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העבודה
עיקרי העבודה
עיקרי
 .1עבודה זאת בוחנת את השימוש ,שעושים חמאס ושאר ארגוני הטרור באזרחי רצועת עזה
כב"מגן אנושי" .ארגוני הטרור בנו ברצועה תשתית צבאית נרחבת ,הכוללת מלאי גדול של
רקטות ומרגמות ,מהן נורית באופן מתמשך אש לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל )למעלה
מ 8,000-רקטות ופגזי מרגמה נורו בשנים  .(2008-2001תשתית זאת מוטמעת ומוסתרת בקרב
למעלה מ 1,400,000-תושבים המתגוררים בשטח קטן ,המהווה את אחד האזורים הצפופים
בעולם.
 .2השימוש הציני באזרחים כ"מגן אנושי" נועד לצמצם את מידת פגיעותם של חמאס ושאר
ארגוני הטרור ולהעניק להם מעין "חסינות" מפני פעולות הסיכול והמנע של צה"ל ,בהיותם
מודעים להקפדתה של ישראל להימנע עד כמה שניתן מפגיעה באזרחים .הדבר נועד גם
לאפשר לחמאס ושאר ארגוני הטרור לזכות ביתרונות מדיניים-תעמולתיים בקרב על התודעה
ע"י הצגת ישראל כמי שפועלת נגד אזרחים חפים מפשע .תפיסה זאת שואבת השראתה
מהניסיון שצבר חזבאללה בלבנון ומהניסיון שצברו ארגוני הטרור הפלסטינים במהלך מערכת
הטרור שהם מנהלים נגד ישראל מאז סוף שנת .2000
 .3לחמאס ולשאר ארגוני הטרור יש כיום כ 20,000-פעילים נושאי נשק ברצועת עזה,
בדרגות שונות של מיומנות .פעילים אלו מצוידים בנשק קל ,נשק נ"ט ,מטעני חבלה רבי עוצמה,
רקטות ומרגמות .התשתית הצבאית הענפה של ארגוני הטרור ממוקמת בקרב אוכלוסייה
המתגוררת במרכזים עירוניים )כשהעיר עזה מהווה את "מרכז העצבים" של הרצועה(
ובשמונה מחנות פליטים ברחבי הרצועה ,הבנויים ומאוכלסים בצפיפות.
 .4חמאס ושאר ארגוני הטרור העתיקו ואף פיתחו את תפיסת הלחימה של חזבאללה
המבוססת על ניצול האוכלוסייה האזרחית כ"מגן אנושי" ,תוך התאמתה לתנאי הזירה העזתית,
העדיפים על אלו של דרום לבנון .השימוש בתושבים הפלסטינים כ"מגן אנושי" ,המהווה פשע
מלחמה והפרה בוטה של דיני הסכסוך המזוין ופשע נגד האנושות ,מתבצע באופן שוטף ע"י ירי
רקטות ומרגמות משטחים בנויים ,המאוכלסים בצפיפות ובסמיכות למבנים ומתקנים )כולל
מוסדות חינוך ומסגדים( הזוכים להגנה מיוחדת עפ"י אמנות ג'נבה .בעת חירום ,בתסריט של
כניסת צה"ל לרצועה ,גורסת תפיסת הלחימה של ארגוני הטרור שימוש בשטח העירוני ובמחנות
הפליטים המאוכלסים בצפיפות כמרכז הכובד של הלחימה נגד צה"ל.
 .5בעבודה זאת ,שהושלמה בשבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה" ,מובאות דוגמאות
רבות ,לאופן השימוש באזרחי הרצועה כ"מגן אנושי" ,בעת התקפות טרור נגד ישראל ובעת
לחימה נגד צה"ל .דוגמאות אלו שאובות מהניסיון המצטבר של התמודדות מדינת ישראל עם
איום הטרור מרצועת עזה ,ומהשבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה" .להלן כמה מהן:
א .מיקום תשתיות צבאיות וביטחוניות של ארגוני הטרור בקרב ריכוזי האוכלוסייה.
)כולל בתי מגורים ומוסדות ציבור כגון מוסדות חינוך ,מסגדים ובתי חולים( .תשתיות
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אלה ,שהותקפו ע"י צה"ל במבצע "עופרת יצוקה" ,כוללות פעילי טרור ,אמצעי לחימה
ותשתיות פיזיות :מפקדות ,בסיסים ,משרדים ,מחסני נשק ותחמושת ומנהרות ותשתיות
תת קרקעיות ,מחרטות ובתי מלאכה ובונקרים .בניית המערך הצבאי והביטחוני בקרב
האוכלוסייה חושף אותה ל"תאונות עבודה" הנגרמות לעיתים קרובות ובו בזמן היא
מוצאת עצמה עומדת בקו הלחימה הראשון מול פעולות הסיכול והמנע של כוחות
הביטחון הישראליים ומול סכסוכים אלימים פנים-פלסטינים.
ב .ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ריכוזי אוכלוסייה בישראל .ירי זה מתבצע
מקרבת בתי מגורים של אזרחים פלסטינים ולעיתים אף מקרבת מוסדות חינוך
ומסגדים .חוליות הירי מתמקמות במכוון בקרבת בתי מגורים על מנת להסוות את
חוליות המשגרים ולהגן עליהן מפני צה"ל .הירי משבש את שגרת החיים של
האוכלוסייה ,חושף אותה לפעילות סיכול ומנע של צה"ל ומסכן את חיי התושבים.
לעיתים מתפוצצות רקטות בעת הטיפול בהן לקראת שיגורן; בחלק מהמקרים נופלות
רקטות הקסאם )שאיכותן הטכנית נמוכה( בשטחי הרצועה וגורמות להרוגים ולפצועים
בקרב התושבים.
ג .שימוש יזום באזרחים ,כולל ילדים ונערים ,על מנת לשמש כ"מגן אנושי" לפעילי
טרור שארגוני הטרור חוששים כי בתיהם יותקפו ע"י צה"ל .במהלך מבצע
"עופרת יצוקה" ובמקרים נוספים בעבר ניצלו ארגוני הטרור באופן ציני הודעות מקדימות
של צה"ל המכוונות לגרום לאזרחים להתפנות מאתרי התקיפה ,לשם גיוס יזום של
אזרחים ובכלל זה ילדים ונערים להגנה על בתיהם של פעילי טרור .ראש ממשל חמאס
אסמאעיל הניה ופעילי טרור נוספים )כדוגמת נזאר ריאן ,פעיל חמאס בכיר שנהרג ע"י
צה"ל במבצע "עופרת יצוקה"( ,התפארו בפומבי בדרך פעולה זו ,המבוססת על
מודעותם להקפדה של צה"ל ,שלא לפגוע באזרחים.
ד .לחימה נגד צה"ל מתוך בתי מגורים ומוסדות ציבור ושימוש באמבולנסים לפינוי
פעילי טרור .במהלך מבצע "עופרת יצוקה" מצאו פעילי טרור ואנשי ביטחון מקלט
בבתי חולים,במוסדות חינוך ובמסגדים .מקרבת אחד המסגדים ,שהותקפו ע"י צה"ל,
נורתה אש רקטות לעבר ישראל .זאת ועוד ,במבצעים שניהל צה"ל ברצועה בשנים
האחרונות ,כולל מבצע "חורף חם" )מרץ  (2008ו"ענני סתיו" )אוקטובר  ,(2006נחשפו
לוחמיו לבעייתיות הכרוכה בלחימה של פעילי טרור מתוך מקומות מגורים ותוך
הסתייעות באזרחים  ,כולל נשים וילדים ,לצרכי משימות סיור ומודיעין .בכמה מקרים
היו פעילי הטרור לבושים בבגדים אזרחיים ,דבר שהיקשה להבחין בינם לבין האזרחים.
במהלך מבצע "חורף חם" חשף צה"ל אמצעי לחימה שהיו מוסתרים בתוך מסגד
במחנה הפליטים ג'באליא .במהלך קרבות בשכונת אלזיתון ) (2004השתמשו המחבלים
באמבולנסים של אונר"א לפינוי פצוע ופעילי טרור .כל אלו מהווים הפרה בוטה של דיני
המלחמה וניצול לרעה של ההגנה המיוחדת הניתנת לבתי תפילה ,למתקנים ולכלי רכב
רפואיים.

4
ה .אימונים ,תרגילים ותצוגות לחימה ,החשובים לשיפור כשרותם המבצעית של ארגוני
הטרור ולהעלאת המורל .הללו נערכים במקרים רבים בלב ריכוזי האוכלוסייה בקרבה
חשים המחבלים ביטחון רב יותר מאשר באזורים חשופים .האימונים ומפגני הכוח
מסכנים את חיי התושבים .הם משבשים את שגרת החיים שלהם ,חושפים אותם
ל"תאונות עבודה" מסוגים שונים )ירי תועה ,פיצוצים של חומרי נפץ( וחושפים אותם
לפעולות סיכול ומנע של צה"ל .תושבי הרצועה פנו לא פעם בבקשות לארגוני הטרור
לשים קץ לתופעה זאת אולם פניותיהם לא זכו למענה .תופעות אלו התגברו בששת
חודשי ה"הרגעה" ,שקדמו למבצע "עופרת יצוקה".
ו.

שימוש בילדים ונשים כ"מגן אנושי" .ארגוני הטרור עשו שימוש בתהלוכה יזומה של
כ 200-נשים על מנת לחלץ עשרות מחבלים ,שהתבצרו במסגד נצר ,שבבית חאנון,
בעת פעולת צה"ל בצפון הרצועה )נובמבר  .(2006המחבלים התערבבו בין הנשים,
שניצלו את הימנעות צה"ל מירי לא מדויק לעברן והצליחו להימלט ממקום הלחימה.
בעת לחימת צה"ל ברצועה בעבר נקלעו לא פעם ילדים ונערים למעגל הלחימה.
לעיתים נעשה הדבר ביוזמת הילדים ולעיתים בעידוד ארגוני הטרור ,שפעיליהם ירו
לעבר צה"ל מוקפים בחבורות ילדים ונערים )הדבר תועד היטב ומופיע בהמשך
העבודה( .בנוסף לכך נעשה שימוש יזום בנשים וילדים לצרכים התקפיים )פיגועי
התאבדות ע"י נשים ,איסוף מודיעין ,הברחת אמצעי לחימה ,ועוד( .תופעות מעין אלה
עלולות לחזור בעת הפעולה הקרקעית של צה"ל ברצועת עזה במסגרת מבצע "עופרת
יצוקה".
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האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה משלמת מחיר כבד על השימוש שנעשה בה כב"מגן

אנושי" הן בפגיעות בנפש )עבודה זאת מתעדת פגיעות ,שנגרמו לאזרחים ,כתוצאה מפעילות
הטרור בקרבם( והן בשיבוש חמור של שגרת החיים היום-יומית .אולם מעבר לכך ,משלמת
האוכלוסייה מחיר כבד על מדיניות חמאס .ניתן לקבוע כי מאז השתלטה חמאס בכוח על
הרצועה )יוני  (2007והקימה ישות אסלאמית-רדיקאלית )"אמירות אסלאמית"( ,היא הפכה את
 1,400,000תושבי הרצועה לבני ערובה של האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקאלית שלה ושל
האסטרטגיה שלה .הללו מובילים את תושבי הרצועה ללחימה בלתי פוסקת עם ישראל,
לעימות קשה עם הרשות הפלסטינית של אבו מאזן להידרדרות ביחסים עם מצרים ומדינות
ערביות נוספות ולבידוד בקרב הקהילה הבינלאומית.
 .7הניגוד הבסיסי בין צורכי האוכלוסייה לבין מדיניות חמאס מומחש היטב בהתקפות
המתמשכות של חמאס ושאר ארגוני הטרור על המעברים שבין ישראל לרצועת עזה" ,עורק
החמצן" של תושבי הרצועה ובקשיים שחמאס מערימה על השימוש במעברים .בעוד שחמאס
מנסה במשך שנים להציג מצג שווא של "שואה" ומשבר הומניטארי ברצועה הרי שבפועל היא
נותנת עדיפות ברורה לפעילות הטרור נגד ישראל ,על פני אינטרסים בסיסיים של תושבי
הרצועה .המעברים כרם שלום ,סופה ,קרני ,נחל עוז וארז ,מהם מגיעים אספקה ודלקים חיוניים
לרצועה ,היו נתונים בשנים האחרונות לאש רקטות ופצצות מרגמה ,ולניסיונות לבצע פיגוע הרג
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ופעולות התאבדות .הירי לעבר המסגדים נמשך גם בתקופת "ההרגעה" .בנוסף לכך ,תחנת
הכוח באשקלון המספקת כ 65%-מצריכת החשמל של תושבי הרצועה ,היוותה גם היא מטרה
לאש רקטות של ארגוני הטרור )שאף הצהירו על כך בפומבי(.
 .8השימוש באזרחים כ"מגן אנושי" וההתעלמות הצינית של חמאס מאינטרסים חיוניים של
תושבי הרצועה עוררו בעבר ביקורת חריפה כלפי חמאס .ביקורת זאת הושמעה ע"י תושבי
הרצועה )הגם שחמאס עושה מאמץ להצניעה בכלי התקשורת הנתונים לפיקוחה( ,ע"י הרשות
הפלסטינית וע"י מצרים .חמאס מתעלמת מביקורת זאת ,מסרבת לשנות את מדיניותה
ומשתמשת במחסור ובעוני לו נתונים תושבי הרצועה כ"חומרי גלם" לקמפיינים תקשורתיים
תכופים נגד ישראל ,מצרים והרשות הפלסטינית.
 .9במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ,שהחל ב 27-בדצמבר ,ביצע צה"ל תקיפות מדויקות של
יעדים צבאיים שמוקמו בקרב האוכלוסייה ,כולל רקטות שנועדו לפגוע בישובים בישראל.
ההתקפות מאוויר ומהים ,שביצע צה"ל נגד יעדי חמאס ושאר ארגוני הטרור ,כוונו ליעדי טרור
והן עולות בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי .המבצע מתבצע על רקע הצורך של מדינת
ישראל להגן על ביטחונה ולהבטיח את שלום תושביה וזכותם הבסיסית לחיים ולביטחון,
בהתאם לעקרונות דיני המלחמה .תושבי מדינת ישראל נתונים שמונה שנים לירי מתמשך של
רקטות ופצצות מרגמה ולסוגי טרור נוספים ,שמקורם בחמאס ובשאר ארגוני הטרור ,השולטים
על רצועת עזה ופועלים ממנה.
 .10לעומת זאת מבצעים חמאס ושאר ארגוני הטרור פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.
זאת הן בירי מאסיבי של רקטות המכוון לעבר יעדים אזרחיים בדרום מדינת ישראל במגמה
לזרוע הרס ,הרג וטרור והן בשימוש שהם עושים באזרחי רצועת עזה כ"מגן אנושי" .כל אלו
מפרים את עקרון היסוד של אבחנה בין לוחמים לאזרחים המהווה אבן יסוד בדיני
המלחמה .מדינת ישראל מנהלת עתה מערכה צבאית שנועד לשנות את המציאות הביטחונית
הזאת מיסודה .אולם הדבר אינו פוטר את הקהילה הבינלאומית לטפל בארגוני הטרור הללו
ובמדינות המסייעות להם )ובמרכזן איראן וסוריה( ,בכל הכלים המדיניים והמשפטיים
העומדים לרשותה.
 .11כתיבתה של עבודה זאת החלה באמצע  2008והיא הושלמה בשבוע הראשון של מבצע
"עופרת יצוקה" .הניתוח של תופעת השימוש באזרחים כב"מגן אנושי" והדוגמאות הרבות
המופיעות בעבודה זאת מסתמכים על הניסיון המצטבר של המאבק שמנהלת מדינת ישראל
נגד חמאס ושאר ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה .בעבודה שולבו מספר דוגמאות הלקוחות
מאירועי השבוע הראשון של המבצע אולם אין ספק כי יידרשו השלמות ועדכונים לעבודה זאת
בתום פעולת צה"ל נגד ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה.
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העבודה
מבנה
מבנה העבודה
 .1עיקרי העבודה
 .2אוכלוסיית רצועת עזה :מאפיינים כלליים
 .3פרק א' :השימוש באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה כב"מגן אנושי":
א .סדר הכוחות של חמאס ושאר ארגוני הטרור ופריסתו ברצועה .
ב .מיקום תשתיות צבאיות בקרב ריכוזי האוכלוסייה.
ג.

השימוש באזרחים כ"מגן אנושי" בתפיסת ההגנה וההתקפה של המחבלים

ד .ההיבט ההתקפי :ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל מקרב אזורים מאוכלסים
ה .ההיבט ההגנתי :שימוש באזרחים כ"מגן אנושי" לשם מניעת תקיפת פעילי טרור.
ו.

ההיבט ההגנתי :לחימה נגד צה"ל מתוך בתי אזרחים ומוסדות ציבור.

ז.

קיום אימונים ,תרגילים ותצוגות לחימה בלב שכונות מגורים

ח.

השימוש בנשים ובילדים כ"מגן אנושי" וניצולם לצרכי הלחימה נגד צה"ל ולצורכי

פיגועי טרור.
.4

פרק ב' :המחיר שמשלמת האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה:
א .פגיעות באזרחים כתוצאה מרקטות הנופלות בשטח הרצועה.
ב .פגיעות באזרחים במהלך סכסוכים אלימים פנים-פלסטיניים.
ג.

אזרחים כקורבן של טרור המתבצע ע"י גורמים אסלאמיים רדיקלים.

ד .פגיעה באינטרסים של תושבי הרצועה כתוצאה ממדיניות חמאס.
ה .ביקורת פנים-פלסטינית על המחיר שמשלמת האוכלוסייה האזרחית.
 .5נספח משפטי
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ים
אוכלוסיית
רצועת עזה
אוכלוסיית רצועת
מאפיינים כלל
עזה ::מאפיינים
כללייים

 .1שטחה של רצועת עזה הנו כ 365-קמ"ר והיא מהווה את אחד האזורים הצפופים בעולם.
אוכלוסיית הרצועה מונה כ 1,400,000-תושבים .למעלה משליש מתושבי הרצועה מתגוררים
במרחב העיר עזה .כ 960-אלף מתושבי הרצועה )כ (73%-הינם עירוניים או מתגוררים ביישובים
גדולים בעלי אופי עירוני .אוכלוסיית רצועת עזה הינה צעירה מאד וחלק ניכר מתושביה הינם
ילדים ונוער .אחוז הילדים מתחת לגיל  15ברצועה עומד על  .48.8%אחוז המובטלים עומד על
 54%מהאוכלוסייה ,וכ 70%-65%-ממנה ניתן להגדיר כעניים .עיקר כוח העבודה מועסק
בשירותים )כ,(60%-תעשייה )כ (25%-וחקלאות )כ.(10%-

חלוקת אוכלוסיית רצועת עזה על פי מחוזות
175,000, 12%
285,000, 19%

285,000, 19%

צפון הרצועה
213,000, 14%

עזה
מחנות המרכז
חא'ן יונס
רפיח

515,000, 36%

.2

על פי נתוני אונר"א ) 31בדצמבר  (2006כמיליון מתושבי הרצועה מוגדרים כפליטים

וכמחצית מהם )כ 480,000-תושבים( חיים בשמונה מחנות פליטים ברצועה .הריבוי הטבעי
עומד על כ 4.5%-בשנה .ממוצע הלידות קרוב לשישה ילדים לאישה נשואה .מחנות הפליטים
בעזה הינם מהמקומות הצפופים ביותר בעולם .1לדוגמא ,על פי נתוני סוכנות הסעד
והתעסוקה של האו"ם 80,688 ,פליטים חיים במחנה הפליטים אלשאטי ,ששטחו פחות מקילומטר
מרובע אחד .להלן פירוט מספרי התושבים במחנות הפליטים השונים על פי נתוני אונר"א )סוכנות
הסעד והתעסוקה של האו"ם(.

1

לשם השוואה עם זירה נוספת של המאבק נגד הטרור :אוכלוסיית דרום לבנון מונה כ 680,000-נפשות.
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2
2
בהם2

המתגוררים בהם
מחנות
התושבים המתגוררים
ומספר התושבים
הפליטים ומספר
מחנות הפליטים
שם המחנה

מספר התושבים

ג'באליא

106,846

רפיח

97,412

אלשאטי

80,567

נוציראת

58,727

ח'אן יונס

61,539

בוריג'

29,805

מע'אזי

23,161

דיר אלבלח

20,215

ס"הכ

478,272

עזה
מחנות הפליטים
פריסת מחנות
פריסת
הפליטים ב
רצועה עזה
ברצועה

המקור :אתר האינטרנט של אונר"א
 2על פי נתוני סוכנות נסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( נכון ל 31-בדצמבר  ) 2006המקור :אתר האינטרנט של
אונר"א(
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בתים בנויים בצפיפות במחנות פליטים ברצועה

הגבול הדרומי-מזרחי של מחנה הפליטים נציראת
) 28 ,paldafבאוגוסט (2008

מחנה הפליטים אלבריג'
) 28 ,paldafבאוגוסט (2008

 .3מצבה הכלכלי והחברתי של רצועת עזה היה מאז ומתמיד קשה יותר הן מהבחינה
האובייקטיבית והן בהשוואה ליהודה ושומרון .הדבר מוצא ביטוייו בשיעורים הגבוהים של העוני
והאבטלה .מצב זה החמיר מאז פרוץ מערכת הטרור הפלסטינית )ספטמבר  ,2000האינתיפאדה
השנייה( ועוד יותר מאז ההשתלטות האלימה של ארגון החמאס על הרצועה )יוני  .(2007אופייה
האסלאמי -רדיקלי של הישות החמאסית ,שהוקמה ברצועה )שכונתה בתקשורת המצרית
"אמירות אסלאמית"( ,העימות החריף בינה לבין הרשות הפלסטינית ,סירובה של חמאס לקבל
את תנאי ה"רביעייה" והתמדתה במדיניות הטרור שלה כלפי ישראל ,שהתעלמה מצורכי
האוכלוסייה  -כל אלו העמיקו את הבידוד המדיני לו נתון החמאס וכפועל יוצא מכך החריפו
את המצוקות הכלכליות מהן סובלים תושבי רצועת עזה.
 .4מאז תפיסת השלטון ברצועה ע"י חמאס )יוני  (2007החריף המחסור במוצרי -יסוד ,סחורות
ודלקים ,שנגרם כתוצאה מצמצום הפעילות של המעברים בין הרצועה לבין מצרים וישראל.
צמצום זה בפעילות המעברים ע"י ישראל" ,עורק החמצן" של הרצועה ,נגרם בראש ובראשונה
בשל ממדיניות הטרור של חמאס )ושאר הארגונים( במסגרתה העדיפו ארגוני הטרור לתקוף
את צה"ל וישובי הנגב המערבי על פני הפסקת אש ,שהייתה מאפשרת פתיחה סדירה ורצופה
של המעברים ע"י ישראל .פיגועי הטרור של המחבלים כללו גם את המעברים שבין ישראל
לרצועה ,שהיוו יעד לפעולות טרור ,למרות חשיבותם הרבה עבור תושבי הרצועה .אולם למרות
האמור אפשרה ישראל העברתם של הצרכים ההומניטאריים הבסיסיים עבור האוכלוסייה
האזרחית על מנת למנוע משבר הומניטארי .ישראל ממשיכה ועושה זאת גם במהלך הלחימה
שהיא מנהלת בעת מבצע "עופרת יצוקה".
 .5מול מצרים סירבה חמאס ,בשל עמדות היסוד האידיאולוגיות הנוקשות שלה ,וכתוצאה
משיקולים פוליטיים ,להסכים להסדיר את התנועה במעבר רפיח על בסיס הסכם התנועה
והגישה מנובמבר ) 32005ולפיכך נותר המעבר סגור( .בין השתיים התפתחו חלוקי דעות קשים
במהלך ששת חודשי ה"הרגעה" כתוצאה מסגירת מעבר רפיח ומכלול סיבות נוספות ,בין השאר

 3על פי ההסכם האירופים ,הרשות הפלסטינית וישראל יהיו מעורבים בהפעלת מעבר רפיח ובפיקוח עליו .פיקוח זה
חיוני על מנת למנוע הברחת אמצעי לחימה ופעילי טרור דרכו.

10
טרפוד הדיאלוג הלאומי הפנים-פלסטיני ומודעותה של מצרים לסיכונים הביטחוניים הנובעים
מהקמת ישות אסלאמית -רדיקלית -טרוריסטית הנתמכת ע"י איראן ברצועת עזה .במהלך
מבצע "עופרת יצוקה" נשיא מצרים ,חסני מבראכ ,הדגיש כי אין בדעתה של מצרים לפתוח את
מעבר רפיח ,שלא על בסיס הסכם התנועה והגישה .עם זאת ,הוא איפשר כבעבר פתיחה אד
הוק של מעבר רפיח לשם אספקת סיוע הומניטארי לתושבי הרצועה.
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ברצועת
פרק א
פרק
השימוש באוכלוסי
א'' ::השימוש
אזרחית ברצועת
ה אזרחית
באוכלוסיייה
אנושי""
עזה כב
עזה
מגן אנושי
כב""מגן
תו
א
הטרור ופריס
ארגוני הטרור
ושאר ארגוני
חמאס ושאר
של חמאס
הכוחות של
סדר הכוחות
א ..סדר
ופריסתו
ברצועה
ברצועה
 .1המערך הצבאי ברצועת עזה  ,שבשליטת חמאס ,שהוקם בשנים שקדמו למבצע "עופרת
יצוקה" ,נשען על גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית-טרוריסטית של חמא"ס .זרוע זאת
מונה ,להערכתנו ,למעלה מ 10-אלף טרוריסטים  .מספר פעילי חמאס עולה בהתמדה לנוכח
תהליכי הגיוס הנרחבים שמקיימת חמאס מאז השתלטותה על הרצועה )יוני  .(2007רוב
הפעילים הללו מיועדים לתגבר את גדודי עז אלדין אלקסאם בעת חירום בעוד שבשגרה מונה
הגרעין הסדיר כמה מאות טרוריסטים מיומנים .בראש הזרוע הצבאית עומד )בפועל( אחמד
ג'עברי.1
 .2חלק ניכר מפעילי חמאס ,המיועדים לתגבר בעיתות חירום את הזרוע הצבאית-טרוריסטית
הלוחם מול צה"ל ,משרתים בשגרה במערך מנגנוני ביטחון-הפנים ברצועת עזה והם
מופעלים לדיכוי אלים של מתנגדי חמאס .מנגנונים אלו ,שבמרכזם עומד הכוח המבצע ,אשר
שולב במשטרה ,מונים כ 10-אלף פעילים ,שרובם משתייכים לחמאס או מזוהים עמה .סה"כ
מספר פעילי הטרור של גדודי עז אלדין אל קסאם ומנגנוני ביטחון הפנים הנשלטים ע"י חמא"ס
עומד להערכתנו על כ 15-אלף.
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עופרת
מבצע ""עופרת
במהלך מבצע
צה""לל במהלך
בתקיפת צה
שנהרג בתקיפת
חמאס שנהרג
של חמאס
טרור של
פעיל טרור
פעיל
ת
הפלסטיני
במשטרה
גם
ושרת
,
"
יצוקה
יצוקה" ,ושרת גם במשטרה הפלסטינית

מחמד יחיא מהנא במדי שוטר עזה ),PALDF
 30בדצמבר (2008

1

2

מחמד יחיא מהנא ,מפקד בגדודי עז אלדין
אלקסאם ) 30 ,PALDFבדצמבר (2008

מעמדו של ראש הזרוע הצבאית מחמד צ'יף ,שנפצע קשה ,אינו ברור .בכלי התקשורת של חמא"ס הוא עדיין מכונה
"המפקד הכללי של גדודי עז אלדין אלקסאם".
בראיון עיתונאית ) 9במרס  ,2008סנדיי טיימס( בריטית עם פעיל מבצעי בכיר בחמא"ס ציין הפעיל כי הזרוע הצבאית
מבצעית של חמא"ס מונה כ 15-אלף לוחמים .לדעתנו במספר זה נכללים גם פעילי מנגנוני ביטחון הפנים .יתכן
ומספר הפעילים עלה מאז לנוכח המשך הגיוס ליחידות הצבאיות השונות של חמאס.
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 .3לסדר כוחות זה של חמאס ניתן להוסיף  4,000-3,000פעילים של שאר ארגוני הטרור
הפועלים ברצועת עזה .ארגונים אלו מקיימים בשיתוף פעולה הדוק עם חמאס .יש לקחת
בחשבון שחלקם ,לפחות ,יוכפפו לזרוע הצבאית של חמאס בעת חירום ,ויפעלו תחת פיקודה
נגד כוחות צה"ל )כפי שהדבר מתרחש בעת מבצע "עופרת יצוקה"( .סדר הכוחות הכולל של
המערך הצבאי שבשליטת חמאס ברצועה מגיע איפוא לסביבות ה 20-אלף נושאי נשק,
בדרגות שונים של מיומנות ומקצועיות.
 .4פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ,פרוסים במרחבים השונים של הרצועה באזורים צפופי
אוכלוסין .להלן מאפייני המרחבים הללו ומשמעותם עבור חמאס ושאר ארגוני הטרור:
א .גזרת העיר עזה ,בירת הרצועה ,מהווה את "מרכז העצבים" של הרצועה .זהו אזור
עירוני צפוף המונה כ 450-אלף איש ,ובו מצויים המרכז השלטוני ומרכז הכוח הצבאי של
חמאס ברצועה .בעיר עזה שוהים ראשי חמאס וממוקמות בה תשתיות צבאיות,
ארגוניות וממשלתיות רבות ,בשטח עירוני צפוף אוכלוסין ,בתוך בתי מגורים או בבתים
ומתקנים הנמצאים בקרבתם .תשתיות צבאיות וביטחוניות וסמלי שלטון המצויים בעזה
היוו יעד לתקיפות חיל האוויר בשבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה".

העיר עזה ממבט על :בתים בנויים בצפיפות בהם מצויות תשתיות טרור

ב .גזרת צפון הרצועה ,שהנה מרחב חקלאי ברובו ,ופאתיה הצפון מזרחיים של העיר
עזה ,משמשים כמרחבי השיגור העיקריים של הרקטות לעבר יישובי דרום ישראל.
אזור בית חאנון ,בית לאהיא ואל עטטרה משמשים כמרחבי השיגור המרכזיים .אזור
ג'באליא ,שנמצא בעורף צפון הרצועה ,מהווה עבור ארגוני הטרור את "מרכז העצבים"
של אזור צפון הרצועה ואת העומק והעורף של האזורים מהם מתבצע ירי הרקטות .מחנה
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הפליטים ג'באליא הינו הצפוף ביותר ברצועה והוא מונה למעלה מ100,000-
תושבים המתגוררים בצפיפות בשטח של כ 3-מ"ר .באזורים אלה פעל צה"ל לשם
פגיעה בחוליות שיגור ובאמצעי שיגור במהלך השבוע הראשון למבצע "עופרת יצוקה".

מחנה הפליטים ג'באליא ) 29 PALDFביוני(2008 ,

ג .גזרת מחנות המרכז .ארבעת מחנות הפליטים של מרכז הרצועה )נוציראת; בוריג';
מע'אזי; ודיר אלבלח( מונים סה"כ כ 130,000-תושבים ומשמשים כ"חצר האחורית" של
העיר עזה .המרחב כולל את ארבעה מחנות הפליטים ,את העיר דיר אלבלח ומספר
יישובים חקלאיים קטנים .אזור זה משמש עבור ארגוני הטרור מעין עורף לוגיסטי של
העיר עזה ובנוסף מצויה בו תשתית צבאית של חמאס ,שאמורה להגן על המרחב ובו
בזמן לאפשר ביצוע פיגועים נגד ישראל.
ד.

גזרת דרום הרצועה ,מונה כ 250-אלף תושבים וכוללת שלושה מרחבי משנה:
מרחב ח'אן יונס ,מרחב רפיח ומרחב המואסי וחורבות גוש קטיף .בגזרה זאת נמצאים שני
מחנות פליטים ,ח'אן יונס ורפיח ,בהם מתגוררים כ 160,000-תושבים .מרחב דרום
הרצועה משמש כציר הקשר לעולם הערבי ומוסלמי ודרכו עוברים אמצעי
לחימה ,4כספים ופעילי טרור .מאזור זה יוצאים אל מחוץ לרצועה פעילי טרור לשם
ביצוע פיגועים נגד ישראל דרך הגבול הישראלי-מצרי בסיני או לשם אימונים בסוריה
ובאיראן .במהלך השבוע הרא/ון למבצע "עופרת יצוקה" תקף צה"ל עשרות מנהרות
לאורך הגבול עם מצרים )"ציר פילדלפי"(.
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כולל רקטות גראד ארוכות טווח הנשלחות להערכתנו ע"י איראן.
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תקיפת מנהרות בציר פילדלפי במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
)דובר צה"ל 28 ,בדצמבר(

 .5מרבית הכוחות והתשתיות הצבאיות של חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים ערוכים
בשטחים העירוניים ובמחנות הפליטים המפוזרים בכל הגזרות .מקרב ריכוזי האוכלוסייה
הללו יורים ארגוני הטרור לעבר ישראל ומהם הם מתכוונים לנהל את הלחימה נגד צה"ל
במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ,בתסריט של כניסת צה"ל לרצועה.

עזה
רצועת עזה
של רצועת
הגיאוגרפיים של
המרחבים הגיאוגרפיים
המרחבים

15

ה
ב
מיקום תשת
ב ..מיקום
ריכוזי האוכלוסיי
בקרב ריכוזי
צבאיות בקרב
יות צבאיות
תשתיות
האוכלוסייה
בקרב
מלאכה בקרב
ובתי מלאכה
נשק ובתי
מחסני נשק
משרדים ,,מחסני
סים ,,משרדים
בסיסים
מפקדות ,,בסי
המצאות מפקדות
המצאות
אוכלוסייה
ריכוזי אוכלוסייה
ריכוזי
 .6התשתיות הצבאיות של ארגוני הטרור הפלסטינים הפועלים ברצועה ,שהותקפו ע"י צה"ל
בשבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה" ,ממוקמות באזורים צפופי אוכלוסין .תשתיות אלה
כוללות מפקדות ,בסיסים ,משרדים ,מחסני נשק ותחמושת ,מנהרות ,מחרטות ובתי מלאכה
לייצור אמצעי לחימה ,עמדות ובונקרים .מיקום התשתיות הצבאיות בלב שכונות מגורים של
אוכלוסייה אזרחית מהווה פשע מלחמה ומסכן את האוכלוסייה האזרחית בשני היבטים:
אוכלוסייה זאת חשופה ל"תאונות עבודה" הנגרמות לעיתים קרובות כתוצאה מפעילות
צבאית אינטנסיבית בקרבה ובו בזמן מוצאים התושבים עצמם עומדים בקו הלחימה הראשון
מול פעילות הסיכול והמנע ומול ההתקפות של כוחות הביטחון הישראליים.
 .7אמצעי הלחימה המגוונים שבידי ארגוני הטרור ,ובכלל זה רקטות ,מרגמות ,מטעני חבלה
רבי עוצמה וחומרים לייצור אמצעי לחימה ,מאוחסנים במחסני נשק ותחמושת הממוקמים
בדרך כלל בלב שכונות מגורים .מיקומם בלב שכונות מגורים ,בבתי אזרחים ובמוסדות
ציבור ,נועד להגן עליהם בעיקר מפני ניסיונות ישראל לפגוע באתרי האחסון .לא אחת אירע
שמחסני נשק הופצצו וכתוצאה מהפיצוץ נפגעו אזרחים ששהו בסמוך .חלק מאמצעי הלחימה
מאוחסנים גם במנהרות תת-קרקעיות העוברות גם הן תחת שכונות מגורים .אמצעי לחימה
מאוחסנים לעיתים בבתי המגורים של פעילי ארגוני הטרור .בחלק מהמקרים אלה הם אמצעי
לחימה אישיים של אותם פעילים אך לעיתים מאחסנים בבתיהם אמצעי לחימה המיועדים
לחלוקה לפעילים בעת מתיחות.
 .8תשתיות צבאיות אלו הותקפו ע"י חיל האוויר בשבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה".
במקרים רבים אותרו במצלמות חיל האוויר פיצוצי משנה ,שהעידו על כמויות גדולות של אמצעי
לחימה ,שהיו מאוחסנים בבתי אזרחים ובמוסדות ציבור .בכמה מקרים מיקמו פעילי חמאס חלק
מחדרי המבצעים של הארגון במסגדים .בישיבת הקבינט ,שהתכנסה ב 31-בדצמבר ,מסר
ראש שירות ביטחון כללי ,יובל דיסקין ,כי חלק מפעילי חמאס מצאו מקלט בבתי חולים .הוא
גם ציין כי עשרות מסגדים הפכו למרכזי פיקוד ושליטה מתוך הנחה ,שישראל לא תקוף
מקומות אלו )דוגמאות לתשתיות צבאית בלב ריכוזי אוכלוסייה שהותקפו במהלך מבצע
"עופרת יצוקה" ראו בהמשך(.
 .9דוגמא לנזקים העלולים להיגרם לתושבים כתוצאה מהימצאות חומרי נפץ באזור מקומות
מגוריהם ניתן למצוא במהלך פעילות צה"ל באזור בית חאנון ) 28באפריל  .(2008בעת הפעולה
זיהה כוח צה"ל שני מחבלים הנושאים תיקים גדולים על גבם .כלי טייס של חיל האוויר ביצע
ירי ממוקד לעבר השניים .הפגיעה בשני החמושים לוותה בפיצוצי משנה המעידים על המצאות
מטענים וחומרי נפץ בקרבת השניים .כתוצאה מהפיצוצים אלו נגרם הרס רב לבית סמוך
)דובר צה"ל 28 ,באפריל  .(2008כתוצאה מהפיצוץ נהרגו אם וארבעה מילדיה ,שהתגוררו
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במקום .כמו כן נהרגו פעיל הג'האד האסלאמי בפלסטין ופעיל פת"ח )כלי התקשורת
הפלסטיניים 28 ,באפריל.(2008 ,

של פלוגות ירושלים שהופץ בערוץ אלג'זירה ,בו הם מתגאים
סרטון
בפעילותם בבית חאנון ופגיעה בחייל צה"ל תוך התעלמות מהמחיר ששילמו
התושבים .בתמונה )בעיגול( נראים פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין
בסמוך לבית מגורים )אלג'זירה 28 ,באפריל(2008 ,

 .10במהלך מבצע "עופרת יצוקה" תקף חיל האוויר את מסגד ח'לפאא' בג'באליא .המסגד
שימש את תנועת חמאס כחדר מבצעים וכמחסן של אמצעי לחימה .במסגד התקיימו פגישות של
פעילי התנועה וכן נורו ממנו רקטות רבות לעבר ישראל .תקיפת המסגד ע"י חיל האוויר גרמה
לסדרה של פיצוצי משנה של תחמושת שהייתה מאוחסנת במסגד )דובר צה"ל 2 ,בינואר .( 2009

המסגד ששימש כמרכז צבאי של חמאס וכמחסן אמצעי לחימה
)דובר צה"ל 2 ,בינואר (2009

חינוכי
במוסד חינוכי
רקטות במוסד
לפיתוח רקטות
מרכז לפיתוח
המצאות מרכז
המצאות
 .11במהלך השבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה" תקף חיל האוויר ) 28בדצמבר( את
מרכז הפיתוח ומחקר של אמצעי לחימה של חמאס.

המרכז מוקם באוניברסיטה

האסלאמית בעזה ,הידועה כמעוז של חמאס .המקום שימש לפיתוח רקטות בעלות טווח
שיגור משופר ,הנורות לעבר ישראל .יצוין כי אין זה השימוש היחידי ,שעשתה חמאס
באוניברסיטה האסלאמית .במהלך העימותים בין פתח לחמאס )מאי  ,(2007שקדמו
להשתלטות חמאס על הרצועה ,הייתה האוניברסיטה אחד ממוקדי הקרבות .פעילי חמאס
התמקמו על גגות האוניברסיטה ופתחו ממנה באש לעבר אנשי פתח תוך סיכון חייהם של
תושבים תמימים.
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האוניברסיטה האסלאמית בעזה ,לאחר תקיפת חיל האוויר
במבצע "עופרת יצוקה" )ערוץ אלאקצא 28 ,בדצמבר (2009

האוניברסיטה האסלאמית בעזה לאחר תקיפת חיל האוויר
)אתר הפורומים של גדודי עז אלדין אלקסאם 31 ,בדצמבר
(2009

האוכלוסייה
בקרב האוכלוסייה
חמאס בקרב
של חמאס
הביטחון של
כוחות הביטחון
תשתיות כוחות
מיקום תשתיות
מיקום
 .12מלבד התשתית הצבאית-טרוריסטית מקיימת חמאס בקרב האוכלוסייה גם תשתית ענפה
של כוחות ביטחון .הללו מונים למעלה מ 10,000-פעילים ,כ 6,000-מהם משתייכים
למשטרה )אליה סופחו אנשי הכוח המבצע של חמאס לשעבר ,המשמש לדיכוי יריביה של
חמאס ברצועת עזה ובמרכזם פתח( .פעילי המשטרה ושאר מנגנוני הביטחון מהווים כלי שלטוני
חשוב בסייעם לחמאס לכפות בכוח הזרוע את שליטתה על רצועת עזה

ובו בזמן הם

משולבים בפעילותה הצבאית של חמאס בשגרה ובשעת חרום .רבים מפעיליה מחליפים
את בגדי המשטרה במדים של גדודי עז אלדין אלקסאם כפי שהומחש בצילום דלעיל.
 .13תשתית בסיסי המשטרה ומנגנוני הביטחון הממוקמת בעיר עזה ובקרב ריכוזי אוכלוסייה
נוספים ברחבי הרצועה ,היוותה יעד לתקיפה של חיל האוויר בשבוע הראשון של מבצע "עופרת
יצוקה" .תשתית זאת כוללת בין השאר מפקדות ,מבנים ,קראוונים ומכולות בהם ממוקמים כוחות
הביטחון ומהם הם יוצאים לסיורים ולשאר הפעילויות שלהם .בקרב תשתית זאת מצויים גם חדרי
מבצעים,

אמצעי לחימה ומתקני מעצר ותחקורים .תשתית כוחות הביטחון כוללת גם מבנים

ועמדות ,הממוקמים בצמתים ובצירים שונים ,המשמשים כנקודות ביקורת ,שמירה על הסדר
הציבורי ואבטחת מנהיגים בכירים של חמאס ושאר ארגוני הטרור.
 .14בשבוע הראשון של מבצע "עופרת יצוקה" ,לאחר שהותקפו מפקדות ובסיסים של כוחות
הביטחון ,דווח על העברת תשתיות של כוחות הביטחון אל מוסדות ציבור .כך למשל ,פעילות
חדר המבצעים של משטרת החמאס בצפון הרצועה הועתקה לבית החולים כמאל עדואן,
שבבית לאהיא .פעילי המשטרה הימית של החמאס ,מצידם ,התמקמו בבית ספר בח'אן יונס.

18

בשבוע
שהותקפו בשבוע
חמאס ,,שהותקפו
של חמאס
וביטחוניות של
צבאיות וביטחוניות
שתיות צבאיות
תשתיות
דוגמאות ללת
דוגמאות
"
מבצע
במסגרת
של
הראשון
יצוקה""
עופרת
הראשון של במסגרת מבצע "עופרת יצוקה

מפקדה של גדודי עז אלדין אלקסאם והכוח המבצע )המשטרה( בצפון רצועת עזה .חמאס השתלטה על
המתחם ביוני  . 2007המקום משמש לאחסון אמצעי לחימה וציוד )דובר צה"ל 27 ,בדצמבר.(2008 ,

מתקן של חמאס בצפון רצועת עזה .
שימש כמטה עבור בכירים במערך הימי
של חמאס .המתקן שימש גם לצורך
מעצר ותחקור של חשודים בשיתוף
פעולה עם ישראל )דובר צה"ל27 ,
בדצמבר (2008

מוצב ומחנה אימונים של חמאס במרכז רצועת
עזה .במבנה ,שהותקף ע"י חיל האוויר ,היה
גם מצבור של אמצעי לחימה )דובר צה"ל27 ,
בדצמבר ( 2008

בניין גבוה ובו מפקדה ומחסן אמצעי לחימה של
הזרוע הצבאית של חמאס .בבניין היה מצוי גם
מחסן אמצעי לחימה .במצב מתיחות הוצבו על
גג המבנה צלפים ומרגמות )דובר צה"ל27 ,
בדצמבר .(2008

19

חמאס
של חמאס
הביטחון של
כוחות הביטחון
כוחות

הכוח המבצע של חמא"ס ,מנגנון השליטה המרכזי של חמא"ס ברצועת עזה ,ששולב במשטרה.

מוצב משטרה בלב שכונת מגורים

פעיל הכוח המבצע של חמא"ס נושא
מטול נ"ט מתוצרת עצמית מדגם
"יאסין") 13ביוני ,2007
מקור(http://www.palissue.com :

אזרחים
ובבתי אזרחים
מגורים ובבתי
בשכונות מגורים
לחימה בשכונות
אמצעי לחימה
ייצור אמצעי
תשתית ייצור
תשתית
 .15ברשות חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים תשתית של מחרטות ובתי מלאכה בהם
מיוצרים אמצעי לחימה בהיקף נרחב ,כולל רקטות ופצצות מרגמה בהם נעשה שימוש בירי
לעבר ישראל ובלחימה עם צה"ל .רוב תשתית הייצור ממוקמת בלב שכונות מגורים
צפופות אוכלוסייה .ייצור אמצעי הלחימה מתבצע גם במעבדות המצויות בבתים בהם
מתגוררים אזרחים או במוסדות אזרחיים כמו האוניברסיטה האסלאמית בעיר עזה ,שהותקפה
בעת מבצע "עופרת יצוקה" .מיקום תשתית הייצור בלב אזורי מגורים מסכנת את שלום תושבי
האזור הן בשל "תאונות עבודה" המתרחשות בעת תהליך הייצור והן בשל חשיפת המחרטות
ובתי המלאכה לפגיעה אפשרית של כוחות הביטחון הישראליים במסגרת זכותה של ישראל
להגנה עצמית.
 .16במהלך מבצע "עופרת יצוקה" תקף חיל האוויר את ביתו של פעיל חמאס מחמד מדהון
בבית לאהייה שבצפון הרצועה .ביתו של מחמד מדהון שימש כמעבדה לפיתוח רקטות
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ומטענים וכמחסן אמצעי לחימה )דובר צה"ל 2 ,בינואר .(2009 ,בתקיפה נוספת פגע חיל האוויר
בביתו של עמאד עאקל ,פעיל בכיר בחמאס בנוציראת .ביתו של עמאד עאקל ,שעסק בייצור
אמצעי לחימה ,שימש מחסן עבור אמצעי הלחימה  .תקיפת הבית גרמה לסדרה של פיצוצי
משנה.

ייצור רקטות בתוך בית בצפון רצועת עזה )דר שפיגל 29 ,בינואר(2008 ,

ייצור רקטות בתוך בית בצפון רצועת עזה )דר שפיגל 29 ,בינואר(2008 ,

ייצור רקטות בתקופת ה"הרגעה" ע"י וועדות ההתנגדות העממית בבית מגורים פרטי )(2008

" .17תאונות העבודה" במהלך תהליך ייצור אמצעי הלחימה הינן תופעה שכיחה למדי.
ארגוני הטרור הפלסטינים ,שאינם מוכנים לשאת באחריות לפגיעות באזרחים ,נוהגים להטיל
את האחריות ל"תאונות העבודה" הללו על ישראל ואף "להגיב" עליהן באמצעות ירי רקטות
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ופצצות מרגמה לעבר יישובים ישראליים .להלן כמה דוגמאות בולטות ל"תאונות עבודה"
ברצועת עזה במהלך ייצור אמצעי לחימה או בעת הכנתם לקראת פיגוע:
א .ב 15 -בפברואר  2008אירע פיצוץ בביתו של בכיר בג'האד האסלאמי בפלסטין,
אימאן אלפאיד ,במחנה הפליטים אלבריג' ,שבמרכז רצועת עזה .על-פי דיווחי
התקשורת הפלסטינית נהרגו כתוצאה מהפיצוץ תשעה פלסטינים ביניהם אימאן
אלפאיד ,אשתו ובתו .כמו כן נפצעו עשרות אזרחים .כלי התקשורת הפלסטיניים דיווח
תחילה כי המדובר ב"תאונת עבודה" אך בהמשך ,כדרכם ,הפנו אצבע מאשימה כלפי
ישראל .בעקבות הפיצוץ קרא דובר חמאס ,פוזי ברהום "להפציץ את שדרות ,אשקלון ותל
אביב בטילים" )אתר פלסטין אלא'ן 16 ,בפברואר.(2008 ,
ב.

ב 29-בדצמבר  2007נהרגו שני טרוריסטים

"מהנדסים" ,שעסקו בייצור אמצעי

לחימה .כתוצאה מהתפוצצות מטען רב עוצמה בתוך בניין מגורים בלב שכונת זיתון
בעיר עזה .כתוצאה מהפיצוץ נפצעו אזרחים ונזק רב נגרם למבנה.
ג.

ב 12 -ביוני  2007קרס בניין בבית לאהיא בו התגורר פעיל יחידת הייצור של

אמצעי הלחימה של חמאס אחמד חמודה .כתוצאה מהפיצוץ נגרמו נזקים למספר מבנים
הסמוכים אליו .כתוצאה מהפיצוץ נהרגו עשרה פלסטינים ולמעלה מ 40-נפצעו .בין
הפצועים נשים ותינוקת בת ארבעה חודשים .הפיצוץ אירע כתוצאה מ"תאונת עבודה" בה
היו מעורבים פעילי חמאס שערכו הכנות לביצוע פיגוע.

5

מאופי הפיצוץ וממדי הנזק

שנגרמו לבניין ולבניינים נוספים עולה כי בבניין הייתה כמות רבה מאד של חומרי חבלה,
שגרמה לקריסתו של הבניין .דובר חמאס ,פוזי ברהום הצהיר כי חמאס תפצה את קרובי
ההרוגים והפצועים ותעניק להם סיוע )אלחיאת 14 ,ביוני .(2007

 5בדיווח של אתר פאל-פרס ) 12ביוני  (2007נמסר כי תוצאות חקירה שקיימה חמאס העלו שהמדובר ב"תאונת
עבודה".לפי אותו דיווח המדובר בפיצוץ שאירע בביתו של אחמד חמודה ,מפקד אזור בית לאהיא בגדודי עז אלדין
אלקסאם ,אשר עבד ביחידת הייצור ]של אמצע לחימה[ של חמאס.
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תצלום אוויר של ביתו של אחמד חמודה ,פעיל יחידת ייצור אמצעי הלחימה בחמאס לפני שקרס ב "תאונת
העבודה" .בצילום ניתן לראות בבירור כי הבית נמצא בלב שכונת מגורים צפופת אוכלוסין

הבית ההרוס בבית לאהיא שקרס כתוצאה
מ"תאונת עבודה" )ערוץ אלאקצא 12 ,ביוני( 2007 ,

23

 .17מספר הנפגעים הרב שנגרם ב"תאונות עבודה" בבית לאהיא ב 12-ביוני  2007גרר ביקורת
נוקבת על חמאס .גורמי פתח טענו כי האירוע חשף את היחס המזלזל של חמאס לחיי אדם ואת
העובדה כי היא מנצלת את הסביבה האזרחית למטרות צבאיות )הטלוויזיה הפלסטינית,
 14ביוני .(2007 ,זאת ועוד" ,המרכז הפלסטיני לזכויות האדם" שבראשות בסאם עיד ,פרסם
הודעה בה הביע דאגתו מהישנות פיצוצים כגון אלו שאירעו בבית לאהיא ,6הנגרמים מייצור
אמצעי לחימה ואחסונם באזורים מאוכלסים .ההודעה קוראת לארגונים השונים לנקוט באופן
מיידי בכל האמצעים על מנת למנוע הישנות מקרים אלו .למותר לציין כי חמאס ושאר ארגוני
הטרור לא שינו את דפוסי פעולתם כתוצאה מהביקורת וממותם של אזרחים רבים ב"תאונות
עבודה".
 .18בנוסף לסכנה מ"תאונות עבודה" חשופים האזרחים המתגוררים בסמוך למעבדות ולבתי
המלאכה הללו לתקיפות צה"ל .בתקופה שקדמה להסדר ה"הרגעה" ולמבצע "עופרת יצוקה",
במהלך פעילות מבצעית של צה"ל נגד תשתיות ארגוני הטרור ברצועת עזה ,הותקפו לא אחת
מחרטות וסדנאות ששימשו לייצור אמצעי לחימה עבור ארגוני הטרור .צה"ל תקף את המתקנים
על בסיס מידע מודיעיני נקודתי ,שהיה בידו ,אולם בשל היותם ממוקמים בקרב ריכוזי אוכלוסייה
נפגעו לעיתים בשוגג גם אזרחים תמימים.

6

ההודעה משתמשת במונח  Internal Explosionsעל מנת לתאר פיצוץ חומרי נפץ כתוצאה מ"תאונות עבודה".
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אוכלוסין
צפופי אוכלוסין
אזורים צפופי
בקרב אזורים
לחימה בקרב
אמצעי לחימה
לייצור אמצעי
למתקנים לייצור
דוגמאות למתקנים
דוגמאות
צה""לל
י
"
ע
בר
בע
שהותקפו
שהותקפו בעבר ע"י צה

מחרטה לייצור אמצעי לחימה ,הממוקמת בשכונת דרג' ,שבדרום מזרח עזה

מפעל לייצור אמצעי לחימה הממוקם בשכונת שבורה שברפיח

מפעל לייצור אמצעי לחימה הממוקם בג'באליא  ,שבצפון רצועת
עזה.

מאוכלסים
אזורים מאוכלסים
בקרב אזורים
קרקעיות בקרב
תת קרקעיות
ותשתיות תת
מנהרות ותשתיות
מנהרות
 .19ארגוני הטרור ובעיקר חמאס בנו בשטח העירוני הבנוי מערכת צפופה של מנהרות
ותשתיות תת-קרקעיות לצרכי

הלחימה נגד צה"ל .תשתיות תת-קרקעיות אלה מיועדות

להסתרת פעילים ואמצעי לחימה ,לתנועה מבצעית של בכירים ופעילים מנקודה לנקודה
ולהברחת אמצעי לחימה מאזור לאזור .בצד אלו נבנו גם בקרבת גדר הגבול מנהרות

25
המשמשות לצרכים התקפיים של חדירה לישראל וביצוע פיגועי הרג או חטיפת אזרחים
וחיילים. 7
 .20התוואי של מנהרות רבות עובר תחת שכונות מגורים צפופות אוכלוסין .לא אחת
ממקמים מפעילי "תעשיית המנהרות" את פתחי המנהרות בבתים שבהם מתגוררים אזרחים
)באחד המקרים גילה כוח צה"ל פתח מנהרה מתחת למיטת תינוק בחדר ילדים( .המנהרות
הללו מהוות סיכון עבור האזרחים הן במהלך בנייתן והן בחיי היום-יום .לא אחת קרסו המנהרות
במהלך חפירתן וגרמו לאבדות בקרב אזרחים תמימים או התמוטטו לאחר השלמתן ופגעו
באזרחים תמימים המתגוררים בסמוך להן או בכאלו שעברו במקום במקרה .מנהרות אלה גם
חושפות את האוכלוסייה לפגיעות של צה"ל במהלך פעולות סיכול ומנע ובמהלך לחימה
ברצועה ,במסגרת זכותה של ישראל להגן על אזרחיה.
 .21בנוסף לכך ,מתקיימת באזור רפיח תעשייה ענפה ממוסדת של מנהרות לצורכי הברחה.
פתחי חלק מהמנהרות ההלו מצויים בבתי אזרחים על מנת להסתיר את מיקומם ולמנוע למנוע
פגיעה בהם .מערכת זאת ,הכוללת כ 600-400-מנהרות ,8מנוהלת על ידי חמאס" ,מגלגלת"
סכומי כסף גדולים ומשמשת ערוץ מרכזי להברחת אמצעי לחימה ופעילי טרור ממצרים לרצועת
עזה .9עשרות רבות של מנהרות כאלו הותקפו ע"י חיל האוויר בשבוע הראשון של מבצע "עופרת
יצוקה".

פיצוץ מנהרות בציר פילדלפי במהלך מבצע "עופרת יצוקה" )דובר צה"ל 28 ,בדצמבר (2008

.22

בתקופה שקדמה להשתלטות חמאס על רצועת עזה התרבו בקרב האוכלוסייה גילויי
מחאה )שלא תמיד ניתן להם ביטוי בתקשורת( הן נגד המבריחים והן נגד הרשות הפלסטינית

 7ב 4-בנובמבר  2008ביצע צה"ל פעולת סיכול של ניסיון חטיפה באמצעות מנהרה )"מנהרה מתקתקת"( .ראו לקט
מידע" :הסלמה ברצועת עזה :צה"ל פעל בליל ה 4-בנובמבר בתוך רצועת עזה ,בסמוך לגדר המערכת ,לסיכול פיגוע
חטיפה באמצעות מנהרה .בתגובה נורו כמה עשרות רקטות ופצצות מרגמה לעבר יישובי הנגב המערבי ,רובן ע"י חמאס.
דוברי חמאס ושאר ארגוני הטרור הודיעו כי הם רואים בפעולת צה"ל הפרה בוטה של ה"הרגעה" אולם נמנעו מלהצהיר
על ביטול הסדר ה"הרגעה" ) 5בנובמבר.(2008 ,
 8על פי כתבתה של עמירה הס ,העוסקת בהרחבה בנושא המנהרות ,עומד כיום מספר המנהרות הפעילות על 850
)הארץ 26 ,בדצמבר .(2008
9
ראו לקט'":תעשיית המנהרות המשגשגת ברצועת עזה עוברת לאחרונה תהליך של מיסוד ע"י חמאס; זאת תוך העברת
מסר תקשורתי כי הברחת סחורות לרצועה מסייעת להסרת ה"מצור" הישראלי ,תוך התעלמות מהברחות אמצעי
הלחימה ופעילי הטרור הממשיכות להתבצע דרך המנהרות 27) ".באוקטובר.(2008 ,

26
בשל הסבל שנגרם לתושבים ממנהרות ההברחה .10תחת שלטון חמאס שככו גילויי המחאה עם
מיסודה של "תעשיית המנהרות" והפיכתה למקור פרנסה לאוכלוסייה ,בעיקר לתושבי אזור
רפיח .אולם האזרחים :מבוגרים וילדים ,העובדים ב"תעשיה" זאת נותרו חשופים לתאונות
קטלניות תכופות .על פי כתבתה של עמירה הס ב"הארץ" כ 55-פועלים צעירים נהרגו השנה
וחצי האחרונות בעת שעבדו במנהרות בין אם בעת החפירה ובין אם בעת העבודה בהעברת
הסחורות )הארץ 26 ,בדצמבר  .(2008כמענה לכך קבעה חמאס נוהלי בטיחות והסדרי פיצויים
לאזרחים שנפגעו.11

הסתתרות
לצרכי הסתתרות
מנהרה לצרכי
מנהרה

חדרון ומנהרה שנחשפו ע"י כוחות צה"ל בביתו של מבוקש פתח בעת
פעילות צה"ל ברצועה ) 19בספטמבר (2007

מימין :חפירת מנהרה בתוך בית מגורים .משמאל :הכנסת החול שנחפר בשקי קמח

 10באחד המקרים נחטף רמזי ח'ורי ,ראש לשכתו של יאסר ערפאת ,ונלקח ל"סיור" באזורים בהם פעל צה"ל על מנת
להעביר בדרך זאת את מחאת התושבים )דצמבר.(2003 ,
 11ראו לקט" ":תעשיית" המנהרות המשגשגת ברצועת עזה עוברת לאחרונה תהליך של מיסוד ע"י חמאס; זאת תוך
העברת מסר תקשורתי כי הברחת סחורות לרצועה מסייעת להסרת ה"מצור" הישראלי ,תוך התעלמות מהברחות
אמצעי הלחימה ופעילי הטרור הממשיכות להתבצע דרך המנהרות" ) 27באוקטובר.(2008 ,
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התקפיים
לצרכים התקפיים
מנהרות לצרכים
מנהרות

פיר מנהרה שנחשף ע"י כוחות הביטחון בצפון רצועת
עזה .הפיר ,שעומקו כשלושה וחצי מ' ,נחפר בתוך בית
המרוחק כ 700-מ' מגדר המערכת ונועד ככל הנראה
להחדרת חוליות טרור לשטח ישראל )דובר צה"ל8 ,
באפריל ( 2008

גנראטור וכלי החפירה ,שהתגלו ע"י צה"ל
בסמוך לפיר של מנהרה בסמוך לחממה
בצפון הרצועה .הטמנת הגנראטור באדמה
נועדה להשתיק את הרעש שלו ולהקשות על
גילויו ) 16באוגוסט  ,2007אתר דובר צה"ל(
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ההגנה
באזרחים כב
השימוש באזרחים
גג ..השימוש
מגן אנושי
כב""מגן
בתפיסת ההגנה
אנושי"" בתפיסת
המחבלים
של המחבלים
וההתקפה של
וההתקפה
"אם תחליטו בטיפשותכם להיכנס לעזה -נילחם בכם .לא יעמדו מולכם רק אלפים
מהלוחמים אלא מיליון וחצי איש יילחמו בכם ,מתוך אהבה למות הקדושים" )ח'אלד
משעל במסיבת עיתונאים בדמשק 1 ,במרץ (2008

כללי
כללי
 .23המרחבים צפופי האוכלוסין של רצועת עזה מהווים זירה נוחה ללחימה של ארגוני הטרור.
זהו שטח שנבנה במשך שנים רבות ,המכיל צורות שונות של בנייה מאורגנת ובלתי מאורגנת,
זמנית וקבועה ,מעל ומתחת לפני הקרקע .השינויים העוברים על השטח העירוני עם הזמן יוצרים
בו רבדים של שכבות שטח והריסות ,תשתית תת-קרקעית מסועפת ,שבמידה רבה מתארת את
ההתפתחות ההיסטורית של המרחב העירוני .מרחבים עירוניים אלו ,הכוללים גם מחנות פליטים
הבנויים בצפיפות ,מעצימים את יתרונות המגן מול התוקף ותפיסת ההגנה של ארגוני הטרור
חותרת לעשות בכך שימוש מושכל מול צה"ל.
 .24תפיסת ההגנה וההתקפה של חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים שואבת השראתה
מחזבאללה בלבנון .ארגון חזבאללה בנה בדרום לבנון תשתית צבאית נרחבת ,המוטמעת
ומוסתרת ברובה באזורים מאוכלסים ,תוך שימוש בתושבים כב"מגן אנושי" .שימוש זה
באזרחים נועד לצמצם את מידת פגיעותו של חזבאללה ולהעניק לו מעין "חסינות" מפני התקפות
צה"ל )בהיותו מודע להקפדה של מדינת ישראל להימנע עד כמה שאפשר מפגיעה באזרחים(.
זאת ועוד ,הדבר נועד גם לאפשר לחזבאללה לזכות ביתרונות הסברתיים תעמולתיים
במלחמה על התודעה  -בקרב דעת הקהל הלבנונית ,הערבית והבינלאומית באמצעות הצגת
ישראל כמי שפועלת נגד אזרחים חפים מפשע ,כפי שאכן ארע ב"מלחמת לבנון השנייה"
).12(2006
 .25חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים ,העתיקו ואף פיתחו את תורת הלחימה של
חזבאללה ,תוך התאמתם לתנאים הייחודיים של הזירה העזתית ,שיש בהם יתרונות לכוח המגן
בהשוואה לדרום לבנון :רצועת עזה הינה שטח מישורי חשוף בניגוד לשטח ההררי המיוער
ומבותר של דרום לבנון .אולם צפיפות האוכלוסין בשטח הקטן של הרצועה גדולה בהרבה מזו
של דרום לבנון ומתקיימים בה תנאים ייחודיים בדמות מחנות הפליטים המפוזרים ברחבי
הרצועה .13בתפיסת ההגנה שלהם חידדו ארגוני הטרור את ההבדל בין לחימה בשטחים
פתוחים לבין לחימה בשטחים בנויים .עקרונות הלחימה של הארגונים מתבססים על הפעלת

 12ניתוח השימוש שעושה חזבאללה באזרחים הלבנונים כ"מגן אנושי" ,ראו מסמך :שימוש באזרחים לבנוניים כ"מגן
אנושי" :התשתית הצבאית רחבת ההיקף שהטמיע והסתיר חזבאללה בקרב ריכוזי אוכלוסייה אזרחית בלבנון וירי רקטות
מכוון של חזבאללה לעבר יעדים אזרחיים בישראל" )נובמבר .(2006
 13בדרום לבנון ,שם ריכז חזבאללה את התשתיות הצבאיות שלו ,מתגוררים כ 680,000-תושבים לעומת למעלה מ-
 1,400,000בשטח הרצועה; בבנת ג'ביל ,מעוז חזבאללה ,שם התנהלה לחימה קשה במלחמת לבנון השנייה ,מתגוררים
כ 30,000-תושבים לעומת כ 107,000-במחנה הפליטים ג'באליא ,למשל.
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עיקר הכח בסביבת מגוריהם בשטח עירוני רווי אוכלוסין ,בעוד כוחות המשנה שבשטחים
הפתוחים אמורים להתיש את כוחות צה"ל אך לא לבלום את עצם כניסת הכוחות.
 .26על פי תפיסת ההגנה של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה:
א .בשטחים הפתוחים ובפאתי השטח הבנוי ,צפויה הלחימה להתאפיין בחיכוך נמוך
יחסית ולהתבסס על הנחת מטענים בצירי התנועה המהווים כניסות לרצועת עזה .זאת
במקביל להפעלת מארבי "פגע וברח" במתווים מגוונים ,ירי של פצצות מרגמה ואש
שטוחת מסלול לעבור כוחות צה"ל ,הפעלת מחבלים מתאבדים ומלכוד מבנים.
ב .בשטח הבנוי ,מתכוונים ארגוני הטרור לנהל קרב הגנה עיקש מול צה"ל מתוך בתי
האזרחים או בקרבתם ,תוך היטמעות בעת הצורך בקרב האוכלוסייה .בשטח הבנוי בעת
הלחימה באזורים הבנויים .צפויה הנחת מטעני חבלה רבים ומגוונים לצידי מבנים ,בבורות
ביוב ובמקומות נוספים בהם מצויה האוכלוסייה .כמו כן צפויה הצבת רכבי תופת ,הפעלת
מחבלים מתאבדים וירי מנגד של אש שטוחת מסלול.
 .27תפיסת ההגנה של ארגוני הטרור הפלסטינים ובראשם חמאס נועדה ,איפוא ,לתת מענה
א-סימטרי לעליונותו הצבאית והטכנולוגית של צה"ל ולנצל את היתרון היחסי של השטח
העזתי תוך עשיית שימוש ציני ואסור באזרחים שעל ביטחונם ושלומם מופקדת חמאס .על פי
תפיסה זו ,רואים חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים ,בשטח הבנוי צפוף האוכלוסין של
רצועת עזה ,הן השטח העירוני והן במחנות הפליטים ,את מרכז הכובד של הלחימה שלהם מול
ישראל.
 .28לשימוש הנרחב באזרחים כ"מגן אנושי" ביטויים רבים :ירי מתוך בתים או מסגדים ,בתי ספר
ומתקנים ציבוריים אחרים; ירי מתוך או בקרבת קבוצות אזרחים ולפעמים ילדים ונערים; הסתרת
אמצעי לחימה בתוך בתי אזרחים; היטמעות מחבלים לבושי אזרחית בקרב התושבים; ניצול
אזרחים )כולל ילדים( למשימות תומכות לחימה )משימות לוגיסטיות ,איסוף מודיעין וכו'(; ניצול
אמבולנסים אזרחיים לפעילות מבצעית ועוד .תפיסה זאת כוללת גם גיוס יזום של אזרחים
פלסטינים ,כולל נשים וילדים באמצעות כלי התקשורת של החמאס ושאר ארגוני הטרור
ובאמצעות רמקולים ,על מנת שהם יגיעו לאזורי לחימה וישמשו כ"מגינים אנושיים" )פירוט ראו
להלן( .מודוס אופרנדי זה של ניצול ציני ומכוון של האוכלוסייה האזרחית מהווה כאמור פשע
מלחמה ופשע נגד האנושות והפרה בוטה של עקרונות היסוד בדיני הסכסוך המזוין של
המשפט הבינלאומי ,המחייבים להבחין בין אזרחים ללוחמים.
 .29תפיסת הגנה זאת נועדה לגרום לצה"ל אבידות רבות ולשמור על שרידות כוחות
המחבלים מול עוצמתו העדיפה של צה"ל .כל זאת תוך מודעות לכך שהדבר יעלה בחיי
אזרחים פלסטינים ,שאינם מעורבים בלחימה ,ותוך תכנון מוקדם להפיק את מרב
היתרונות ההסברתיים ממותם של אזרחים פלסטינים ,כפי שעשה חזבאללה במלחמת לבנון
השנייה וכפי שעשו ועושים ארגוני הטרור הפועלים ברצועה .תפיסת הגנה זו כבר יושמה בעת
פעילות צה"ל ברצועה בשנים האחרונות ,במהלך סבבי ההסלמה הקודמים עם כוחות צה"ל.
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.30הדבר התבטא בהימנעות מלחימה בשטחים פתוחים ,בהעתקת הלחימה נגד כוחות צה"ל
לשטחים בנויים ,בשימוש באזרחים )כולל נשים( כ"מגן אנושי" ובהטמעות פעילי חמאס לבושי
בגדים אזרחיים בקרב האוכלוסייה .תפיסת הגנה זו צפויה לבוא לידי ביטוי עם כניסת צה"ל
לרצועה במהלך מבצע "עופרת יצוקה".
 .31השימוש באזרחים כב"מגן אנושי" בא לידי ביטוי גם בתפיסה ההתקפית של חמאס וארגוני
הטרור האחרים ובמיוחד בירי הרקטות ופצצות המרגמה ,שהינו דרך הפעולה המובילה בשנים
האחרונות .כך למשל מתבצע לעיתים ירי רקטות ופצצות מרגמה מלב ריכוזי אוכלוסייה ,מקרבת
בתי אזרחים או מוסדות אזרחיים )אפילו בתי ספר( ,או לעיתים ירי מגגות בתים ,במגמה להקשות
על צה"ל לפגוע בחוליות הירי .כך למשל הפכו ג'באליא ,בית ח'אנון ,בית לאהיא ואזורים נוספים
בצפון רצועת עזה לאתרי שיגור מועדפים לעבר יישובי הנגב המערבי ,למורת רוחם של התושבים
המקומיים.

ישראל
ד
ההיבט ההתקפי
ד ..ההיבט
לעבר ישראל
מרגמה לעבר
ופצצות מרגמה
רקטות ופצצות
ירי רקטות
ההתקפי ::ירי
מאוכלסים
אזורים מאוכלסים
מקרב אזורים
מקרב
 .32ירי רקטות ופצצות מרגמה מתוך שטחים בנויים צפופי אוכלוסין לעבר ריכוזי אוכלוסייה
ישראלים ,במטרה להרוג אזרחים ישראליים רבים ככל האפשר ,הנו דפוס פעולה שגור בקרב
ארגוני הטרור הפלסטינים ברצועת עזה .חוליות רבות היורות רקטות או יורות פצצות מרגמה,
מתמקמות בעת הירי בקרבת בתי מגורים על מנת להסוות את חוליית המשגרים ולהגן עליה
מפני פעילות סיכול של צה"ל .דפוס זה של פעולה מהווה פשע מלחמה ופשע נגד האנושות
והפרה של הזכות הבסיסית לחיים ולביטחון של אזרחי ישראל.
.33שנת  2008היתה שנת השיא של שימוש ב"נשק הרקטות" ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור.
בשנה זאת עלה בידם להגדיל באופן משמעותי את היקף הירי ואת האפקטיביות שלו ולהכניס
בהדרגה למעגל הירי קרוב למיליון תושבים המתגוררים בדרומה של מדינת ישראל.

14

חמאס

אינה מסתירה את העובדה כי אזרחים ישראליים מהווים יעד להתקפותיה והיא אף נוהגת
להתפאר בכך.

14

פרוט ראו ":מאפייני ירי הרקטות ופצצות המרגמה בשנת ) 2008סיכום שנתי( ) 1בינואר.(2009 ,
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ישראל
תושבי ישראל
בתושבי
ישירות ב
בפגיעות ישירות
הארגון בפגיעות
מתפאר הארגון
בו מתפאר
חמאס בו
של חמאס
פוסטרים של
פוסטרים

פוסטר הקורא לתושבי ישראל לברוח מפני רקטות
הקסאם )פורום חמאס  21במאי (2007

"טילי הקסאם מגיעים אל שדרות"...
"המסר לציונים – צאו משדרות ,אין לכם מקום שם"
)פורום חמאס  25במאי(2007 ,

 .34אתרי השיגור המועדפים ע"י ארגוני הטרור בשיגרה נמצאים בעיקר בישובים בצפון רצועת
עזה ,הסמוכים לגבול עם ישראל .בין אתרי השיגור הבולטים בצפון הרצועה :מחנה הפליטים
ג'באליא והשכונות בית לאהיא ובית חאנון הסמוכות לגבול עם ישראל .ממקומות אלו או
מתבצע באופן שיטתי

ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר שדרות ,אשקלון ,וישובים נוספים

בדרום ישראל .טווח הירי מהמקומות הללו הורחב בעת מבצע "עופרת יצוקה" .בדרום הרצועה
נוהגים ארגוני הטרור לירות מריכוזי אוכלוסייה ,שבפאתי ח'אן יונס ורפיח .בעת מבצע "עופרת
יצוקה" ,בשל קשיי הירי מצפון הרצועה ,ביצעו המחבלים גם ירי רקטות ממרחב העיר עזה
ומאזורים מאוכלסים במרכז הרצועה ,תוך שימוש ברקטות סטנדרטיות ארוכות טווח כ"פיצוי" על
דחיקתם מקרבת הגבול.
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בור שיגור רקטות ,שהותקף ע"י חיל האוויר
במהלך מבצע "עופרת יצוקה" .בור השיגור
מוקם בלב אזור מגורים )דובר צה"ל29 ,
בדצמבר (2008,

פוסטר בו נראה שיגור רקטה מאזור מאוכלב ברצועת
עזה למעלה הכתובת:
"הקסאם ישרוף את המבצרים"
)פורום חמאס 25 ,באפריל (2007

עזה
רצועת עזה
מצפון רצועת
מועדפים מצפון
שיגור מועדפים
מרחבי שיגור
מרחבי
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עזה
רצועת עזה
דרום רצועת
מדרום
מועדפים מ
שיגור מועדפים
מרחבי שיגור
מרחבי

 .35ירי רקטות ופצצות המרגמה מאזורי מגורים או מקרבתם ,ובכמה מקרים אף מגגות בתים,
מסכן מאד את האוכלוסייה המתגוררת בקרבת מקום זאת ומגבירים את סיכויי הפגיעה
באזרחים ,זאת מכמה סיבות:
א .אוכלוסיית רצועת עזה חשופה לפגיעות כתוצאה מפעולות הסיכול והמנע
הלגיטימיות שמבצע צה"ל נגד חוליות הירי ,על מנת להגן על אזרחיה ובהתאם לדיני
הלחימה .כמו כן נפגעת שיגרת החיים של תושבים החיים באזורי השיגור כתוצאה מהירי.
ב .רוב הרקטות המצויות בידי ארגוני הטרור הינן רקטות מאולתרות מתוצרת עצמית,
שאיכותן הטכנית נופלת מזו של הרקטות התקניות .ברקטות מסוג זה שכיחות ביותר
"תאונות עבודה" בהן מתפוצצות רקטות בעת הטיפול בהן לקראת שיגורן .הצורך
של החוליות לבצע את פעולות השיגור במהירות רבה ,על מנת שלא להוות מטרה
לפעילות הסיכול של צה"ל ,מהווה גורם נוסף לריבוי לתאונות עבודה" הפוגעות
בתושבים.
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ג .בחלק מהשיגורים נופלות רקטות המשוגרות לשטח ישראל בשטחי רצועת עזה
ולעיתים פוגעות בתושבים מקומיים )דוגמאות לפגיעות בתושבים מקומיים ראו פרק ב'(.15

ומוסדות
בתים ומוסדות
מקרבת בתים
מרגמה מקרבת
ופצצות מרגמה
רקטות ופצצות
לירי רקטות
דוגמאות לירי
דוגמאות
ציבור
ציבור

ירי רקטות לעבר ישראל מתוך אזורי מגורים בבית לאהיא
) 27בפברואר(2008 ,

ירי רקטות משטח בנוי לעבר ישראל ע"י
ועדות ההתנגדות העממית
)אתר מקאומה 27 ,בפברואר(2008 ,

ירי רקטות של הג'האד האסלאמי בפלסטין
סמוך לבתי מגורים
)ערוץ אלעאלם 20 ,באפריל(2008 ,

 15מבדיקה שערכנו מסתבר כי בחמשת הימים הראשונים של מבצע "עופרת יצוקה" ) 31-27בדצמבר  (2008נפלו בשטח
הרצועה כ 6.5%-ממספר הרקטות ,שנורו לעבר ישראל ) 14רקטות מתוך כ . (217-זוהי המחשה לשכיחותה של תופעה זו
הגורמת לפגיעות ולהרג אזרחים המתגוררים במקום.
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ירי רקטות משטח צפוף אוכלוסין ע"י ועדות ההתנגדות
העממית )אתר מקאומה  27בפברואר 2008 ,באדיבות ערוץ
(10

ירי רקטות של החמאס סמוך לבתי אזרחים )יוטיוב11 ,
ביולי  .2007המקור :לשכת ההסברה של גדודי עז
אלדין אלקסאם(

ירי רקטות משטח בנוי ע"י חמאס
)ערוץ אלאקצא 27 ,בפברואר(

ירי רקטות מגג של בית )יוטיוב 11 ,ביולי .2007
המקור :לשכת ההסברה של גדודי עז אלדין
אלקסאם(

ירי רקטות ע"י פת"ח/גדודי חללי אלאקצא משטח בנוי
)אלג'זירה 10 ,ביולי(2008 ,
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הצבת מרגמה ושיגור פצצת מרגמה סמוך
למבנה מגורים )ערוץ אלאקצא 26 ,באוקטובר(

ירי של רקטות משטח בנוי בעזה
) 11 ,PALDFבנובמבר ( 2008

ירי הרקטות מצפון הרצועה )סמוך למבנה(
לעבר ישראל ,בזמן פעילות צה"ל בבית
חאנון )ערוץ אלג'זירה 28 ,באפריל(2008 ,

ירי רקטה לעבר אשקלון שהתבצע בסמוך לבית
קברות ) 14בנובמבר .(2008 ,על ביצוע הירי
נטל אחריות צבא האומה ,ארגון בעל זיקה
לאלקאעדה ) 17 ,PALDFבנובמבר.(2008 ,

ירי פצצות מרגמה ב 12 -בנובמבר מקרבת מבנה בתגובה לפעילות הסיכול של צה"ל נגד חוליה
שניסתה להניח מטען )ערוץ אלאקצא 12 ,בנובמבר.(2008 ,
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שיגור רקטות לעבר שטח ישראל ,בקלטת שהופצה ע"י
הג'האד האסלאמי בפלסטין .בצילום ניתן להבחין כי
השיגור מתבצע משטח בנוי )ערוץ אלג'זירה 2 ,אפריל,
.(2006

שהותקפו
למשגרי רקטות
דוגמאות למשגרי
דוגמאות
רקטות בקרבת
בתי מגורים
בקרבת בתי
מגורים שהותקפו
יצוקה""
במהלך
במהלך במבצע
במבצע ""עופרת
עופרת יצוקה

משגר רקטה  122מ"מ שהותקף ע"י חיל האוויר .
המשגר היה מוסתר בתוך בית )דובר צה"ל 27 ,בדצמבר(2008 ,

מימין :בור שיגור רקטות תת קרקעי שהוצב בסביבת בתי מגורים .משמאל :לאחר תקיפת הבור אירע
פיצוץ שנבע מרקטה שהתפוצצה בבור )צילום :חיל האוויר 27 ,בדצמבר.(2008 ,
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ירי מלב אזור מיושב בצפיפות במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
)אלג'זירה 30 ,בדצמבר.(2008 ,

ומקרבת
מוסדות חינוך
מקרבת מוסדות
מרגמה מקרבת
ופצצות מרגמה
רקטות ופצצות
ירי רקטות
ירי
חינוך ומקרבת
מסגד
מסגד
 .36דוגמא בולטת לירי שמבצעים ארגוני הטרור מקרבת מוסדות חינוך ניתן למצוא בסרט,
שצולם על ידי חיל האוויר ב 29-באוקטובר  2007בשעות הבוקר .חיל האוויר צילם חולייה,
שמנתה שלושה מחבלים ,משגרת פצצות מרגמה מחצר מבנה מרכזי בקומפלקס של
מוסדות חינוך בעיירה בית חאנון ,שבצפון רצועת עזה )אזור ממנו מרבים המחבלים לשגר
רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישובים בישראל( .בסרט נראים אנשי החוליה מכינים את עמדת
הירי ומשגרים את הפצצות בסמוך מאד למבנה .לאחר השיגור נראים חברי החוליה תופסים
מחסה בתוך המבנה.
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חוליית שיגור פצצות מרגמה )מסומנת בעיגול( ,הממוקמת בסמוך למבנה מרכזי בקומפלקס של מוסדות
חינוך בבית חאנון המנוהל ע"י אונר"א )מתוך סרט שצולם ע"י חיל האוויר והופץ ע"י דובר צה"ל31 ,
באוקטובר (2007

 16ראו לקט ":חוליית מחבלים ירתה פצצות מרגמה מחצר מבנה בקומפלקס של מוסדות חינוך הנמצא בעיירה בית חאנון
שבצפון רצועת עזה .לאחר הירי תפסו אנשי החוליה מחסה בתוך המבנה .זוהי דוגמא נוספת לשימוש שעושים ארגוני
הטרור באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה כב"מגן אנושי"" ) 1בנובמבר.(2007 ,
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שיגור פצצות מרגמה סמוך לבית ספר )אלג'זירה ,אוקטובר (2007

 .37להלן שני דיווחים של התקשורת הפלסטינית במהלך  2008אודות מיקום משגרי רקטות
בסמוך לבתי ספר:
א .ארבעה פעילי הזרוע הג'האד האסלאמי בפלסטין נהרגו בתקיפת צה"ל הארבעה
מיקמו את המשגרים בחממה סמוך לבית הספר אלמערי בעיירה אלקרארה,
שבאזור ח'אן יונס ,שבדרום רצועת עזה והתכוונו לירות לעבר כיסופים )אתר פאל-מדיה,
 6במרס.(2008 ,
ב .שלושה פעילים של הג'האד האסלאמי בפלסטין נהרגו בתקיפה של חיל האוויר
במזרח העיר עזה בשעה שהיו בדרכן לבצע ירי רקטות לעבר יישובי הנגב המערבי.
השלושה נהרגו בשעה שהניחו את המשגרים בסמוך למוסד החינוכי של חמאס ,דאר
אלארקאם ,שבמזרח העיר עזה

17

)אתר קדסנט 15 ,במרס.(2008 ,

לשם
ה
ההיבט ההגנ
ה ..ההיבט
ההגנתי
באזרחים כ
שימוש באזרחים
תי ::שימוש
מגן אנושי
כ""מגן
אנושי"" לשם
טרור
פעילי טרור
תקיפת פעילי
מניעת תקיפת
מניעת
כללי
כללי
 .36חמאס וארגוני טרור נוספים מעודדים באופן יזום אזרחים לשמש כ"מגן אנושי" עבור פעילי
טרור ,שיש חשש כי בתיהם יותקפו ע"י חיל האוויר הישראלי .הדבר נעשה במהלך מבצע
"עופרת יצוקה" ובמקרים רבים בעבר .ההיגיון העומד מאחורי דרך פעולה זו הינו שצה"ל יימנע
מלתקוף בתים שבהם התקהלו אזרחים רבים .דרך פעולה זאת ,המהווה הפרה בוטה של
דיני המלחמה הבינלאומיים ,הוכיחה את עצמה בראיית המחבלים )במקרים שקדמו למבצע
"עופרת יצוקה"( .שכן ,צה"ל נמנע מלתקוף בתי מחבלים שבהם התקהלו אזרחים ,למרות
שקודם לכן שיגר אזהרה כי הוא עומד לתקוף את הבתים הללו )במגמה שאזרחים יתרחקו
מהם( ולמרות שתקיפת היעד הינה מותרת בהתאם לדיני הלחימה.

 17דאר אלארקאם ,הינו מוסד חינוכי של חמאס בעזה המטמיע בקרב הדור הפלסטיני הצעיר את ערכי המאבק האלים
ושנאת המערב ומגדל קאדרים חדשים של פעילי חמאס בתמיכת מוסדות צדקה מסעודיה ומקטר.
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 .37ראש ממשל חמאס אסמאעיל הניה עודד את השימוש בטקטיקה זו .בראיון לערוץ
אלג'זירה הוא אף השתבח ב"עמידה האיתנה" של הפלסטינים הוא התפאר כי ישראל מאיימת
להפציץ בתים )בהם מתגוררים פעילי טרור( אולם למרות זאת מאות ואלפי פלסטינים יוצאים
"באמצע הלילה" ,ועולים על גגות הבתים אותם מאיימים הישראלים להפציץ )ערוץ
אלג'זירה 29 ,בפברואר.(2008 ,

מחמד
של מחמד
המקרה של
אנושי"" ::המקרה
מגן אנושי
כ""מגן
באזרחים כ
יזום באזרחים
לשימוש יזום
דוגמאות לשימוש
דוגמאות
בארודד
בארו
 .38דוגמא בולטת לשימוש יזום באזרחים כ"מגן אנושי" הייתה עידוד אזרחים להגיע לביתו של
מחמד בארוד ,פעיל מבצעי בכיר בועדות ההתנגדות העממית ,במחנה הפליטים ג'באליא
) 18בנובמבר  .(2006הדבר נעשה ע"י הבאת מאות אזרחים ,בתוכם ילדים ונערים רבים ,שנקראו
להגיע לביתו של פעיל הטרור בהנחה )שהתבררה כנכונה( ,שצה"ל לא יפציץ בכוונה תחילה
בית בו מצויים אזרחים רבים .מבצע הגיוס של האזרחים התאפשר בשל התרעה טלפונית
מקדימה שהעביר צה"ל )במסגרת מאמציו למנוע פגיעות באזרחים( בה התבקשו דיירי ביתו של
פעיל הטרור להתפנות מהמקום לפני ההפצצה.

מימין :אזרחים פלסטינים מתגודדים לפני ביתו של פעיל וועדות ההתנגדות העממית מחמד בארוד במחנה
הפליטים ג'באליא .משמאל :אזרחים מבעירים מדורה על גג הבית על מנת שכלי הטיס הישראלים יבחינו
בהימצאותם )טלוויזיה פלסטינית 18 ,בנובמבר (2006

" .39ועדות ההתנגדות העממית" וארגוני טרור נוספים

הציגו את האירוע במחנה הפליטים

ג'באליא כ"תקדים ראשון מסוגו" .דוברים מטעמם הצהירו כי בדעתם להשתמש גם להבא
בטקטיקה זאת של יצירת "חומת מגן אנושית" וכשיטה לסיכול תקיפות ישראליות על בתי פעילי
טרור  .כך למשל:
א .ראש ממשל חמאס אסמאעיל הניה ערך ביקור הזדהות בביתו של פעיל וועדות
ההתנגדות העממית מחמד בארוד וזכה לקבלת פנים חמה של האזרחים ,ששימשו
כ"מגינים אנושיים" .בראיון עיתונאי הוא התבטא":אני סבור שמה שקרה הלילה ישמש
דוגמא לחיקוי...דוגמא לעמנו הפלסטיני ומסר לכך שהתוקפנות לא תשבור את
רצוננו) "...רדיו צות אלקדס 19 ,בנובמבר.(2006 ,
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ב .שיח' נזאר ריאן ,בכיר בחמאס ,שנטל חלק ב"הגנה" על ביתו של מחמד בארוד,
הודיע על תחילתו של מבצע "השמירה על בתי לוחמי הג'האד" .הוא הצהיר כי "מהיום
והלאה ]לוחמי הג'האד[ לא יאפשרו לישראל להתקיף את בתיהם ."...בראיון נוסף
הוא ציין כי הגברים והנשים שהגיעו לביתו של מחמד בארוד התחלקו למשמרות שנכחו
במקום בשעות הלילה ובשעות היום )הטלוויזיה הפלסטינית 19 ,בנובמבר ;2006 ,אתר
פאל מדיה 19 ,ו 20-בנובמבר .(2006 ,ב 31-בדצמבר ,במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ,תקף
חיל-האוויר את ביתו של ניזאר ריאן אשר במחנה הפליטים ג'בליא ,בצפון רצועת עזה.
לאחר הפגיעה בבית זוהו פיצוצי משנה רבים .ניזאר ריאן נהרג יחד עם בני משפחתו .ביתו
שימש כמחסן אמצעי לחימה ,מתחת לבית הייתה מנהרה ,ששמשה למילוט פעילי
טרור של הזרוע הצבאית של חמאס )דובר צה"ל 1 ,בינואר.(2009 ,

נזאר ריאן :התושבים יגנו על פעילי הג'האד בגופם ובנפשם
)טלוויזיה פלסטינית 19 ,בנובמבר(2006 ,

ג.

צלאח אבו ורדה ,בכיר בפתח ,התבטא כי "כאשר שמעו פעילי פתח על כך שביתו

של אזרח )קרי ,פעיל הטרור מחמד בארוד( עומד להיות מותקף ,הם חשו למקום על מנת
להיות מגן אנושי לבניין .באותו אופן הם ישמשו ]גם להבא[ מגן אנושי לכל
הבניינים ]המשמשים את[ לוחמי הג'האד" ,יחד עם שאר הארגונים )הטלוויזיה
הפלסטינית 19 ,בנובמבר.(2006 ,
ד.

אבו מג'אהד ,דובר ועדות ההתנגדות העממית הצהיר בעקבות האירוע כי "מהיום לא

יופצץ שום בית" .הוא קרא לבני העם הפלסטיני על כל רבדיו למלא חובותיו ולשמש
"מגינים אנושיים" לבתים המשמשים את הארגונים השונים בציינו כי "זוהי הדרך הנכונה"
)הטלויזיה הפלסטינית ,ה 19-בנובמבר.(2006 ,
ה.

באתר האינטרנט של ועדות ההתנגדות העממית התפרסמה כתבה שכותרתה

"תקדים איכותי :ההמונים מגנים על בתי לוחמי הג'האד מפני הפצצה" .בכתבה
נאמר ,בין השאר":בתקדים ראשון מסוגו...הוכרז על תחילת מבצע ]שנקרא[ הגנה על בתי
לוחמי הג'האד ,על גג ביתו של מפקד מבצעי בחטיבות צלאח אלדין ,אותו איימו כוחות
הכיבוש לפוצץ" )אתר " 21 , "moqawamaבנובמבר(.
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אנושי""
מגן אנושי
כ""מגן
באזרחים כ
יזום באזרחים
לשימוש יזום
נוספות לשימוש
דוגמאות נוספות
דוגמאות
 .40ב 20-בנובמבר  ,2006יומיים לאחר המקרה של מחמד בארוד ,עשו ארגוני הטרור שימוש
נוסף בטקטיקה זו .לטענת התקשורת הפלסטינית העביר צה"ל התרעה טלפונית לפנות את
ביתו של פעיל הטרור ואא'ל רג'ב אלשכרה בבית לאהיא.

פעיל טרור זה הינו מפקד

בחמאס/גדודי עז אלדין אלקסאם ובכיר בכוח המבצע בצפון הרצועה .למקום הוזעקו מאות
אנשים ,כולל נערים וילדים ,על מנת שישמשו "מגן אנושי" לפעיל חמאס .דובר חמאס משיר
אלמצרי שהגיע למקום שלהב את הקהל באומרו כי התושבים "כורתים ברית חללים למען
אללה" וכי הם "ימשיכו להגן על כבודם ועל בתיהם ולשמש מגן אנושי עד לנסיגת האויב"
)ערוץ אלאקצא 20 ,נובמבר.(2006 ,

אנושי""
מגן אנושי
כ""מגן
עזה כ
רצועת עזה
אזרחי רצועת
אזרחי

המונים מול ביתו ועל גג ביתו של ואא'ל רג'ב
אלשכרה בבית לאהיא )טלוויזיית 20 , ANB
בנובמבר (2006

פעיל חמאס ואא'ל רג'ב אלשכרה  ,שסביב ביתו
ועל גג ביתו התקהלו תושבים על מנת לשמש עבורו
"מגן אנושי" )"אלג'זירה אינטרנשיונל"21 ,
בנובמבר (2006

תושבים על גן ביתו של ואא'ל רג'ב אלשכרה בבית לאהיא ),ANB
 20בנובמבר (2006

תושבים כ"מגן אנושי" על גג בית )מתוך
אתר ערבי-ישראלי  21 ,Arabs-48בנובמבר
(2006
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 .41מקרה בולט נוסף ארע ב 1-במרץ  2007התפרסמה קריאה לאזרחים בערוץ אלאקצא
של חמאס ובאתר פאל-מדיה ליצור "מגן אנושי" בביתו של אבו אל הטל בשכונת
אלשג'אעיה .זאת בעקבות התרעה מראש של צה"ל על כוונתו להפציצו .אדם שרואיין ,בשם
אבו בלאל אלג'עאביר ,המתגורר בצפון רצועת עזה ,תאר את ההתרחשויות שאירעו במקום:
לדבריו ,יצרו עימו "כוחות הכיבוש" )קרי ,ישראל( קשר טלפוני ואיימו להפציץ את ביתו .לדבריו
הוא ניתק את הטלפון והתקשר לכמה מחבריו "שקראו להמונים ברמקולים ,והם ]ההמונים[
מילאו את גג הבית ונשארו להגן מעל גג הבית "...בעקבות הקריאה אכן הגיעו למקום מאות
אזרחים ,בתוכם ילדים ונערים רבים ,שהתקהלו מסביב לבית ושמשו "מגן אנושי" לפעיל הטרור.
חלקם אף עלו על גג המבנה והבעירו על הגג מדורה על מנת להמחיש בפני כלי הטיס של
צה"ל כי במקום מצויים אזרחים .בתוך האזרחים התערבבו גם פעילי טרור בכירים שהעניקו
ראיונות לעיתונאים שנכחו במקום .לנוכח המצאות "חומת מגן אנושית" זאת אכן נמנע צה"ל
מלהפציץ את הבית.

\

כתובית המציינת כי חמאס קוראת לציבור הפלסטיני להגיע לביתו של אבו אלהטל )בשכונת
אלשג'אעיה( על מנת להוות "מגן אנושי" )ערוץ אלאקצא 1 ,במרץ (2007

אזרחים על גג ביתו של אבו אלהטל בשכונת אלשג'אעיה משמשים עבורו כ"מגן אנושי".
בתחתית המסך נכתב " :הכיבוש מאיים בהפצצת בית ..והאזרחים יוצאים חוצץ" )ערוץ
אלאקצא 1 ,במרץ (2007
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 .42להלן כמה דוגמאות נוספות:
א .ערוץ אלאקצא של חמאס פרסם קריאה לציבור הפלסטיני בצפון רצועת עזה להגיע
לביתו של עת'מאן אלרזיאנה כדי להגן עליו ,בשל התרעה מראש של צה"ל על כוונתו
להפציצו ) 29בפברואר.(2007 ,
ב .ערוץ אלאקצא של חמאס פרסם קריאה לתושבי ח'אן יונס להתאסף בביתו של
מאמון אבו עאמר בשל האיום של צה"ל להפציצו ) 28בפברואר .(2007 ,כשעה לאחר
מכן דווח כי עשרות אזרחים פלסטינים מהעיר ח'אן יונס התאספו על גג ביתו של
מאמון אבו עאמר כדי להוות "מגן אנושי" ולמנוע פגיעה בבית )אתר פאל-טודיי,
 28פברואר.(2007 ,
ג.

ערוץ אלאקצא של חמאס

פרסם קריאה לציבור הפלסטיני בצפון רצועת עזה

להגיע לביתו של מצעב אלג'עאביר כדי להגן עליו ,בשל התרעה מראש של צה"ל על
כוונתו להפציצו ) 29בפברואר.(2007 ,
ד .רדיו צות אלקדס של הג'האד האסלאמי בפלסטין פרסם קריאה לאזרחים להתאסף
סביב ביתו של פוזי אבו אלחמד באזור עבסאן אלכבירה כדי למנוע הפצצתו ע"י צה"ל
) 1במרץ.(2007 ,

סיכום
סיכום
 .43טקטיקת הלחימה של שימוש יזום באזרחים כב"מגן אנושי" על בתי פעילי טרור הוכיחה
עצמה ,בראיית ארגוני הטרור ,באשר צה"ל נמנע מלתקוף בתי פעילי טרור שבהם התקהלו
אזרחים רבים ,זאת על אף שתקיפת יעד שכזו מותרת בהתאם לדיני הלחימה .הדבר משפר את
מרחב הפעולה של ארגוני הטרור ,מעניק מעין "חסינות" לפעילי הטרור ומאפשר להם להמשיך
ולפעול נגד אזרחים ויעדים ישראליים .בכירי חמאס ושאר ארגוני הטרור לא היססו להתרברב
בכך תוך שהם סומכים על ערכי המוסר של צה"ל :בכיר חמאס ,שיח' נזאר ריאן ,העניק ראיון
בו התרברב כי גברים ונשים יגנו על "לוחמי הג'האד" .באותו ראיון הוא הדגיש כי שדרות הינה
עיירה פלסטינית וכי כשם שהתושבים בורחים כיום משדרות יברחו גם התושבים מאשקלון )אתר
פאל מדיה 20 ,בנובמבר .(2007
 .44דרך פעולה זאת עומדת בניגוד מובהק למשפט הבינלאומי ,האוסר שימוש באזרחים
כ"מגן אנושי" .שימוש זה באזרחים כ"מגן אנושי" מהווה פשע נגד האנושות ופשע מלחמה )על פי
אמנת רומא משנת  1998שהקימה את בית המשפט הפלילי הבינלאומי( .על פי הודעת Human
 23) Right Watchבנובמבר (2006 ,חל איסור על קבוצות פלסטיניות חמושות לסכן אזרחים
פלסטינים על ידי עידודם להיאסף סביב בתיהם של חשודים המסומנים ע"י צה"ל .זימון אזרחים
למוקד תקיפה הוא במקרה הגרוע יצירת "מגן אנושי" ובמקרה הטוב כישלון בנקיטת כל אמצעי
בטיחות אפשרי על מנת להבטיח את שלום האזרחים במקרה של תקיפה .שתי האופציות מהוות
הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי" .אין שום תירוץ לקרוא לאזרחים למקום
התקיפה" ציינה שרה ליה וויטסון מנהלת הארגון במזרח התיכון" .בין אם הבית המדובר הוא
מטה צבאית לגיטימית ובין אם לאו ,לבקש ביודעין מאזרחים לעמוד מול פגיעה איננו מעשה
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חוקי ," ...בהוסיפה" :ראש הממשלה הניה ומנהיגים פלסטינים אחרים צריכים לדחות ולא לאמץ
את הטקטיקה של עידוד אזרחים להעמיד עצמם בסכנה" .למותר לציין כי גם לאחר קריאה זו,
השימוש באזרחים כ"מגן אנושי" כולל עידודם להגיע לבתי פעילי טרור ,המשיך להיות דרך
פעולה מועדפת של ארגוני הטרור.

ומוסדות
ההיבט הגנתי
וו ..ההיבט
נגד צה
לחימה נגד
הגנתי ::לחימה
ל מתוך
צה""ל
בתי מגורים
מתוך בתי
מגורים ומוסדות
ציבור
ציבור
"לוחמי הג'האד תפסו מחסה באחד הבתים הסמוכים לזירת הפלישה ,וכשהתגברה
ההפצצה יצאו הדיירים ופינו מקום ללוחמי ]עז אלדין[ אלקסאם כדי שימשיכו
להתנגד ולא יירתעו מחשש לחיי האזרחים" )אזרח המצוטט בכתבה ביומון פלסטין
במהלך מבצע "חורף חם" 5 ,במרץ. (2008 ,

 .45אחד המרכיבים המרכזיים בתפיסת הלחימה של ארגוני הטרור הפלסטינים ובראשם חמאס
הינו תיעול צה"ל ללחימה באזורים צפופי אוכלוסין שם יש לארגוני הטרור יתרונות
טקטיים רבים :היכרות טובה עם השטח ,הימצאות תשתיות צבאיות בקרב אוכלוסייה
התומכת בארגוני הטרור ,הקושי של צה"ל להביא לידי ביטוי את עליונותו הכמותית
והאיכותית והירתעות צה"ל מפגיעה באזרחים חפים מפשע בקרבם פועלים המחבלים.
מנגד ,חמאס וארגוני הטרור דבקים בתורת לחימה

העושה שימוש נרחב באזרחים

כב"מגן אנושי" ובכך מסכנת ביודעין את האוכלוסייה המקומית .חמאס לוקחת
בחשבון כי יישום תפיסת לחימה זו יביא ,כמעט באופן בלתי נמנע ,לנפגעים בקרב האזרחים
בעת הלחימה נגד צה"ל אולם היא מוכנה לשלם מחיר זה ואף מוצאת יתרונות מדיניים
והסברתיים בחשיפת האוכלוסייה לפגיעות.
 .46חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים עושים שימוש צבאי במסגדים הרבים המצויים
ברצועת עזה .מאז ומעולם שימשו המסגדים את חמאס וארגוני טרור נוספים בעלי האופי
האסלאמי -רדיקלי לא רק לצרכים דתיים ,אלא גם לצרכים צבאיים ולהסתה בעלת אופי
פוליטי .הדבר מצא ביטויו הן ברצועת עזה והן ביהודה ושומרון כשמסגדים שימשו ,בין
השאר ,להסתרת פעילי טרור ,לאחסון אמצעי לחימה ,ליציאה לפיגועים וללחימה ולהסתה
נגד ישראל ,ארה"ב והרשות הפלסטינית .הדבר מהווה הפרה בוטה של דיני הסכסוך המזוין
וניצול לרעה של ההגנה המיוחדת הניתנת לבתי תפילה.
 .47לדוגמא ,במהלך פעילות כוחות צה"ל במסגרת מבצע "חורף חם" )מרץ  ,(2008שנועד
לפגוע בחוליות שיגור רקטות ומרגמות הפועלות ממרחבי השיגור שבצפון הרצועה ,פעלו
כוחות צה"ל במחנה הפליטים ג'באליא ובשכונת סג'אעיה ,שבפאתי העיר עזה.
במקומות הללו נתקלו כוחות צה"ל בהתנגדות מצד חוליות מחבלים שהיו ממוקמות בבתי
אזרחים ונהלו מהם לחימה נגד כוחות צה"ל .במהלך הלחימה
ושבעה נוספים נפצעו )אחד מהם באורח בינוני(.

נהרגו

שני חיילי צה"ל
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 .48בשיחה שקיימו עיתונאים עם מפקדים חטיבת גבעתי ,שהשתתפו במבצע "חורף חם"
)מרץ  ,(2008בצפון רצועת עזה ,תארו המפקדים את דפוס הלחימה שניהלו פעילי חמאס
מתוך בתים ,שבהם מתגוררים אזרחים .חיילי גבעתי שפעלו במקום נתקלו בחוליות של
אנשי חמאס ,שארבו להם בבתים ובסמטאות .קציני החטיבה ציינו כי היו מקרים ,שבהם
פעילי חמאס שלחו במכוון ילדים ונשים ,כדי לבצע עבורם משימות סיור או איסוף נשק
של פעילי חמאס שנהרגו בקרבות )כתבתו של רון בן ישי 4 , ynet ,במרץ.(2008 ,
 .49במהלך הפעילות במבצע "חורף חם" חשף כוח צה"ל מצבור אמצעי לחימה שהיה מוסתר
בתוך מסגד במחנה הפליטים ג'באליא .אמצעי הלחימה הללו כללו מטען חבלה
בהפעלה טלפונית ,סלילים להפעלת מטענים ,פצצות מרגמה ,רימוני יד ומחסניות .בכניסת
המסגד נמצאו סלילים ,אשר שמשו להפעלת מטענים מתוך מבנה המסגד ,וחלקי מחסניות
שהוכיחו כי פעילי הטרו רירו מתוך המסגד.

באליא
הפליטים גג''באליא
במחנה הפליטים
במסגד במחנה
לחימה במסגד
אמצעי לחימה
אמצעי

מימין :כוחות צה"ל מסיירים במסגד במחנה הפליטים ג'באליא שצפון
רצועת עזה .משמאל :אמצעי לחימה שנמצאו במסגד ,שכללו גם
פצצות מרגמה ורימוני יד )דובר צה"ל 2 ,במרץ(2008 ,

מימין :מחסנית רובה סער ומטענים שנמצאו בתוך המסגד במחנה
הפליטים ג'באליא .למעלה :סלילים להפעלת מטענים )דובר צה"ל2 ,
במרץ(2008 ,
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במהלך
בית מגורים
בית
מגורים מבוצר
מבוצר ע
ע""יי מחבלים
בבית חאנון
מחבלים בבית
נחשף במהלך
חאנון ))נחשף
מבצע
"
סתיו
ענני
"
,
אוקטובר
((2006
מבצע "ענני סתיו" ,אוקטובר 2006
וסביבתו
הבית וסביבתו
מרשם הבית
מרשם

הבית
מתוך הבית
צילומים מתוך
צילומים

פתחי מילוט חצובים בקיר החדר

אמצעי לחימה ומכשירי קשר שנמצאו בתוך הבית
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אזרחיים
ים אזרחיים
בגדים
באמצעות בגד
באוכלוסייה באמצעות
טרור באוכלוסייה
פעילי טרור
הטמעת פעילי
הטמעת
 .50למרות שלפעילים הצבאים של ארגוני הטרור יש מדים המבדילים אותם משאר האוכלוסייה
לעיתים קרובות ,בעת לחימה מול כוחות צה"ל ובעת שיגור רקטות לעבר ישראל ,לעיתים הם
מעדיפים להלחם כשהם לבושים בבגדים אזרחיים .זאת ,על מנת שיוכלו להיטמע טוב יותר
בקרב האוכלוסייה האזרחית מקרבה הם פועלים

ועל מנת להקשות על צה"ל את זיהויים.

בנוסף לכך הם מסתייעים באזרחים תמימים ,שאינם משתייכים לארגוני הטרור ,לצרכים
מודיעיניים ולוגיסטיים .בכך ,הם מסכנים את האזרחים וחושפים אותם לפגיעות מצד חיילי
צה"ל ,המתקשים להבחין בין פעילי טרור לבין אזרחים .

פעיל משגר רקטה בלבוש אזרחי מתוך איזור מגורים )כפי שהופיע בפורום חמאס 1 ,בנובמבר .(2007

של
אמבולנס של
באמצעות אמבולנס
הקרב באמצעות
משדה הקרב
חמושים משדה
מחבלים חמושים
פינוי מחבלים
פינוי
מ
האו
האו""מ
 .51ארגוני הטרור ניצלו בעבר )וצפויים לנצל בעתיד( אמבולנסים אזרחיים ,השייכים לאונר"א,
להעברת מחבלים חמושים ומחבל פצוע משכונת אלזיתון בעזה בה התקיימה לחימה עם
צה"ל .זאת תוך הפרה בוטה של דיני הלחימה .ערוץ  10של הטלוויזיה הישראלית פרסם ב-
 24במאי  2004כתבה המבוססת על קלטת וידאו ,שצולמה ע"י סוכנות רויטרס .בכתבה
נראים שני אמבולנסים המגיעים לזירת חילופי האש בין צה"ל למחבלים .על אחד מהם
נראה בברור הסמל המוגן של הצלב האדום ,כתובת  UNועליו מתנוסס דגל האו"ם.
 .52אל אמבולנס אונר"א עלו שני מחבלים חמושים לובשי מדים ,מלווים מחבל פצוע )חמוש
ולבוש מדים( .חמוש נוסף לבוש אזרחי ,שליווה את החמושים והפצוע נראה נמלט
מהמקום .בכתבה נראים שני חמושים נוספים )אחד מהם רעול פנים( ,אשר לא ליוו את
הפצוע אלא עלו על האמבולנס ,לאחר שהפצוע ושני מלוויו כבר שהו בתוכו ,ככל הנראה
על מנת לנצל אותו כדי להתפנות מהאזור.
 .53במהלך הכתבה שודרה תגובתו של ראש מחלקת המבצעים של אונר"א בעזה ליונל בריסון,
שטען כי הנהג והאחות שהיו באמבולנס דרשו מהחמושים לצאת משום ש"אנחנו מסרבים
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להוביל אנשים חמושים והם יודעים זאת עקרונית" .אולם אחד החמושים שהיו באמבולנס
"יצא ואיים על הנהג שאם הוא לא ייסע מייד הישר לבית החולים ,הוא יהרוג אותו".

אמבולנס עליו סמל של האו"ם מפנה פצוע ופעילי טרור )ערוץ  11 ,10במאי (2004

שכונות
קיום אימונים
זז ..קיום
בלב שכונות
לחימה בלב
ותצוגות לחימה
תרגילים ותצוגות
אימונים ,,תרגילים
מגורים
מגורים
כללי
כללי
 .54ארגוני הטרור הפלסטינים מקיימים פעילות ענפה של אימונים ברחבי רצועת עזה על
מנת לשפר את כשירותם המבצעית .ששת חודשי ה"הרגעה" ,אשר קדמו למבצע "עופרת
יצוקה" ,שהסתיימו ב 19-בדצמבר  ,2006נוצלו ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטינים
לצרכי אימונים אינטנסיביים .אימונים אלו נועדו לשפר את יכולותיהם ההגנתיות
18

וההתקפיות .נטלו בהם חלק גם נשים ,ילדים ובני נוער  .האימונים התקיימו בחלקם בקרב
ריכוזי אוכלוסייה בקרבם חשים ארגוני הטרור ביטחון רב יותר מאשר באזורים חשופים
בקרבת הגבול עם ישראל .כמו כן התקיימו באזורים מאוכלסים מפגנים צבאיים ,שנועדו
להעביר מסר מרתיע לישראל.
 .55האמונים ומפגני הכוח מסכנים את חיי האוכלוסייה שבקרבה הם מתקיימים .לא אחת
ארע שתושבי שכונות שבקרבתם בוצעו האימונים נפגעו כתוצאה מירי אקראי או כתוצאה
מ"תאונות עבודה" .תלונות בעניין זה הופנו לא אחת לארגוני הטרור .כלי התקשורת
הפלסטינים ברצועת עזה ,הנתונים לפיקוח הדוק של החמאס ,אינם נוהגים בדרך כלל לתת
ביטוי למצוקות התושבים הנובעות מהפעילות הצבאית המתבצעת בקרבם .אולם למרות
זאת הם מדווחים מידי פעם על חשיפת התושבים לסכנות בשל מחנות האימונים הממוקמים
בסמוך לבתיהם .כך למשל:
א .ביטאון חמאס אלרסאלה ) 19ביוני (2008 ,דיווח כי תושבי צפון הרצועה התלוננו על
שריקות כדורים והדי התפוצצויות המסכנים את חייהם.

שכן ,לא אחת חדרו כדורים

 18ראו לקט מידע מה 20 -באוגוסט " :2008חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטיניים מנצלים את תקופת ההרגעה לקידום
ההתעצמות הצבאית ,כולל פעילות אימונים אינטנסיבית ,לקראת 'היום שאחרי'".
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תועים לבתי התושבים .הם התלוננו גם כי מיקומם של מחנות האימונים בסמוך לשכונות
המגורים חשפו אותם לתקיפות של צה"ל.
ב .אבו עטא'א ,דובר חטיבות צלאח אלדין של וועדות ההתנגדות העממית ,כי במהלך
האימונים ננקטים מאמצים כדי למנוע פגיעות בקרב האזרחים במהלך האימונים .לדבריו
נבחרו שכונות המגורים לצורכי האימונים משום שהאזורים האחרים ברצועה
נמצאים בסמוך לגבול עם ישראל והתקרבות לאזורים אלו מהווה סיכון עבור חיי
הלוחמים) .פלסטין 4 ,בספטמבר.(2008 ,

חמאס
תנועת חמאס
תנועת
 .56הזרוע הצבאית של תנועת חמאס עורכת אימונים אנטנסיביים במתקני אימונים הממוקמים
בלב אזורים מיושבים בצפון ובדרום רצועת עזה .כך למשל ,ב 19-ביולי קיימה הזרוע
המבצעית/טרוריסטית של חמאס אימון צבאי בשכונת אלצברא ,שבדרום מערב העיר עזה,
בו נטלו חלק עשרות פעילים .במהלך האימון עברו הפעילים ברחובות השכונה וירו באוויר.
לדברי חמאס נועד האימון להמחיש לישראל כי גדודי עז אלדין אלקסאם מוכנים לכל
פעולה אפשרית בעזה 19 ,Palestine-info) .ביולי(.
 .57האמונים הללו מסכנים את חיי התושבים .בשנים האחרונות אירעו לא אחת מקרים בהם
נפגעו תושבים מירי במהלך אימונים שנערכו בסמוך למקומות מגוריהם או בקרבת
מקומות בהם שהו .להלן מספר דוגמאות:
א .אימונים

צבאיים

שערכה

הזרוע

המבצעית/טרוריסטית

של

חמאס

בסביבת

האוניברסיטה הפתוחה אלקדס בצפון רצועת עזה גרמו לשיבוש הלימודים
באוניברסיטה" .מקורות באוניברסיטה" ציינו כי הסטודנטים והעובדים נאלצו לפנות את
השטח בגלל האימונים הצבאיים .הללו כללו ,בין היתר ,פיצוצים רבים וירי מאסיבי שגרם
לניפוץ חלונות האוניברסיטה וסיכן את חיי הסטודנטים והעובדים במקום )סוכנות ופא12 ,
באוגוסט.(2008 ,
ב .פעילי חמאס ערכו אימונים באש חיה במתחם אימונים באזור ג'באליא ,שבצפון
הרצועה ,המאוכלס בצפיפות רבה .במהלך האימונים נפלה פצצת מרגמה על בית של
משפחה וכל בני המשפחה נפצעו ברמות פציעה שונות )סוכנות ופא  19באוגוסט .(2008
ג .אזרח בשם אחמד אלקדרה נהרג בעת שעמד בפתח חנות הפירות שלו ,כתוצאה מירי
של חמאס בשכונת אלמאל בח'אן יונס .הירי בוצע במהלך אימונים שנערכו במוצב
הממוקם במקום .נמסר כי חמאס עורכת מידי יום אימונים באש חיה ,הכוללים אש פצצות
ורקטות במרכז ריכוזי אוכלוסין ברחבי רצועת עזה והאימונים הללו גורמים לנפגעים,
בהלה ודאגה בקרב האזרחים )אתר פאל-פרס 22 ,באוגוסט.(2008 ,
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 .58בעקבות ריבוי מקרי פגיעה באזרחים ע"י החמאס באזור ח'אן יונס פנו התושבים לראשי
הזרוע הצבאית/טרוריסטית של חמאס בבקשה לשמור על ביטחונם .בתגובה ,הקימו גדודי
עז אלדין אלקסאם בח'אן יונס מתחם מיוחד לאימוני ירי בהדגישם כי צעד זה הוא חלק
מסידורי ביטחון שנועדו להגן על האזרחים )אתר פלסטין אלא'אן 11 ,בספטמבר.(2008 ,
למותר לציין כי מענה נקודתי זה לא פתר את הבעיה מיסודה ורק חידד את סוגיית
האימונים המתקיימים

בקרב אוכלוסייה אזרחית ,תוך הפרה בוטה של

הבינלאומיים מצד החמאס ושאר ארגוני הטרור.

מגורים
שכונות מגורים
בתוך שכונות
חמאס בתוך
פעילי חמאס
אימוני פעילי
אימוני

אימונים של פעילים צבאיים של חמאס בעיר עזה בסמוך לבתי מגורים
)רויטרס 10 ,באוגוסט .2008 ,צלם :מחמד סאלם(

אימונים של טרוריסטים של חמאס בשכונה שג'אעיה ,שבצפון הרצועה
)פורום חמאס 17 ,באוגוסט(2008 ,

דיני המשפט
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אימונים של פעילי היחידה המיוחדת של חמאס בשכונת תפאח שבעיר עזה
) 20 ,Palestine-infoבאוגוסט(2008 ,

תמונות ממפגן צבאי שערכו גדודי עז אלדין אלקסאם בלב מחנה הפליטים אלנציראת
)פורום  17 , PALDFבאוקטובר(2008 ,
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תרגיל של גדודי עז אלדין אלקסאם שהתבצע בלב שכונת מגורים ,לעיניהם של צופים רבים ,בעיקר ילדים
)פורום חמאס  17בספטמבר (2007

טקס סיום קורס של גדודי עז אלדין אלקסאם במחנה הפליטים שג'אעיה )ערוץ אלאקצא 27 ,בנובמבר,
(2008
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בפלסטין
האסלאמי בפלסטין
האד האסלאמי
הג''האד
הג
 .59ארגון הג'אהד האסלאמי בפלסטין מקיים קורסים צבאיים רבים בשטח העיר עזה .כך
למשל הצהיר המכונה אבו אחמד ,דובר פלוגות ירושלים ,כי התקיימו אימונים קרביים של
מגויסים חדשים לארגון .הוא ציין ,בין השאר ,כי התקיים קורס ,שמנה מאה פעילים,
בשכונת זיתון במזרח העיר עזה .קורס נוסף התקיים בשכונת שיח' רצ'ואן שבמרכז העיר
עזה והשתתפו בו ארבעים פעילים )אתר נדאא' אלקדס 23 ,באוגוסט(.

אימונים של פלוגות ירושלים בירי רקטות .האימונים כוללים ירי באש חיה מתקיימים סמוך לבתי מגורים
הנראים היטב בצילום ) 14 ,PALDFבאוגוסט(2008 ,

העממית
ההתנגדות העממית
וועדות ההתנגדות
וועדות
 .60ארגון וועדות ההתנגדות העממית ניצלו את תקופת ה"הרגעה" לשיפור היכולות הצבאיות
של פעיליו במסגרת העלאת המוכנות של הלוחמים לקראת עימות אפשרי עם ישראל,
קיימה הזרוע המבצעית/טרוריסטית של הארגון ,חטיבות צלאח אלדין ,מספר קורסים בהם
השתתפו מאות טרוריסטים .חלק מהקורסים הללו התקיימו בקרב ריכוזי אוכלוסייה באזור
רפיח ובאזורים נוספים ברצועה והם כללו גם תרגילים באש חיה )אתר קאום 8 ,באוגוסט,
.(2008

אימונים של ועדות ההתנגדות העממית  .בצילומים ניתן להבחין בברור כי האימונים מתקיימים בקרבת בתי
מגורים )אתר קאום 15 ,באוגוסט(2008 ,
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אימונים של ועדות ההתנגדות העממית בקרבת בתים
) 17 ,PALDFבדצמבר (2008

לצרכי
ח
ח ..השימ
וש בנשים
השימוש
בנשים ובי
ובילדים
לדים כ
מגן אנושי
כ""מגן
וניצולם לצרכי
אנושי"" וניצולם
ל
נגד צה
הלחימה נגד
הלחימה
צה""ל
"...הן ]הנשים ברצועת עזה[ יודעות שתפקידן בעימות אינו מצטמצם בטיפול בפצועים
ובטיפול בילדים] .הן יודעות[ כי מה שהן עושות עשוי לשנות את המאזן ]בין הפלסטינים
לישראל[" ) כתבת ערוץ  NTVהלבנוני 19 ,באוגוסט .(2008

נשים
באמצעות נשים
הקרב באמצעות
משדה הקרב
לים משדה
בלים
מחב
חילוץ מח
חילוץ
 .61נשים ברצועת עזה ,שמשו בעבר ,וצפויות לשמש בעתיד ,כ"מגן אנושי" לפעילי ארגוני
הטרור בעת לחימה נגד צה"ל .בלט במיוחד אירוע ב 3 -בנובמבר  ,2006במהלך פעולות
צה"ל בצפון הרצועה :כמה עשרות מחבלים התבצרו במסגד אלנצר ,שבבית חאנון ,לו
מייחסים התושבים ערך דתי והיסטורי .19כוחות צה"ל כיתרו את המסגד והמבנים הסמוכים
לו וקראו למחבלים המתבצרים להניח נשקם ולהסגיר עצמם .המחבלים שבמקום ניהלו
חילופי אש עם צה"ל .חילוץ עשרות המחבלים שהתבצרו במסגד התבצע באמצעות
תהלוכה מתוקשרת של כ 200-נשים ,שהגיעה ככל הנראה למקום הלחימה באופן יזום,
התערבבה עם המחבלים והצליחה לחלצם מהאזור.
 .62הנשים שחילצו את המחבלים ,אשר התבצרו במסגד ,לבשו רעלה ותלבושת מוסלמית
מסורתית בהנחה שהדבר יקשה על צה"ל לפגוע בהן .הגעתן למסגד נעשתה בעקבות
קריאות ארגוני המחבלים ודרשני המסגדים .המחבלים התערבבו בין הנשים וחלקם אף
התחפשו לנשים .במהלך החילוץ נהרגו שתי נשים מאש חיילי צה"ל וכעשר נשים נפצעו.
בשל המגבלות המשפטיות והמוסריות ,שמטיל צה"ל על עצמו ,נמנעו חייליו מירי לא
מדויק לעבר תהלוכת הנשים והדבר איפשר בריחת המחבלים הנצורים ממקום
הלחימה.
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השימוש בפעילות צבאית במוסדות דת ,הזוכים להגנה מיוחדת על פי המשפט הבינלאומי ,מהוה פשע מלחמה והפרה
בוטה של דיני המלחמה ועשוי להפוך את המקום ליעד צבאי לתקיפה.
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 .63התקשורת הפלסטינית ,בעיקר זו של החמאס ,העלתה על נס את חילוץ המחבלים ע"י
הנשים ממסגד אלנצר .הנשים תוארו כמי שגברו על צה"ל כאשר צעדו חשופות חזה לעבר
"מסגד אלנצר" והשתתפו בקרב "כתף אל כתף" עם המחבלים הגברים .כלי התקשורת של
החמאס טענו כי הפעלת הנשים נעשתה במסגרת תוכנית מבצעית לחילוץ הלוחמים במסגד
ואף עשו השוואה בין הנשים הפלסטיניות לבין ה"לוחמות המוסלמיות המתאבדות
בצ'צ'ניה".

מימין :מסגד אלנצר שנפגע באירוע )סוכנות הידיעות מען 10 ,בנובמבר (2006 ,משמאל :נשים מתעמתות
עם צה"ל )אתר האינטרנט של החמאס  13 ,Palestene-infoבנובמבר(2006 ,

אלימות
מחאות אלימות
במחאות
בהפגנות ווב
בנשים בהפגנות
מוש בנשים
שיימוש
ש
 .64ארגוני הטרור הפלסטינים מעודדים נשים ליטול חלק בהפגנות ובמחאות אלימות .שימוש
כזה בנשים נעשה בהפגנות נגד ישראל ומצרים לעיתים תוך הצבתן בחזית המפגינים .הדבר
נובע מההנחה כי הן יהיו פחות פגיעות מול פעולות מנע של כוחות הביטחון הישראליים
והמצרים ,שיהססו לפגוע בנשים בבואם לפזר את ההפגנה .כך למשל בעקבות סגירת
מעבר רפיח נערכה הפגנת נשים אנטי-מצרית סמוך למעבר רפיח .במהלך ההפגנה עלו
קריאות להתנגד לכל ניסיון להתנות את פתיחת המעבר לחזרה ל"הסכם המעברים"
) 2 ,Palestine-infoבפברואר .(2008

הפגנת נשים סמוך למעבר רפיח ,אשר אורגנה ע"י חמאס )ערוץ אלאקצא 2 ,בפברואר (2008
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רג
הרג
פיגועי ה
ביצוע פיגועי
שם ביצוע
בנשים ללשם
שימוש בנשים
שימוש
 .65ארגוני הטרור הפלסטינים נוהגים להפעיל נשים לצרכים מבצעיים ,הן במהלך הלחימה נגד
צה"ל והן לביצוע פיגועי התאבדות והרג ,המהווים פשע נגד האנושות ופשעי מלחמה .בראייתם
של ארגוני הטרור )שהותר בעקבות פסקי הלכה שהוציאו חכמי דת מוסלמים בנושא( ,יש
לשימוש בנשים יתרונות לא מבוטלים .נשים ,מבוגרות וצעירות כאחת ,יכולות לפעול בקלות
יחסית מבלי לעורר חשד הן בלחימה מול צה"ל ברצועת עזה והן בביצוע פיגועי התאבדות
והרג בשטח ישראל .יתרון נוסף בהפעלתן של נשים נובע מהערכתם כי כוחות הביטחון
הישראלים מהססים לפגוע בנשים.
 .66דוגמא להפעלת אישה מבוגרת כמובילה של הפגנה נגד פעילות צה"ל בבית חאנון )אזור ממנו
מתבצע ירי רקטות לעבר ישראל( והן לביצוע פעולת התאבדות,

ניתן למצוא במקרה של

פטמה נג'אר .האישה שהופעלה ע"י חמאס הייתה בת  , 57אם לתשעה ילדים וסבתא של
יותר מ 40-נכדים ממחנה הפליטים ג'באליא .בחורף  2006פעלה פטמה אלנג'אר בשם חמאס
כמנהיגת הפגנת נשים נגד פעילות צה"ל בבית חאנון .זמן קצר לאחר מכן נשלחה ע"י גדודי
עז אלדין אלקסאם לבצע פעולת התאבדות נגד כוחות צה"ל בעת שפעלו במחנה הפליטים
ג'באליא

)מבצע "שילוב ראוי" ,נובמבר (2006

20

.

מימין :המחבלת פטמה נג'אר בעת שהנהיגה הפגנת נשים נגד פעילות צה"ל בבית חאנון בחורף 2006
)ערוץ  19 , NTVבאוגוסט .(2008 ,משמאל :פטמה נג'אר כמחבלת מתאבדת מקריאה צוואתה לפני צאתה
לביצוע הפיגוע )ערוץ אלאקצא 23 ,בנובמבר .(2006

 .67ארגוני הטרור הפועלים ברצועה שבים ומאיימים להפעיל נשים נגד כוחות צה"ל אם הם יכנסו
לרצועת עזה .כך למשל ,בתוכנית ,ששודרה בערוץ הלבנוני  19) NTVבאוגוסט  ,(2007הופיעה
פעילה בפלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שכינתה עצמה עאשקת אלקדס
)החושקת בירושלים( .הפעילה הציגה לראווה חגורת נפץ מוכנה להפעלה והביעה נכונות

 20ב 23-בנובמבר זיהה כוח צה"ל בפאתי מחנה הפליטים ג'באליא מחבלת מתאבדת שנשאה עימה מטען חבלה
מתקרבת לעברו .המחבלת התקרבה אל הכוח ופוצצה עצמה בסמוך אליו .ארבעה חיילי צה"ל נפצעו באורח קל
המחבלת פוצצה עצמה ונהרגה .זו הפעם הראשונה בה נשלחה לבצע פיגוע התאבדות מחבלת כה מבוגרת.
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להתפוצץ בקרב חיילי צה"ל במקרה של פעולה צבאית ישראלית ברצועה .איומים מעין אלו
הושמעו בשבוע הראשון למבצע "עופרת יצוקה" ובתקופת ה"הרגעה".

"החושקת בירושלים" ,פעילת פלוגות ירושלים מאיימת להתפוצץ בקרב חיילי צה"ל
)ערוץ  19 ,NTVבאוגוסט(

לצרכים
ט
ט ..ה
השימוש
ארגוני הטרור
שעושים ארגוני
שימוש שעושים
הטרור בילדים
ובבני נוער
בילדים ובבני
נוער לצרכים
מבצעיים
מבצעיים
"אני אוהב לעזור להתנגדות ואיני פוחד מהכיבוש הציוני ...אני מטעין להם את
הטלפונים הניידים ,מגיש להם תה ...אני וקבוצה של ילדים שרפנו צמיגים על מנת
למנוע מהמטוסים הציוניים להפגיז את ההתנגדות" ) דברי ילד בן שמונה ממחנה
הפליטים ג'באליא ,אלרסאלה ,ביטאון חמאס 7 ,במרץ. (2008 ,

כללי
כללי
 .68בניגוד לעקרונות המוסר ולכללי המשפט הבינלאומיים ,ארגוני הטרור הפלסטינים עושים
שימוש בילדים ובני נוער למשימות מבצעיות ,התקפיות והגנתיות .ילדים ונוער מהווים מאתר
אנושי נוח להשפעה ,לגיוס ולהפעלה בשל גילם הצעיר ,ההסתה האינטנסיבית לה הם
נחשפים והימנעות צה"ל לפגוע בילדים ובנערים .הילדים סופגים מגיל צעיר את ערכי השנאה
לישראל והתמיכה בארגוני הטרור בביתם ,במערכת החינוך )החל מגיל הגן( במשחקים עם
חבריהם ,במסגדים ,בטלוויזיה ,במחנות הקיץ ובמגוון דרכים נוספות.
 .69ילדים ונערים אלו נוטלים חלק בפעילות שיוזמים ארגוני הטרור :ממניעים לאומניים ודתיים )רצון
ליטול חלק במאבק נגד ישראל והנכונות למות מות קדושים למען אללה( וממניעים כלכליים
)עבור טובות הנאה כולל פיתויים באמצעות סכומי כסף ,אפילו זעומים( .במהלך שנות העימות
נעצרו ע"י צה"ל ילדים ונערים רבים שהבריחו עבור ארגוני הטרור חגורות נפץ  ,מטעני חבלה
ואמצעי לחימה רבים .ילדים עוסקים גם בחפירת נהרות ,תצפיות ,איסוף מודיעין והשתתפות
בהפגנות אלימות.
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צה""לל
נגד צה
לחימה נגד
בעת לחימה
טרור בעת
לפעילי טרור
סיוע לפעילי
וכמגישי סיוע
אנושי"" וכמגישי
מגן אנושי
כ""מגן
ילדים כ
ילדים
 .70בעת סבבי הלחימה שהתקיימו בעבר בין צה"ל למחבלים נקלעו ילדים ונערים לא פעם למעגל
הלחימה .לעיתים נעשה הדבר ביוזמת הילדים ולעיתים בעידוד ארגוני הטרור ,המודעים לכך,
שצה"ל אינו יורה במכוון לעברם ומשתמש בהם כ"מגן אנושי" .שימוש שכזה בילדים עלול
להתבצע גם בעת פעילות צה"ל ברצועה במהלך מבצע "עופרת יצוקה".
 .71תופעה זו הומחשה ב 28-בינואר  ,2004במהלך חילופי אש בין רעולי פנים לבין כוחות צה"ל
בשכונת זיתון בעזה כתוצאה מחילופי האש נהרגו תשעה פלסטינים בהם ארבעה פעילי
הג'האד האסלאמי בפלסטי ונער בן  11שנקלע למקום.

ילד המתבונן במחבלים יורים לעבר צה"ל )ידיעות אחרונות 29 ,בינואר (2004

 .72ב 11-בינואר  2004פעלו כוחות צה"ל נגד חוליות מניחי מטענים ויורי פצצות מרגמה ורקטות
בשכונת אלשג'אעיה בעזה .בין רעולי הפנים שניהלו את חילופי האש הצטופפו גם אזרחים
רבים בקרבם בלטו ילדים ונערים רבים אשר צפו במתרחש .למרות נוכחותם המשיכו רעולי
הפנים בלחימה.

ילדים ונערים מתקהלים סביב רעולי פנים העוסקים בלחימה נגד צה"ל )אתר  ,MidEastTruthפברואר ( 2006
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ילדים בלב אזור לחימה )אסלאם און ליין11 ,
בפברואר (2004
בני נוער צופים בירי של מחבלים לעבר כוחות צה"ל
בבית לאהיא שבצפון הרצועה) .אלחיאת אלג'דידה7 ,
ביולי.( 2006 ,

ילדים ונערים מתקהלים סביב משגר רקטה
)אתר  ,MidEastTruthפברואר (2004

ילדים בלב אזור לחימה בצילום נראים שני
מחבלים רעולי פנים נושאים עימם מוקשים
)אסלאם און ליין 11 ,בפברואר (2004

 .73אחד האירועים הבלטים בהם נעשה שימוש בילדים היה בעת מבצע "חורף חם" )מרץ (2008
באזור מחנה הפליטים ג'באליא .באחד המקרים למשל ראו החיילים ילד אוסף נשק מאיש
חמאס שנהרג ,ומביא אותו לחבריו שהסתתרו מאחורי הפינה .מפקדי כוח גבעתי שפעלו
במקום ציינו כי הם נמנעו מלירות בילד בהנחה שהוא אולץ לפעול ע"י המחבלים )כתבתו של
רון בן ישי 4 , ynet ,במרץ.(2008 ,
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המנהרות""
תעשיית המנהרות
בילדים ""תעשיית
שימוש בילדים
שימוש
 .74שימוש נוסף שנעשה בילדים ובנערים,

הודות לממדי גופם הזעירים ,במערכת המנהרות

המסועפת שנבנתה ברצועה .בעלי מנהרות מעסיקים ילדים לצורך חפירת המנהרות ולצורך
הברחת סחורות ואמצעי הלחימה דרכן .לא אחת נהרגו ילדים ונערים כתוצאה מהתמוטטות
מנהרות בעת ששהו בתוכן .ריבוי הפגיעות של ילדים הביא לכך ,שמשרד הפנים של ממשל
חמאס הגביל את הגיל המותר עבור אלה העוסקים בכל נושא המנהרות.

נוער
ובני נוער
ילדים ובני
אימוני ילדים
אימוני
 .75ילדים ונערים ברצועת עזה עוברים מידי שנה אימונים צבאיים וסמי-צבאיים בעת חופשת
הלימודים ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור .האימונים מתקיימים במחנות קיץ המיועדים לבני
הדור הצעיר ,מגיל הגן ועד האוניברסיטה .במחנות הקיץ הללו עוברים הילדים והנערים
אינדוקטרינציה אסלאמית-רדיקלית ומוטמעת בהם תרבות הטרור )ה"התנגדות"( .במחנות קיץ,
חשופים הילדים למסרים המעודדים את האלימות והטרור והמאדירים את השהידים של ארגוני
הטרור והופכים אותם למודל לחיקוי.
נוער
נוער
בני
ילדים
של
צבאיים
אימונים
בני נוער
ילדים ווובני
של ילדים
צבאיים של
אימונים צבאיים
אימונים

ילדים לבושי מדים מתאמנים במחנה אימונים
של וועדות ההתנגדות העממית )22 PALDF
באוגוסט(
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אימונים צבאיים של צעירים פלסטינים ע"י גדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס .ניתן להבחין כי האימונים
מתקיימים בקרבת בתי מגורים כשקהל רב צופה בהם .

שיתוף ילדים באימונים צבאיים בלב אזורי מגורים
)אתר הפורומים האסלאמי "מכתוב" 28 ,ביולי (2008

אלימות
בהפגנות אלימות
להשתתף בהפגנות
נוער להשתתף
ובני נוער
ילדים ובני
עידוד ילדים
עידוד
 .76ילדים ובני נוער הם גם משתתפים קבועים בהפגנות מחאה אלימות ,שמארגנים ארגוני
הטרור הפלסטינים .לא אחת ,כאשר קיים חשש כי המפגינים יתעמתו עם כוחות הביטחון
הישראליים או המצרים דואגים להציב את הילדים בראש המפגינים על מנת שיהוו חיץ בינם
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לבין כוחות הביטחון )גם כן סוג של שימוש בילדים כ"מגינים אנושיים"( .אין ספק שבכך
מסכנים ארגוני הטרור את הילדים .תופעה זו קרתה לעיתים בעת הפגנות שערכו ארגוני הטרור
נגד "המצור" על עזה בסמוך למעברי הגבול בין ישראל ורצועת עזה ובמעבר רפיח .בצילומים
של ילדים אלו עושים חמאס ושאר ארגוני הטרור שימוש תעמולתי רב.

הפגנת בה השתתפו עשרות ילדים נגד סגירת מעבר רפיח שארגנה הוועדה להסרת המצור על עזה
שבשליטת חמאס ) ערוץ אלאקצא 23,ביולי (2008

הטרור
ארגוני הטרור
ושאר ארגוני
חמאס ושאר
של חמאס
ותצוגות של
בתהלוכות ותצוגות
חמושים בתהלוכות
ילדים חמושים
הצגת ילדים
הצגת

ילדים ובני נוער נוטלים חלק בהפגנות .הרובים שבידיהם נועדו להטמיע את מסר
האלימות ) 14 ,PALDFבנובמבר (2008
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האזרחית
פרק ב
פרק
האוכלוסייה האזרחית
שמשלמת האוכלוסייה
המחיר שמשלמת
ב''::המחיר
עזה
ברצועת עזה
ברצועת

הטרור
א
א ..פגיע
פגיעות
ות באזרחים
באזרחים כתוצאה
כתוצאה מרקטות
ארגוני הטרור
של ארגוני
מרקטות של
הרצועה
הנופל
בשטח הרצועה
ות בשטח
הנופלות
 .1ירי הרקטות ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור ,חושף את אזרחי רצועת עזה לפגיעות בלתי
פוסקות .זאת הן משום איכותן הטכנית הירודה של הרקטות )שרובן הינן מתוצרת עצמית( והן
כתוצאה מפעילות הסיכול והמנע )הלגיטימיות ומחויבת המציאות של צה"ל( .סבל רב במיוחד
נגרם לתושבי בית חאנון ובית לאהיא שבצפון הרצועה מהם מרבים ארגוני הטרור לירות לעבר
ישראל .חמאס מונעת בדרך כלל מתן ביטוי לסבלם של התושבים אולם לעיתים מתפרסמים
דיווחים על כך בכלי התקשורת הפלסטיניים )בעיקר של הרשות הפלסטינית( והערביים.

 .2להלן מספר דוגמאות נוספות מהשנה האחרונה בהם נפלו רקטות שנורו לעבר יישובי הנגב
המערבי בקרב ריכוזי אוכלוסייה וגרמו לאבידות בנפש ולפגיעה ברכוש:
א 26 .בדצמבר – 2008 ,יומון חמאס דיווח כי כתוצאה מפיצוץ פגז בלתי מזוהה בבית
לאהיא ,שבצפון הרצועה נהרגו שתי ילדות בנות  5ו) 13-פלסטין 27 ,בדצמבר( .מוקדם
יותר פונה לישראל ,לקבלת טיפול רפואי ,גבר פלסטיני שנפצע מפגיעת רקטה )26 ,ynet
בדצמבר.(2008 ,
ב 24 .בדצמבר -2008 ,רקטה מייצור עצמי נפלה על ביתו של כתב סוכנות הידיעות
הגרמנית עמאד אלדרימלי ,בשכונת תל אלהוא שבדרום רצועת עזה .איאד ,אחיו של
הכתב נפצע קשה לבית נגרם נזק רב )אלקדס 24 ,בדצמבר.(2008 ,
ג 20 .בדצמבר – 2008 ,שני ילדים כבני חמש נפצעו מפיצוץ שארע בבית חאנון ,ככל
הנראה מרקטה שנפלה בשטח הרצועה )סוכנות הידיעות ופא 20 ,בדצמבר.(2008 ,
ד 6 .בדצמבר – 2008 ,ארבע רקטות ששוגרו לעבר מעבר כרם שלום נחתו בטעות באזור
רפיח המצרית )דרומית למעבר רפיח( .מצרים הטילה על חמאס את האחריות לירי
והזהירה אותה לבל יחזור האירוע שנית )אליום אלסבע 6 ,בדצמבר.(2008 ,
ה 8 .בנובמבר – 2008 ,רקטה נפלה באזור אלעטאטרה שבצפון הרצועה .ארבעה
אזרחים נפצעו באורח קל )סוכנות מען 8 ,בנובמבר .(2008
ו 6 .ביוני -2008 ,רקטה מתוצרת בית נפלה מזרחית לבית לאהיא בסמוך לבית מגורים.
לא היו נפגעים ,אולם רעש הפיצוץ החריד את התושבים )סוכנות ופא 6 ,ביוני.(2008 ,
ז 13 .במרס -2008 ,מספר רקטות מתוצרת בית נפלו באזורים בית חאנון ובית לאהיא
)סוכנות ופא 13 ,במרס.(2008 ,
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ח 24 .בדצמבר - 2007 ,רקטות מתוצרת בית פגעו בשני בתי מגורים ובית הספר אחמד
אלשקירי בבית לאהיא )סוכנות ופא 24 ,בדצמבר.(2007 ,
ט 24 .בדצמבר - 2007 ,שתי רקטות מתוצרת בית התפוצצו בפרדס סמוך לבית חאנון
)סוכות ופא 24 ,בדצמבר.(2007 ,

 .3בעיתון "הארץ" הופיעה כתבה המתארת העברה לישראל של סארי אלסמאענה ,ילד בן ,9
מבית חאנון ,שנפצע קשה מרסיסי רקטה שנורתה ע"י אחד הארגונים" .אנחנו גרים ליד אזור
התעשייה ,משם יורים קסאמים" ,סיפר מנאע ,אביו של סארי .הילד רכב בחוץ על אופניים עם
בן דודו כשנורו אליהם שתי רקטות .בן הדוד עף באוויר ונפל וסארי נפצע בראשו מרסיסים .שני
הילדים פונו במצב קשה לבית החולים שיפא בעזה .עם תחילת מבצע "עופרת יצוקה" הוצא
הילד סארי מהמחלקה לטיפול נמרץ ומצבו הרפואי הדרדר .הוא הועבר לישראל ,לבית החולים
תל השומר ,שם הוא מקבל טיפול מסור )כתבתם של פאדי עיאדאת ודנה ויילר-פולק ,הארץ1 ,
בינואר.(2009 ,

פנים--
ב
ב ..פגיע
פגיעות
אלימים פנים
סכסוכים אלימים
במהלך סכסוכים
באזרחים במהלך
ות באזרחים
פלסטיני
י
ם
פלסטיניים
 .4בין ארגוני הטרור הפלסטינים הערוכים ופועלים בקרב האוכלוסייה ,ובעיקר בין חמאס
לפתח ,קיימות יריבויות פנימיות ,אשר מעת לעת מוצאות ביטוי בעימותים אלימים המתנהלים
באזורים צפופי אוכלוסייה .במהלך העימותים הללו מופעלים אמצעי לחימה מגוונים בלי
להתחשב באבידות הנגרמות לאוכלוסייה .אזרחים המתגוררים באזורי עימות נופלים קורבן
להפעלת

התשתיות הצבאיות המוטמעות

בקרב האוכלוסייה לצורכי המאבק על השליטה

ברצועת עזה.
 .5דוגמא בולטת לעימותים אלימים בין חמאס לפתח בלב שכונות מאוכלסות בצפיפות היו
הקרבות )מאי  ,(2007שהובילו להשתלטות חמאס על הרצועה )יוני  .(2007קרבות אלו
התמקדו בעיקר ברחובות העיר עזה .במהלכם נפצעו ונהרגו עשרות אזרחים תמימים
שנקלעו לאזור ,כולל נשים וילדים ,ונפגע רכוש רב .דוגמא נוספת היו העימותים האלימים
שהתנהלו ביולי אוגוסט  2008בשכונת שג'אעיה שבעזה בין מנגנוני הביטחון של חמאס לבין
בני משפחת חלס המזוהה עם פתח .במהלך העימותים נהרגו ונפצעו אזרחים חפים מפשע
שנקלעו לזירת הקרב או כאלו שהתגוררו במקום.21

 21ראו דו"ח בנושא של ("PCHR) Palestine Center for Human Rights
""Black Days in the Absence of Justice: Report on Bloody Fighting in the Gaza Strip from 7 to 14 June 2007
הדו"ח פורסם בעקבות חקירת אירועי הלחימה בין פתח לחמאס שהסתיימה עם השתלטותה של חמאס על רצועת עזה
)יוני  .(2007על פי הדו"ח הפרו הצדדים במהלך העימותים את החוקים הבינלאומיים ובמיוחד את סעיף  3של אמנת
ג'נבה משנת  1949שכן הלחימה כללה הרג לוחמים אשר הניחו את נשקם ,הרג פצועים בתוך בתי חולים ,חטיפה ועינוי,
שימוש בבתי מגורים לצורכי לחימה ,סיכון חיי האוכלוסייה האזרחית ומניעת כניסת צוותי רפואה והצלה לאזורי קרבות.
את הדו"ח המפרט הפרות אלה ניתן למצוא באתר האינטרנט .www.pchrgaza.org
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 .6דוגמא נוספת ניתן למצוא ב 12-בנובמבר  2007כשבכיכר המרכזית בעזה התקיימה עצרת
זיכרון ליאסר ערפאת .בעצרת השתתפו מאות אלפי אנשים .סיומה פרצו עימותים בין אנשי
ביטחון של חמאס לבין מפגינים המזוהים עם פתח במהלכם פתחו אנשי חמאס באש חיה לעבר
המפגינים .כתוצאה מכך נהרגו  6פלסטינים וכמה עשרות נפצעו ,חלקם באורח קשה.

מפה המסמנת את מוקדי הקרבות בין חמאס לפתח בשכונת אלשג'אעיה שבעזה ,באזור צפוף אוכלוסין.
הירי התרכז ברחוב בגדד ובסמטה המובילה אל חצר מסגד אלתופיק )תמונה שהועלתה לפורום חמאס,
אוגוסט .(2008

הקרבות בין חמאס לפתח בלב שכונת שג'אעיה
) אתר אלשביבה 2 ,באוגוסט(2008 ,

 .7למותר לציין כי כל אחד מארגוני הטרור היריבים נוהג לאגור לעצמו אמצעי לחימה
רבים ומגוונים המאוחסנים על פי רוב בבתיהם של פעילי הטרור .הללו נועדו גם למאבקי
הכוח הפנימיים ולא רק לעימות נגד צה"ל .כך למשל הסתבר במהלך העימותים בשכונת
אלשג'אעיה כי בני חמולת חלס ,היריבה לחמאס ,התכוננו היטב לעימות עם חמאס .כמה ימים
לפני העימות הם ערכו בשכונה אימון שבו השתתפו כמה מצעירי החמולה .כמו כן הם הקימו
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במקום חדר מלחמה ומרפאה ניידת ,אגרו אמצעי לחימה ,בנו תוכניות מגננה והקימו ביצורים
באזור כל זאת בלב שכונת מגורים צפופת אוכלוסין .הכנות אלו לא הועילו באשר לחמאס
בעלת התשתית הצבאית הרחבה היה יתרון צבאי על בני חמולת חלס.

מוקשים ואמצעי לחימה נוספים של בני משפחת חלס ,שהוסתרו בלב שכונת מגורים
)ערוץ אלאקצא ,אוגוסט (2008

 .8דוגמא נוספת לעימותים אלימים שבמהלכם נפגעו אזרחים הייתה הלחימה בין מנגנוני
הביטחון של חמאס לבין אנשי חמולת דע'מש ,אחת החמולות החשובות ורבות הכוח ברצועת
עזה 3) .ביולי  (2007הקרבות התחוללו בשכונת אלצברא שבמערב העיר עזה ,על רקע ניסיון
כוחות הביטחון לעצור שני מבוקשים אנשי החמולה .בקרבות הללו נהרגו  11מבני החמולה ו46-
נפצעו .כמו כן נהרג שוטר מכוחות הביטחון של חמאס ושוטר נוסף נפצע .בין ההרוגים
והפצועים גם אזרחים רבים .

אסלאמיים
כקורבן של
אזרחים כקורבן
גג ..אזרחים
של טרור
המתבצע ע
טרור המתבצע
גורמים אסלאמיים
ע""יי גורמים
רדיקלים
רדיקלים
 .9סוג נוסף של פגיעות מכוונות באזרחים המתגוררים ברצועת עזה נגרם ע"י גורמים
אסלאמיים קיצוניים בעזה המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי )צבא האסלאם ,צבא
האומה ועוד( .ארגונים אלו משגשגים ברצועת עזה מאז תפיסת השלטון ע"י חמאס )יוני (2006
המנסה להטיל עליהם פיקוח ומרות עליהם ,אך מאפשרת פעילותם גם כשזו מנוגדת
לאינטרסים של החמאס .ארגונים אלו ,מאז תפיסת השלטון ע"י חמאס ,הרבו לבצע פעולות
אלימות נגד אישים ,מוסדות חינוך ואתרים המזוהים עם הדת הנוצרית ועם תרבות המערב.
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 .10להלן מספר דוגמאות בהם נפגעו אנשים ומוסדות אזרחיים על רקע אידיאולוגי כתוצאה
מפעולות אלימות של גורמים אסלאמיים קיצוניים ,המזוהים עם הג'האד העולמי:
א 6 .אוקטובר - 2007 ,עובד משרד של  Palestinian Bible Societyנחטף מביתו
ונרצח .
ב.

 11-9בינואר - 2008 ,במהלך ימי ביקור הנשיא בוש באזור בוצעו שתי תקיפות נגד

בית הספר האמריקני הבינלאומי בבית לאהיא אשר בצפון רצועת עזה ע"י ארגון
המתקרא "צבא המאמינים ,ארגון אלקאעדה בפלסטין"
ג.

 15בפברואר -2008 ,חמושים פרצו לבניין ספריית ימק"א בעזה ופוצצה אותו.

כתוצאה מכך נהרס הבניין ואלפי ספרים שהיו בו נשרפו .התקיפה בוצעה ע"י ארגון טרור
המזדהה עם הג'האד העולמי )כנראה צבא האסלאם באדמת הרבאט(.

שריפת אוטובוסים שנועדו להסעת תלמידים של
בית הספר האמריקני בבית לאהיא שבצפון
הרצועה )אתר האינטרנט  13 ,infoliveבינואר
(2008

הרס שנגרם לספריית אגודת הנוער הנוצרי YMCA
כתוצאה ממטען חבלה ב 15-בפברואר 2008
)(Arabic.rnw.nl

ד 3 .באפריל - 2008 ,אלמונים פוצצו מצבת זיכרון בבית הקברות לחללים זרים
ברצועת עזה.
ה 18 .במאי -2008 ,מטען רב עוצמה התפוצץ בפתח מסעדת מזון מהיר השוכנת
בסמוך לאוניברסיטה הפתוחה אלקדס במרכז העיר עזה .הפיצוץ גרם להרס מוחלט של
המקום .לדברי בעל המקום זוהי הפעם השנייה שבית העסק שלו נפגע )סוכנות מען18 ,
במאי(.
ו.

 16במאי - 2008 ,פיצוץ מטען נפץ בבית ספר לנזירות בשכונת תל אלהוא בעזה.

כשנה קודם לכן ,עם השתלטות חמא"ס על הרצועה ,נחשף בית ספר זה לגניבות והצתה.
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ממדיניות
ד
ד ..פגיעה
באינטרסים של
פגיעה באינטרסים
כתוצאה ממדיניות
הרצועה כתוצאה
תושבי הרצועה
של תושבי
הטרור
ארגוני
ארגוני הטרור
 .11מאז השתלטה תנועת חמאס על רצועת עזה )יוני  , (2007הפכו
 1,400,000תושבי הרצועה האינטרסים הבסיסיים שלהם לבני ערובה
בידי מדיניות הטרור )"ההתנגדות"( של חמאס ושאר ארגוני הטרור.
 .12במערכת השיקולים של הנהגות חמאס ושאר הארגונים ניתן משקל
יתר לביצוע פעולות טרור נגד יעדים ישראלים ,גם כאשר הדבר פוגע
באינטרסים מובהקים של האוכלוסייה האזרחית .הדבר מצא ביטויו
בביצוע פיגועים במעברי הגבול בין רצועת עזה לבין ישראל וירי
לעבר מעברים אלו ,למרות שדרכם מגיעה אספקה חיונית לרצועת עזה.
דוגמא נוספת לכך הינה ירי מכוון של חמאס ושאר ארגוני הטרור לעבר
תחנת הכוח באשקלון ,למרות שזו מספקת כ 65% -מצריכת
החשמל של רצועת עזה.
תחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון
המספקת את מרבית תצרוכת
החשמל לרצועת עזה .למרות
זאת משמשת התחנה כיעד לירי
של ארגוני הטרור
רקטות
הפועלים ברצועת עזה )המקור:
אתר חברת חשמל(

סיוע הומניטארי לתושבי הרצועה עובר דרך מעבר כרם שלום במהלך מבצע "עופרת יצוקה"
)דובר צה"ל 1 ,בינואר (2009
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סיוע הומניטארי מועבר לרצועת עזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה" )דובר צה"ל 29 ,בדצמבר (2008

משאיות אספקה עמוסות במזון תרופות עוברות לרצועת עזה במעבר כרם
שלום ) 26בנובמבר .2008 ,צילום :דובר צה"ל( .מעבר זה הותקף בעבר ע"י
המחבלים ופעילותו הופסקה למספר חודשים

מסוף המטענים קרני מצידו הישראלי ומצידו הפלסטיני ) אפריל  2006באדיבות "ערוץ ("10

.13

להלן כמה דוגמאות בולטות לפיגועים שכוונו נגד המעברים במהלך שנת :2008
א .ב 9 -באפריל  2008בשעות אחר הצהרים ,פרצה חולייה שמנתה ארבעה מחבלים
חמושים ,את גדר המערכת בצפון רצועת עזה .אנשי החוליה הגיעו לאזור מסוף הדלקים
בנחל עוז והחלו לירות מנשק קל לעבר אזרחים ישראלים העובדים במקום .כתוצאה מירי
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המחבלים נהרגו שני אזרחים ישראלים עובדי המסוף :אולג ליפסון ז"ל ,בן  38תושב באר
שבע ,ולב צ'רניאק ז"ל ,בן  53תושב באר שבע.
ב .כוחות צה"ל סיכלו בבוקר  19באפריל ,2008 ,ערב חג הפסח ,פיגוע הרג משולב
רחב היקף באזור מעבר כרם שלום ובאזור כיסופים .כאשר בחיפוי ירי מרגמות ונשק
קל ,ובחסות ערפל ששרר באזור ,הגיעה שריונית מסוג ב.ר.ד.מ למעבר כרם שלום ופרצה
את שער המעבר .דרך השער שנפרץ החדירו המחבלים שתי מכוניות תופת ,שהוסוו
כג'יפים של צה"ל .ג'יפ אחד התפוצץ סמוך למגדל השמירה והשני התקרב לחיילי
צה"ל ,ששהו באזור ,והתפוצץ בסמוך להם .הנזק שנגרם למעבר כרם שלום הביא
לסגירתו למשך מספר חודשים.

שרידי מכונית התופת ,שהתפוצצה במעבר כרם שלום
)צילום :דובר צה"ל 19 ,באפריל (2008 ,דרך מעבר זה הועברה אספקה
חיונית לרצועה במהלך מבצע "עופרת יצוקה" .

ג.

ב 22-במאי  2008בשעות הבוקר המוקדמות התפוצצה משאית תופת שהגיעה לאזור

מעבר הסחורות במעבר ארז ,שבצפון רצועת עזה .למקום נגרם נזק אך לא היו נפגעים.
מעבר ארז משמש מקום דרכו נכנסים ויוצאים לישראל תושבים פלסטינים בעלי בעיות
הומניטאריות ונציגי ארגונים בינלאומיים המסייעים לפלסטינים.

התפוצצות משאית התופת במעבר ארז
)פורום  PALDFשל חמאס 22 ,במאי(2008 ,
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ד .דוגמא נוספת להתקפה על מעבר קרני ,מעבר חיוני לתושבי הרצועה ארעה ב26-
באפריל  .2006חוליית מחבלים ,מארגון וועדות ההתנגדות העממית ניסתה לבצע מתקפת
ירי משולבת עם פיצוץ מכונית תופת במעבר קרני .הפיגוע סוכל ע"י אנשי כוחות הביטחון
הפלסטיני ,שבאותה עת הייתה נאמנותם נתונה לאבו מאזן .הפיגוע נועד לשבש את
תפקידו של המעבר .דרכו נכנסות לרצועה סחורות ,מצרכי מזון,תרופות וחומרי גלם.

חמשת החביות חומרי הנפץ ,שהיו על גבי אחת
המכוניות ,שניסו לתקוף את מעבר קרני
)באדיבות "ערוץ  26 , "10אפריל .(2006

.14

פיצוץ חומרי הנפץ ,שהיו על גבי אחד משלושת כלי הרכב ,אשר ניסו
לתקוף את מעבר קרני )באדיבות "ערוץ  26 ,"10באפריל ( 2006

ההפסקות הממושכות של תפקוד המעברים והמחסור שנוצר עקב כך הינם פועל יוצא

ממדיניות הטרור של חמאס ,שלו רצתה יכולה הייתה למנוע סבל רב מתושבי הרצועה.
הסבל שנגרם בשל מדיניות חמאס נוצל בצורה צינית ע"י חמאס לקמפיינים תקשורתיים שקרים
נגד ישראל )ומצריים( שהעצימו את ממדי הסבל ותארו אותו כאסון הומניטארי ואף כ"שואה".

22

מסעות תעמולה השקריים ,שכוונו כלפי דעת הקהל הפלסטינית ,הערבית/אסלאמית והמערבית
נועד ליצור אווירת חירום ותחושת משבר שתזמין לחצים על ישראל על מנת שזו תפתח את
המעברים גם ללא הפסקת ירי הרקטות ופצצות המרגמה ושאר פיגועי הטרור .טקטיקה
תקשורתית זאת ננקטה נגד ישראל במהלך מבצע "עופרת יצוקה" למרות שישראל התירה
מעבר אספקה לרצועת עזה דרך המעברים.
.15

על מנת להעצים את הקמפיינים התקשורתיים נגד ישראל עושה חמאס שימוש מושכל

בשליטתה על מערכות החשמל והדלק ברצועה .כך למשל הרבה ממשל חמאס בהפסקות
חשמל יזומות על מנת להבליט את המסר התקשורתי של "החשכת עזה" .הפסקות חשמל אלו
פגעו באוכלוסייה המקומית ובעיקר בחולים המאושפזים בבתי חולים .בדומה לכך ייצר חמאס

22
ראו לקט ":קמפיין התעמולה הפלסטיני ,בסיוע ערוץ הטלוויזיה הפופולארי "אלג'זירה" ,הרבה להשתמש בסבב
ההסלמה האחרון במונח "שואה" לשם תיאור שקרי ומסולף של פעילות צה"ל ברצועת עזה .מסע תעמולה זה הצליח
לעורר ברחבי העולם הערבי והמוסלמי רגשות זעם כלפי ישראל ) 9במרץ .(2008 ,ערוץ אלג'זירה וערוצי טלוויזיה
פלסטינים וערביים נוספים ,המשיכו בטקטיקה תקשורתית זאת בשירות מנגנון התעמולה של החמאס ,גם במהלך
מבצע "עופרת יצוקה" .
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מצוקת דלק מלאכותית זאת ע"י סגירת תחנות הדלק .לעומת זאת ,המשיכה חמאס לספק גם
בעת מחסור את הדלק הנחוץ להפעלת המנגנונים הצבאיים ומנגנוני הביטחון שלה.

ה
ה
ביקורת פנים
ה ..ביקורת
שמשלמת האוכלוסיי
המחיר שמשלמת
על המחיר
פלסטינית על
פנים--פלסטינית
האוכלוסייה
האזרחית
האזרחית
 .16השימוש שעושה החמאס באזרחים כב"מגן אנושי" ,והמחיר שמשלמת אוכלוסיית הרצועה
על מדיניות הטרור של חמאס ,גררו בעבר ביקורת נוקבת כלפי החמאס .זו הושמעה הן ע"י אבו
מאזן ,ששב והצהיר כי הנזק שגורמות הרקטות לאוכלוסייה רב מתועלתן ,והן ע"י אוכלוסיית
הרצועה וכלי התקשורת הפלסטינים )למרות שחמאס מפקחת על כלי התקשורת ומונעת מתן
ביטוי הולם למצוקות התושבים( ואף כלי התקשורת המצריים .על פי דיווח סוכנות הידיעות
הפלסטינית טענו אזרחים ברצועה כי הם משלמים את המחיר בכל מקרה :אם שיגור הרקטות
נכשל אזי הן נופלות במקום מגורים; ואם הירי נחל הצלחה ,אזי הם נפגעים מהתגובות של צה"ל
)סוכנות ופא 24 ,בדצמבר.(2007 ,
.17

ביקורת זו הושמעה גם באופן חריג ע"י דוברים מתוך החמאס .כך למשל:
א .במאמר בביטאון חמאס אלרסאלה תחת הכותרת "לחישת תוכחה" קרא כותב
המאמר ,כארם אלע'ראבלי ,לארגונים הפלסטינים לערוך בדק בית כדי למנוע הישנות
מקרים של "תאונות מבצעיות" ,שקורבנותיהם הם אזרחים חפים מפשע .כותב המאמר
מונה מספר מקרים בעבר בהם נפגעו אזרחים תוצאה מתאונות עבודה ביניהם :מותם של
אזרחים בהם ילדים בבית משפחת חמודה ) 12ביוני ;(2008 ,נפילה של רקטה תועה על קו
צינור דלק באלבריג' ,שהביא למותו של אחד העובדים ,ותאונת עבודה בג'באליא .כותב
המאמר קורא לארגונים הפלסטינים לבחון מחדש את דרכי הפעולה שלהם באופן
שישרת את האינטרס הציבורי ויחד עם זאת לא יגרום נזק לחפים מפשע) .העיתון
אלרסאלה 23 ,ביוני.(2008 ,
ב .במאמר פובליציסטי ,פרי עטו של מי שהיה דובר ממשלת החמאס ע'אזי ח'מד ,ערך
הכותב חשבון נפש נוקב עם חמאס .הוא טען כי רצועת עזה הפכה למוקד של אנרכיה
ושחיתות ,מסיבות שמקורן בחברה הפלסטינית .במאמר העלה ע'אזי ח'מד טענה דומה
לזו של אבו מאזן וטען כי ירי הרקטות פוגעת באינטרסים של האוכלוסייה הפלסטינית
והנזק שהן גורמות רב מתועלתן )לדבריו ,נהרגו ישראלים בודדים בלבד כתוצאה מירי
הקסאמים( ,ע'אזי ח'מד מתח גם ביקורת על שארגוני הטרור פועלים במנותק
מהאינטרסים של האוכלוסייה הפלסטינית" :שעה שמאמצים כבירים מושקעים בפתיחת
מעבר רפיח על מנת להקל על האזרחים ,יש מישהו ההולך ומשגר רקטה לעבר המעבר"
)אלאיאם 27 ,באוגוסט.(2007 ,
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לקראת סיום ששת חודשי ה"הרגעה" הופיעו בעיתון אלאיאם היוצא לאור בגדה ,שתי

כתבות בעיתון שנתנו ביטוי לחששות האזרחים המתגוררים בקרבת הגבול מפני חזרה למצב של
לחימה ממנה הם יפגעו:
א.

"תושבי אזורי הגבול :ה'הרגעה' סיפקה לנו אווירה של יותר ביטחון ופחות
מתיחות" .בכתבה נאמר כי תושבי אזור הגבול עוקבים בדאגה ובפחד אחר
ההצהרות בעניין הגעת ה"הרגעה" לסיומה שכן "לאחר שישה חודשים חשים תושבי
הגבול כי ה'הרגעה' ,למרות פגמיה ,סיפקה להם אווירה של יותר שקט ופחות
מתיחות" .האזרחים עוקבים אחר הידיעות בדבר אפשרות כניסת צה"ל לרצועה והם
חוששים ששוב יהיו קורבן ל"פלישות המתמשכות" ,שהתקיימו לפני ה"הרגעה".
בסיום המאמר נכתב" :עד שיעברו הימים שנותרו לסיום ה'הרגעה' אווירת הפחד
והדאגה והכוננות תמשיך ללוות את האזרחים" )אלאיאם ,מאת כתב העיתון בח'אן
יונס 15 ,בדצמבר(.

קולם של תושבי הרצועה )הכתבה באלאיאם  14בדצמבר(

ב.

"בית לאהיא :התושבים עוקבים אחר הארכת ה'הרגעה' עם התקרבות מועד
סיומה" .בכתבה נאמר כי חקלאים ,שיש להם אדמות בקרבת הגבול "מייחלים
להארכת ה'הרגעה' מעבר לתאריך שנקבע ]הערה :התאריך שנקבע ע"י חמאס[ ,כדי
שיתאפשר להם לעבוד לקטוף את יבול תות השדה ."...בקרב התושבים גוברת
הדאגה מפני קריסת ה"הרגעה" והם חוששים מהעתיד הקרוב .כך למשל ,התושב
ספיאן אבו ע'ין ,בן  ,42המתגורר בצפון בית לאהיא ,ציין" :ה'הרגעה' אפשרה לנו
לשוטט בחופשיות ללא איום ישיר מצד כוחות הכיבוש ]הישראלים[" הוא הוסיף כי
הוא מגדל ירקות בקרבת הגבול .התושב עאא'ד אלע'וף ,בן  ,33ציין כי ה"הרגעה"
העניקה אורך נשימה לילדים ולתושבים בכלל )ח'ליל אלשיח' ,אלאיאם15 ,
בדצמבר(.
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קולם של תושבי הרצועה )הכתבה באלאיאם 15 ,בדצמבר(

.19

קולם של תושבי רצועת עזה לא נשמע וארגוני הטרור הוכיחו פעם נוספת כי הם מנהלים

מדיניות המנוגדת לאינטרסים של תושבי הרצועה .חמאס וארגוני הטרור הודיעו באופן חד-צדדי
על הפסקת ה"הרגעה" ופתחו במתקפת ירי רחבת היקף נגד ישראל ,שהובילה למבצע "עופרת
יצוקה".
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As part of the Disengagement initiative in 2005, Israel withdrew all its military forces and
civilians from the Gaza Strip (including from its border with Egypt), thereby ending its
presence in that territory and handing over control to the Palestinian Authority. Since then,
the Hamas terrorist organization - which rose to power in Palestinian elections in January
2006 and then wrested control of the Gaza Strip from the Palestinian Authority by means of
an armed coup in mid-2007 - has continued to pursue a policy of armed attacks directed
against Israel and its citizens.
While Hamas and other terrorist groups continue to make efforts to carry out acts of
terrorism within Israel by a variety of means, including suicide bombings, in the last few
years, Hamas' primary means of attacking Israel from the Gaza Strip, has been characterized
by the firing of rockets and mortars against neighboring Israeli population centers. Indeed,
since Hamas assumed control of the Gaza Strip in mid-2007, there have been more than
5,000 rockets fired into Israel from within Gaza by Hamas and other terrorist organizations,
placing a quarter of a million of Israeli civilians under incessant terrorist attacks.
The increasing range and intensity of these deadly rocket attacks, deliberately aimed to kill
and injure civilians, have recently reached as far as some of Israel's main cities, including
Ashkelon, Ashdod and Be'er Sheva. Alongside the death and destruction caused by these
attacks, the continuing rocket fire is aimed at terrorizing hundreds of thousands of Israeli
civilians, making it impossible to maintain any sort of normalcy in an ever larger part of the
country, and affecting every aspect of civilian life, ranging from home life, to schools and
businesses.
As documented in this report, Hamas' violent and deliberate attacks against Israeli civilians
and civilian objects, is accompanied by their equally callous disregard for the safety of
Palestinian civilians living in the Gaza Strip: by launching attacks from within the confines of
densely populated areas, by storing missiles and rocket launchers under mosques and homes,
This paper was prepared with the assistance of the International Law Department of the IDF Military Advocate 23
General's Corps.
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by using university facilities and other protected places to develop weapons and explosives,
Hamas systematically abuses the protections afforded to civilians and civilian objects under
international law, while placing the safety and welfare of these civilians at great risk.
These morally reprehensible acts also constitute grave violations of the Laws of Armed
Conflict, as well as war crimes as indicated by this brief paper.

Legal framework
Whereas the Laws of Armed Conflict (sometimes also referred to as "Laws of War" or
"International Humanitarian Law") have traditionally been applied to armed conflicts between
sovereign States, and while questions remain as to whether armed conflicts involving nonState actors should be categorized as international or non-international armed conflicts, there
is little doubt that the basic principles of the Laws of Armed Conflict, as codified in
international treaties and customary international law, apply to and impose obligations on all
parties to a conflict, including those armed groups such as Hamas and other terrorist
organizations operating from within the Gaza Strip.
This brief paper seeks to point to some of the basic principles of the Laws of Armed Conflict
which are relevant to, and widely flouted by, Hamas and other terrorist organizations, as
clearly evidenced in the main body of this report.24

(A) Attacks directed against civilians and civilian objects
One of the most serious violations of international law committed by the Hamas terrorist
organization is constituted by its deliberate, systematic and widespread use of rocket attacks
and suicide bombings directed at civilians and civilian objects. Such conduct contravenes a
number of well-established principles of the Laws of Armed Conflict, and clearly constitutes a
war crime and a crime against humanity.

(1) Contravention of the principle of distinction
The act of directing attacks against civilians and civilian objects contravenes the Principle of
Distinction - the most fundamental rule of the Laws of Armed Conflict; according to this
principle, parties must at all times distinguish between civilians and combatants.
Moreover, under this rule, it is strictly prohibited to direct attacks at civilian objects
or civilians not taking a direct part in hostilities.
The age old principle is neatly encapsulated by Article 48 of Additional Protocol I to the
Geneva Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflict (1977), stating that:
References to specific provisions of international conventions made in this paper are for reference purposes only, 24
and do not necessarily reflect the position of the State of Israel with regard to the customary status of those
instruments as a whole.
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"In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian
objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian
population and combatants and between civilian objects and military objectives and
accordingly shall direct their operations only against military objectives."
The violation of this basic prohibition also amounts to a war crime. See for example, Article
8(2)(b)(i) of the Rome Statute of the International Criminal Court (1998), which includes
within its list of acts constituting war crimes, the following:
"Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against
individual civilians not taking part in hostilities".
(2) Contravention of the prohibition of committing acts or threats of violence the

primary purpose of which is to spread terror among the civilian population
Alongside its aim of causing death, injury and destruction, there can be no doubt that Hamas'
almost daily rocket attacks, aimed at Israel’s southern towns and cities, is aimed primarily at
sowing terror among Israel's civilian population.
This, it should be noted, also amounts to a serious violation of an express prohibition under
the Laws of Armed Conflict. Article 51(2) of Additional Protocol I to the Geneva Conventions
of 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (1977)
states the rule thus:
"The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object
of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror
among the civilian population are prohibited."

(B) Unlawful Methods of War employed by Hamas
In addition to the abovementioned violations of international law constituted by the deliberate
and systematic rocket attacks directed at civilians and civilian objects, Hamas is also
accountable for violating fundamental obligations under international law with respect to the
protection of the civilian population under its control, as evidenced in this report.

(1) Utilizing the presence of civilians to render certain points, areas or military
forces immune from military operations
As clearly shown in this report, Hamas makes operational use of heavily built-up and densely
populated civilian areas in the Gaza Strip, for the planning, organizing and launching of rocket
attacks. Moreover, Hamas deliberately makes use of civilian facilities (such as universities) for
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weapons development, and makes systematic use of protected civilian areas (including under
homes and even mosques) for the hiding and storage of rockets, explosives and ammunition.
Such actions by the Hamas and other terrorist organizations clearly undermine the
protections afforded to civilians in armed conflict, and puts such civilian objects at grave risk,
by making them liable to attack. This, in direct contravention of the Laws of Armed Conflict,
which prohibit using the presence of civilians in order to render certain points, areas or
military forces immune from military operations.
Indeed, such conduct amounts to a war crime. See for instance, Article 8(2)(b)(xxiii) of the
Rome Statute of the International Criminal Court (1998), which includes in its list of "war
crimes" the act of:
"Utilizing the presence of a civilian ... to render certain points, areas or military forces
immune from military operations".

(2) Human shielding
Perhaps even more reprehensible than the storing of weapons and launching of attacks from
within civilian areas, is Hamas' increasingly widespread and systematic use of civilians directly
as "human shields". Such conduct has been seen, for instance, when Hamas specifically calls
on Palestinian men, women and children to flock to military targets which are expected to be
attacked, in order to form "human shields".
As well as making the Hamas directly responsible for tragic and unnecessary civilian
casualties in the Gaza Strip, such egregious violations of the express prohibitions under the
Law of Armed Conflict, as stated above, clearly constitutes a war crime.

(3) Making improper use of the flag and insignia of the UN, as well as the
distinctive emblem of the Geneva Convention.
As noted in this report, evidence exists of Hamas making use of medical ambulances bearing
the UN flag and insignia, as well as the protective emblems of the Geneva Conventions (such
as the Red Cross), for the transportation of terrorists actively participating in hostilities or for
seeking refuge in hospitals.
Such conduct greatly endangers medical personnel, the sick and wounded, and also grossly
undermines the special protections afforded to the medical and sick in times of armed
conflict, constituting an act especially forbidden under the Laws of Armed Conflict:
An early formulation of this principle, can be found in Article 23(f) of the 1907 Regulations
annexed to the Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land,
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under which it is "especially forbidden", "To make improper use of a flag of truce, … as well
as the distinctive badges of the Geneva Convention."
Article 44 of the First Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (1949) also provides that: "… the emblem of
the Red Cross on a white ground … may not be employed, either in time of peace or in time
of war, except to indicate or to protect the medical units and establishments … ".
Similarly, Article 38 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1949 and Relating
to the Protection of Victims of International Armed Conflict (1977), states clearly that:
"(1) It is prohibited to make improper use of the distinctive emblem of the red cross,
red crescent or … of other emblems, signs or signals provided for by the
Conventions…".
(2) It is prohibited to make use of the distinctive emblem of the United Nations,
except as authorized by that Organization."
Finally, it may be added, that breach of this and well-established core principle is also, in
certain circumstances, considered to amount to a war crime.

(4) Using children to participate in hostilities
As shown in the report, there is also evidence of Hamas recruiting and regularly employing
the use of children for hostile activities, which has ranged from the carrying out of suicide
attacks, to the digging of tunnels and smuggling of weapons.
Such conduct clearly violates express principles of the Laws of Armed Conflict, including
express prohibitions against allowing children to take part in hostilities.
Thus, as expressly provided for by Article 77(2) of Additional Protocol I to the Geneva
Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict
(1977):
"The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who
have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and,
in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces…"
Moreover, Article 8(2)(b)(xxvi) of the Rome Statute of the International Criminal Court (1998)
lists the following acts as a war crime:
"conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national
armed forces or using them to participate actively in hostilities".
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Conclusion
In light of all the above, it is clear beyond doubt, that in pursuit of its armed conflict against
Israel and its civilians, the Hamas organization as well as other terrorist organizations, have
systematically and deliberately perpetrated the most serious breaches of the Laws of Armed
Conflict, including the commission of war crimes.
In particular, Hamas must be called to cease its deliberate attacks against wholly civilian
objects in attempts to maximize damage to civilians and civilian property, and avoid using
civilians and civilian population centers as “human shields”.
These continuing grave violations of basic principles of the Laws of Armed Conflict, as carried
out by Hamas and other terrorist organizations, demonstrate their complete disregard for the
well-being of civilians on both sides of this conflict, posing a direct assault, not only on the
law, but on humanity itself.

