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 שלום רב, 

 2019בנובמבר  14-הברצועת עזה בליל  אסווארכההריגתם של בני משפחת  הנדון:

 להפצצה בנוגע ומיידיתממצה, מקיפה  פליליתעל מנת שתורה לפתוח בחקירה אנו פונים אליך 

בלח שברצועת עזה, -אל בדיר רכהאאסווהאווירית של חיל האוויר הישראלי על בית משפחת 

, 2019בנובמבר  14מבני משפחת אסווארכה ביום  תשעהשל  הריגתםלולהעמיד לדין את האחראים 

 ופציעת אחרים בגוף ובנפש.

בעקבות הפצצות של חיל האוויר  14.11.2019נהרגו ביום  בני משפחת אסווארכהמתשעה  .1

עודה  םרסמי סאל :בלח. לפי הדיווחים ההרוגים הם-הישראלי על ביתם, פחון בדיר אל

בן  ,הכראאסוו סאלם מוחמד מועאז, 12מוהנד, בן  בנוו ,45, בן )אבו מלחוס( הכראאסוו

 39בת  ,הכראסווא עוואד מוחמד יוסרה , 13בן  ,רכהאאסוו סאלם מוחמד סיםווהשבע, 

ביום   שמותיהם. פורסו ועוד שני פעוטות שטרם, 45בת  ,הכארווסא נאסר סאלם מריםו

 .40, בן מת מפצעיו גם מוחמד סלאם עודה 23.11.2019

. מזה זמן רב שהופצץעלוב הפחון רכה התגוררו באבני משפחת אסוו ,פי הפרסומים על .2

הוחלט לתקוף  של הצבא. לפי חלק מהפרסומים,מטרות" הב"בנק למרות זאת, הפחון נכלל 

, כך לפי הפרסומים, נעשתה המבנה הפללתאם נמצאים בו אזרחים. לבדוק ה אותו מבלי

 בעבר ומאז לא נבחנה שוב.

הג'יהאד מ בבכיר שהמטרה היתה התנקשותדובר צה"ל בערבית  פרסםאחר התקיפה ל .3

ההצהרה  רסמי אבו מלחוס., אשר לו שם דומה לאזרח שנהרג מההפצצה ,האיסלאמי

המשפחה בדיר אל־ התגוררה בו עם זאת, לפי פרסום בהארץ, הפחון הוכחשה מאוחר יותר.

מטרת תשתית של 'של פיקוד הדרום כ 'בנק המטרות'הוכנס לפני חודשים רבים ל"בלח 

שאלת  .ה סומנה כתשתיתהמטר ,כך שבניגוד להודעת דו"צ ."'הג'יהאד האיסלאמי

 או נבחנה. כלל לא עלתהבמקום הימצאותם של בני אדם 

באירוע הותקפו מבנים בניגוד להודעה בערבית, תגובת דובר צה"ל בעברית היתה ש" .4

סלאמי. מבנים אלה הופללו ישהופללו כמטרת תשתית של ארגון הטרור הג'יהאד הא

ה זו תוקפה על ידי גורמי המקצוע כמטרה צבאית לראשונה לפני חודשים ספורים, והפלל

פעם נוספת מספר ימים לפני תקיפתה. מתחקיר ראשוני, הפללת המטרה ותכנון התקיפה 

בהתאם למידע שעמד לרשות צה"ל בעת ביצוע . נעשו בהתאם להוראות המחייבות בצה"ל

הוא עוד הוסיף התקיפה, לא היה צפוי שאזרחים בלתי מעורבים ייפגעו כתוצאה מהתקיפה. 

צה"ל מצר על כל פגיעה באזרחים בלתי מעורבים, ונוקט דרך קבע במגוון מאמצים, כי 
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מודיעיניים ומבצעיים, על מנת להימנע, ככל הניתן, מפגיעה באזרחים בלתי מעורבים אגב 

תקיפה של מטרות צבאיות. צה"ל מתחקר את האירוע על היבטיו השונים, ובכלל זאת גם 

לא ניתן להבין מההודעה  תי מעורבים במתחם שנתקף".את סוגיית הימצאות אזרחים בל

 .האם נפתחה חקירה פלילית ומה מהות ה"תחקור"

אין מנוס מפתיחה בחקירה  –המובן מאליו נציין ראשית את בשל ההודעה הסתומה,  .5

, , פציעת אחריםחפים מפשעאזרחים  תשעה פלילית מקיפה וממצה בעקבות ההרג של

לא תחקיר מבצעי ולא מנגנון בדיקה יכולים  .כפתור בלחיצת שלמה משפחה ומחיקת

 עם האחראיםלהחליף חקירה פלילית, שנועדה להגיע לחקר האמת ולאפשר את מיצוי הדין 

כל דחייה בפתיחה בחקירה כזו תפגע בה. בניגוד למלחמות עתירות אירועים וכשלים,  .להרג

 פתח חקירה. טרם תשל מנגנון כזה או אחר  יר מוקדםאין סיבה לפתוח בתחק

זו אינה הפעם הראשונה בה הצבא פוגע במשפחות שלמות עת הוא מפציץ מהאוויר בשטח  .6

מאוכלס. כאשר בהפצצות נהרגים ילדים רבים, אף נפתחת חקירה של האירוע. אך באופן 

 בהודעתו על סגירת התיק בהבעת צער על מותם,הראשי עקבי, מסתפק הפרקליט הצבאי 

 את הדין עם האחראים. אינו ממצה ו מצהיר על למידת לקחים

על ו סגירת התיק נובעת פעמים רבות בשל הימנעות מהטלת אחריות על גורמי מודיעין .7

אירועי צוק הגורמים המחליטים על הפללת מבנה. כך למשל, בעדכוני הפצ"ר על חקירות 

מן המקרים שפורסמו, הפגיעה באזרחים נבעה מהערכות  12-לפחות בנמסר כי איתן 

מקרים אלו . במבנים שהותקפום יישגויות באשר למספר האזרחים המצועיניות מודי

  .מעוררים תהיות הנוגעות לרמת המודיעין הסבירה שיש לאסוף לפני תקיפה של מבנה

, ובאף אחד מהמקרים הללו ת מענה בפרסומים של מסקנות הפצ"רתהיות אלו לא מקבלו

 לא הועמד לדין איש.

יכולה להתרכז רק באצבע שלחצה על ההדק. היא מחייבת בדיקה חקירה פלילית ממצה לא  .8

מקיפה של מקבלי ההחלטות, של מי שמספק עבורם את המידע שלפיו מתקבלת ההחלטה. 

אך הסטטיסטיקה העגומה מלמדת שמקבלי החלטות וגורמי מודיעין חסינים מביקורת, 

 חפים מפשע יהרגו.לא משנה כמה קטלנית תהיה תקיפה של מבנה שלא נבדק כראוי וכמה 

ת על שתי רגליים. הרגל האחת היא עקרון דחוקיותה של פעולה לפי הדין הבינלאומי עומ .9

ה ולהפע –האבחנה, המחייב שהמטרה תהא צבאית ולא אזרחית. השניה היא המידתיות 

 תרון צבאי משמעותי, כזה שעולה על הנזק שנגרם.יאמורה להפיק י

שלמה. ילדים רכים שחיים שלמים לפניהם, ואנשים בדן משפחה וקשה לכמת את הנזק בא .10

 חד מהוריהםאמ התייתמו ,ובני משפחה, ילדים שנשארו בחיים פצועים שהם עולם ומלואו

אולם, ברור . איבדו את ביתם שהיה כל עולמםו קרובי משפחתםאו משניהם, נפרדו מ

גדול דיו כדי  צבאיתרון ישהפגיעה בתשתיות מהסוג שטעו לחשוב שהותקפו אינה מעניקה י

 כך.-להכשיר פגיעה בחפים מפשע רבים כל

על כן, אנו פונים אליך כדי שתורה על פתיחה בחקירה פלילית באופן מיידי, וכן שהחקירה  .11

 תהא ממצה ותגיע עד לאחראים לעצם הפללת המבנה.

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דרוני פלי  


