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הנדון :פתיחה בחקירה בגין חשד להפרה חמורה של דיני לחימה במבצע "צוק איתן"
עקב פגיעה במתחמי UNRWA
בשם מרכז עדאלה מחיפה וארגון "אלמיזאן" לזכויות אדם מעזה ,הריני לפנות אליכם בדרישה לפתיחה
בחקירה בגין חשד רציני להפרות בוטות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי עקב פגיעה בבית ספר המופעל
ע"י  UNRWAכמקלט לפליטים בעזה ,והכל כמפורט להלן:
 .1במהלך המבצע הצבאי המכונה "צוק איתן" הותקפו מספר מתחמי  UNRWAבאופן המעלה חשד
להפרה חמורה של דיני הלחימה .ביום  27.7.14פנינו אליכם בדרישה לפתוח בחקירה בעניין זה עקב
התקפת מתחמי  UNRWAשבוצעו בתאריכים  22.7.14 ,21.7.14ו .24.7.14 -כעת אנו פונים אליכם
לפתוח בחקירות נוספות בגין אותו חשד עקב התקפת מתחמים נוספים של

 UNRWAוזאת

כמפורט להלן:
 .2בתאריך  23.7.14בשעות הבוקר תקף הצבא את מתחם של  UNRWAבעיר דיר אל-בלח .המתחם
היווה מקלט עבור  1,500פליטים תושבי עזה שנאלצו למצוא מקלט עקב התקפת בתיהם ברחבי
הרצועה .כתוצאה מההתקפה הישירה נפצעו  5אזרחים מקרב הפליטים ששהו במתחם.
 .3בתאריך  29.7.14תקף הצבא מתחם של  UNRWAבשכונת זייתון .המתחם היווה מקלט ל2,200 -
פליטים תושבי עזה שנאלצו למצוא מקלט עקב התקפת בתיהם ברחבי הרצועה .כתוצאה
מההתקפה הישירה נפצעו  8אזרחים מקרב הפליטים ששהו במתחם.
 .4כמו כן בתאריך  ,30.7.14סמוך לשעה  4:30בבוקר ,תקף הצבא את מתחם של  UNRWAבמחנה
הפליטים ג'באליה .לפי עדויות מטעם הפליטים ,המתחם הופצץ  5פעמים באותו ארוע .המתחם
היווה מקלט ל 3,200 -פליטים שנאלצו להתפנות מבתיהם עקב התקפות הצבא על בתיהם ברחבי
הרצועה ,לרבות בצפון רצועת עזה .כתוצאה מההתקפה הישירה נהרגו  21אזרחים ונפצעו יותר מ-
 100אזרחים הכוללים נשים וילדים .רבים מההרוגים היו ילדים שנהרגו בעת שינתם.
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 .5בתאריך  3.8.14תקף הצבא את מתחם של  UNRWAברפח .במתחם שהו  3,000פליטים שחיפשו
מקלט לאחר שנאלצו לעזוב בתיהם עקב התקפת בתיהם ברחבי הרצועה .כתוצאה מההתקפה
נהרגו  11אזרים מהם  5ילדים ן 27 -אזרחים נפצעו.

 .6מדיווחים של  UNRWAעולה כי הנציב הכללי של  UNRWAמר פייר קראנבול תיאם באופן
רשמי עם הצבא את מיקום בתי הספר ואת העובדה כי מאוכלסים בו פליטים מקרב האוכלוסייה
האזרחית .כמו כן ,מקיים ארגון  UNRWAבדיקות קפדניות לכניסה למתחמיו ועובדת אכלוס
המתחמים באזרחים פליטים נודעה לצבא.

 .7המשפט הבינלאומי ההומניטארי קובע במפורש כי אין להחריב ולתקוף מוסדות אזרחיים .סעיף 52
לאמנת ג'נבה הרביעית אוסר על התקפת אובייקטיבים אזרחיים .כמו כן ,סעיף  53לפרוטוקול
הראשון של אמנות ג'נבה קובע כי אסור למעצמה כובשת להחריב נכסי מקרקעין ומטלטלין
השייכים ליחיד או לרבים או למדינה או לרשויות ציבוריות אחרות או לארגונים חברתיים או
שיתופיים אלא אם כן התקיימו בהן פעילויות צבאיות.

 .8הפגיעות הנ"ל מנוגדות גם לעקרון ההבחנה ולעקרון המידתיות של דיני המלחמה שלפיו נגזרו כמה
כללים שמהווים נכסי צאן ברזל .הכלל הראשון הוא ,כי אין לכוון התקפות כלפי אזרחים או
מטרות אזרחיות .כלל שני קובע ,כי כל עוד האזרחים אינם לוחמים הרי שהם מוגנים מפני כל
התקפה .מכללים אלו נובע ,הכלל השלישי לפיו התקפות שאינן מבחינות בין מטרות צבאיות
לאזרחיות הינן אסורות.
 .9בנסיבות אלו קיימת חובה לפתוח בחקירות פליליות עצמאיות .חובה זו נגזרת מהוראות המשפט
הבינלאומי המנהגי ,מהוראות משפט זכויות האדם הבינלאומי ומהוראות המשפט הישראלי .סעיף
 1המשותף לאמנות ג'נבה ,מטיל חובה על המדינות שהן צד לאמנות "לכבד" את הוראות האמנות
בכל מצב .כמו כן אמנות ג'נבה מטילות כולן חובה על המדינה המפרה לפתוח בחקירה במקרים של
הפרת המשפט הבינלאומי ההומניטארי ואף להעמיד לדין במידת הצורך .כך נקבע בסעיף 49
לאמנת ג'נבה הראשונה; סעיף  50לאמנת ג'נבה השנייה; סעיף  129לאמנת ג'נבה השלישית וסעיף
 146לאמנת ג'נבה הרביעית .הדרישה לקיום תחקיר עצמאי קיבלה חיזוק אף במסקנות הוועדה
הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום  31במאי ( 2010דו"ח ועדת טירקל ,חלק שני) בנוגע
לאפקטיביות מנגנוני החקירה בצה"ל.
על יסוד האמור לעיל ,אנו מבקשים להורות על פתיחת חקירה עצמאית ובלתי תלויה בגין האירועים
הנ"ל.
בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת  -דין
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