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 לכבוד       לכבוד  
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 הפרקליט הצבאי הראשי      שר הביטחון  
  pazar@mail.idf.il :דוא״לב   minister@mod.gov.il :דוא״לב
 

 לכבוד 
 ד"ר אביחי מנדלבליט 

 היועץ המשפטי לממשלה 
 6467001-02בפקס: 

 

 שלום רב, 

   

 -ביותר  דחוף  -

 ברצועת עזה  ומטרות אזרחיות האזרחית ההאוכלוסיי תקפתהפסקה מיידית של ה: הנדון

 פלילית  ופתיחה בחקירה

לזכויות המיעוט הערבי בישראל  –עדאלה  בשם   לזכויות אדם  המרכז המשפטי  רופאים    ישראל,   -, 

לנוע,    - וגישה   הזכות  על  לפנות אליכםמרכז לשמירה    בדרישה לפעול באופן מיידי   בדחיפות   הרינו 

  , עזהברצועת    של מטרות אזרחיותהאזרחית והתקיפה    הלהפסקת הפגיעה וההרג בקרב האוכלוסיי 

 כדלקמן:  ,ועד היום 10.5מאז יום שני  המתרחשות  

  ( 12.5.2021)  להיום  נכוןעל פי דיווחים הן ממקורות תקשורתיים והן מעדויות מקרב תושבי עזה,   .1

, וכן נפצעו  ושלוש נשיםילדים    14בני אדם, ביניהם    53, נהרגו בתקיפות של צבא ישראל  15:00שעה  

. מהם מוגדרים במצב קשה  17  לפחות  , כאשרנשים  39  -כ ילדים ו  86  -כ  , ביניהםבני אדם    320  -כ

ותשתיות אזרחיות    , שישה מפעליםבתי מגורים  מעל לעשרהנגד  בנוסף, בוצעו התקפות ישירות  

 .  רבות

דחיפות   .2 מהיממה  שלושהנתאר  זו,    פנייתנובשל  ביום  האחרונה  יםאירועים  בשעה    10.5.2021: 

בית חנון, וכתוצאה  למזרח  באזור אלדהרה  ברח' אלמסריין  , הותקף בית מגורים הנמצא  18:10

  18ונפצעו    ,וחסניןאלמסרי, נסיר חמד    בני משפחות  ,ילדי  6אזרחים, ביניהם    8מהתקיפה נהרגו  

 . מהפצועים מוגדרים במצב קשה  3. ילדים 10נוספים, מתוכם  

ו  4:40בשעה    אתמול .3 קומות  שבע  בן  מגורים  בניין  הותקף  מגורים    13-בבוקר,  במחנה  דירות 

אלשאטי   ל פליטים  נהרג  עירממערב  וכתוצאה  בת  עזה,  אישה  הו  63ה  בן  צרכים    19- בנה  בעל 

רח'  קומות ב  14  ובו, הותקף בניין מגורים נוסף  אתמול  11:25. בשעה  סובח  בני משפחת  מיוחדים

משפחות אלממלוק, קריקע  בני  ,  אזרחים  3עיר עזה, מה שהוביל להריגתם של  ב עומר אלמוח'תאר  

  . בנוסף, נגרם הרס רב לבניין ולחנויות ובניינים סמוכים.אחרים 7ופציעתם של   ואבו עטא

הבא:   בלינק  אלמיזאן  ארגון  הודעת  ראו  הקורבנות  לגבי  מפורט  יותר  למידע 
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, מרכזי מסחר ותשתיות  של אזרחים  אירועים אלה ואחרים, בהם הותקפו אזרחים ובנייני מגורים .4

ר להפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, הכוללים  אזרחיות, מעלים חשד רציני וכבד ביות

 אזרחית ומטרות אזרחיות.  ה פגיעה ישירה באוכלוסיי

על התקפת אזרחים  האוסר  ומנוגדות לעקרון ההבחנה של דיני המלחמה  הינן  ההתקפות הנ"ל   .5

אזרחיות ו2)51,  48סעיפים  )  ומטרות  הראשון  52-(  ג׳נבה  לפרוטוקול  חלק  (לאמנות  המהווה   ,

עולה    ,  היקף הפגיעה הגדול במטרות אזרחיותו  על סמך תמונת המצב עד כה.  מהמשפט המנהגי

מטרות אזרחיות. שכן, חזקה על כוחות הצבא  נגד חשד רציני ביותר שהפעולות מבוצעות ביודעין  

יודעים שמדובר באזורים ובבניינים בהם מתגוררים אזרחים   כי הם  הישראלי שתוקפים בעזה 

 רבים.   

המופנות לאזורים מאוכלסים באופן מאסיבי באזרחים  התקפות הנ״ל  הלמותר לציין כי היקפן של   .6

)סעיף  על  גם  מעידות   המידתיות  עקרון  ו  51הפרת  הראשון(,  לנקוט    הפרתלפרוטוקול  החובה 

זהירות   הראשון  58-ו  57סעיפים  )באמצעי  המהווים (לפרוטוקול  הם  ,  מהמשפט    גם  חלק 

 הבינלאומי המנהגי. 

הלחימה   .7 דיני  של  בוטה  להפרה  רציני  חשד  מעלה  אלה  כללים  של  פשעי  המגיעה  הפרתם  לכדי 

בהקשר הזה נזכיר כי התובעת של בית  כוחות הצבא נדרשים להפסיקם במיידי.  על כן  , ומלחמה

מ היום  דאגתה  את  הביעה  הפלילי  הבינלאומי  עזה,  הדין  כולל  הכבושים,  בשטחים  המתרחש 

 רומא.  אמנתל פשעים בניגוד מביצוע אפשרי של ו

 

יסוד האמור לעיל, הנכם מתבקשים   להורות לכוחות הצבא להימנע מפגיעה באוכלוסייה  בזאת  על 

בחקירה פתיחה  על  להורות  נבקשכם  בנוסף,  אזרחיות.  מטרות  ומתקיפת  בגין    פלילית  האזרחיות 

 . והריגתם ופציעתם של אזרחים בעזה החשדות להפרת דיני הלחימה

 
 
 

 בברכה,

 מונא חדאד, עו"ד     , עו"ד סוהאד בשארה

 
 

 


