
  

דכון וקריאה ע -בגין הרג משפחה בעזה תביעה משפטית בהולנד נגד בני גנץ ואמיר אשל 

  1Palestine Justice Campaignמאת לתמיכה 

הופצץ בית משפחת זיאדה במחנה הפליטים בורייג' ברצועת עזה על ידי כוחות צבאיים  2014ביולי  20-ב

שהיה  ישראלים. זו הייתה מתקפה מכוונת שהפכה את הבניין בן שלוש הקומות לעיי חורבות והותירה את כל מי

   Shabaan Ziada (53).12-בתוכו במצב אנוש. בין המתים היו אמו של אסמעיל זיאדה, שלושה אחים, גיסה ואחיינו בן ה

)3 
Figur  1  .הופצץ ביתם כאשר נהרגו ,דורות 3 בני ,זיאדה משפחת בני6

ם המכריע היו אזרחים ולא לוחמים, רוב פלסטינים נהרגו על ידי צה"ל במהלך מבצע "צוק איתן". 2,000-יותר מ

 .18-ויותר מרבע מההרוגים במבצע היו ילדים בני פחות מ

פנה אסמעיל זיאדה, אזרח הולנדי שחי בהולנד לעורכת הדין ליזבט זגוולד, מומחית ידועה לתמיכה  2014בסתיו 

ג משפחתו יידרשו לדין בקורבנות פשעי מלחמה והפרות זכויות אדם. זיאדה מחויב לדרישה  שהאחראים להר

 וחשבון על מעשיהם.

ההצעה המקורית ליזום תביעה פלילית נדחקה הצידה בשלב מוקדם, היות שנסיון העבר הראה שהסבירות 

שהתביעה הציבורית תיזום הליכים פליליים נמוכה. ואולם, עורכת הדין זגוולד הצביעה על העובדה שבהולנד 

כים אזרחיים לאזרחים הולנדים שאינם יכולים לקבל סעד משפטי מערכת שמאפשרת שיפוט אוניברסלי בהלי

 במקום אחר.     
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 קמפיין שמאחד קבוצת אזרחיות/ים תומכי זכויות אדם, שפועלים יחדיו במטרה ספציפית לגייס תרומות לתמיכה במשפחת זיאדה במאבקם לצדק. 
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לזיאדה היו הסתייגויות בנוגע לפנייה לאפיק האזרחי, היות שפיצוי כספי לעולם לא יוכל להוות נחמה כלשהי על 

ה ליזום אובדן בני משפחה. ואולם, לאחר שיקול דעת מעמיק, הוסכם לפנות לחלופת התביעה האזרחית במטר

הליך שבו יידרש דין וחשבון מהאחראים, ובמטרה ליצור תקדים שיוכל לסייע לאחרים ואולי למנוע פשעי מלחמה 

 ישראליים נוספים.

כתב התביעה נשלח לראש המטה הכללי של צה"ל באותה העת, בני גנץ, ולמפקד חיל האוויר באותה העת, 

וגנץ הקים מפלגה חדשה שמתחרה כעת בפופולריות של  אמיר אשל. שני הקצינים פרשו משירותם הצבאי מאז,

 מפלגת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו.  

הנחת העבודה בהגשת התביעה הייתה שאף אחד מהקצינים לא יגיב לכתב התביעה ושההליך המשפטי יתנהל 

מינו עורך  החודשים להגשת תגובה, שני הקצינים הישראלים 3בהעדרם. ואולם, זמן קצר לפני פקיעת תקופת 

 הם הגישו את תשובתם. 2018דין לייצגם בהליך. בחודש נובמבר 

 

 סעד זיאדה, אחיו של איסמעיל, עומד על חורבות בית המשפחה

בעוד שכתב התביעה בעניין זיאדה התמקד בעובדה שהפצצת בית המשפחה הייתה בלתי חוקית והיוותה פשע 

מקדה רק בטענה לזכותם לחסינות, ובטענה שלבית המשפט מלחמה לפי הדין הבינלאומי, תגובת הנתבעים הת

 בהולנד אין סמכות, בהסתמך על הטיעון שלאיסמעיל זיאדה יש גישה לצדק בבתי המשפט בישראל.       

, שהגיש תביעת פיצויים נגד מדינת ישראל 2דין אבולעייש-פסיקת בית המשפט הישראלי לאחרונה נגד ד"ר עז א

 שהטענה אינה נכונה. -אפ נדרשה כזו  -מהווה הוכחה נוספת  2009-ו בהפגזת צה"ל בבגין הריגת שלוש בנותי
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 https://www.independent.co.uk/voices/gaza-israel-palestine-middle-east-izzeldin-abuelaish-daughters-killed-hope-robert-fisk-

a8621971.html  
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   אנא תמכו בהליך המשפטי   

, וזו תהיה הפעם הראשונה שבה בית המשפט יידרש 2019דיון בבית המשפט צפוי להתקיים ברבע השני של 

עים מהמערכת הצבאית הישראלית לסוגיה. במידה שהתוצאה תהיה חיובית עבור איסמעיל זיאדה, צפוי שהנתב

 יערערו לבית המשפט העליון בהולנד, והדבר עשוי להימשך שנים אחדות ולדרוש משאבים פיננסיים ניכרים.   

משפחת זיאדה השתמשה בכספה הפרטי ובתרומות נדיבות מחברות/ים ומתומכות/ים כדי לנהל את התביעה 

יושג עבור הקורבנות הפלסטינים, המאבק המשפטי  בשם כל קורבנות פשעי המלחמה הישראליים. אם צדק

 אלף יורו.     50ידרוש את תמיכתנו המוסרית והכספית. סכום היעד לגיוס הוא 

כל תרומה גדולה כקטנה תסייע למשפחת זיאדה בחיפוש שלהם אחר הצדק לעם הפלסטיני. אנא תרמו לפי 

 יכולתכם ועודדו אחרות/ים לתרום.   

 Prakke d’Oliveira – Human Rights-ירות לחברת עורכי הדין שמטפלת במקרהמלוא הסכום יועבר יש

Lawyers  Amsterdam.3 

כל סכום שיתקבל כפיצוי כתוצאה מההליך המשפטי יועבר לקרן ייעודית שתוקם לתמיכה בפלסטיניות/ים 

 קורבנות פשעי מלחמה בכלל ובילדים בפרט.      

 תרומות כספיות יתקבלו בברכה. 

     /https://palestinejusticecampaign.wordpress.com  -ם הרלבנטיים בקישור הפרטי
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