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              לכבוד    לכבוד         לכבוד

  ,יהודה וינשטייןמר                  ,דני עפרונימר         , יעלון משהמר 

                          היועץ המשפטי לממשלה   פרקליט צבאי ראשי        שר הביטחון

                          6267110-14בפקס מס'    9612946-10בפקס מס'    6176700-10בפקס מס' 

     

 שלום רב,

לפגיעה נרחבת וקטלנית מעוררת חשש צפון הרצועה הקריאה לתושבים לפנות את בתיהם ב הנדון:

 ברכושהלפגיעות באוכלוסייה האזרחית ו

במיוחד , בצפון הרצועה החל הצבא לפזר כרוזים ,00.7.02 ,ראשוןיום ל ,04.7.02 ,שבתיום בלילה שבין 

במפה שצורפה לכרוז. שסומן לבצע התקפות מהאוויר באזור  הודיע על כוונתובהם באזור בית ליהיא, 

 בצהרים אתמול 04עד לשעה באליא, 'כיוון העיר גולצעוד להתושבים נדרשו לפנות את האזור 

 בהודעה צויין שהפעולה אמורה להיות קצרה. .)00.7.02)

פינוי הוראות ם קודמים שניהל הצבא ברצועת עזה, ועל פעולות שננקטו לאחר בהתבסס על מבצעי

ות להביא עלולמתכנן הצבא פעולות שהכי אנו, הארגונים החתומים מטה, מביעים חשש כבד מסוג זה, 

 ברכוש.לפגיעות רבות לפגיעה קטלנית ונרחבת באזרחים ו

, משפט מנהגינחשבות להלאמנות ג'נבה,  הצבא מחוייב לפעול לפי הוראות הפרוטוקול הראשון הנספח

 על הנקודות הבאות:אנו מבקשים להצביע בעיקר, . 95עד  90ובעיקר לפי סעיפים 

המשפט כשרה לפי באזור לפעולה צבאית הופכים כל אינם חלוקת כרוזים והתראה מראש   -

ות היום בנסיבות הקיימבמיוחד כאשר מדובר באוכלוסייה אזרחית. ההומניטארי הבינלאומי, 

אין אפשרות מעשית לפנות את האזור המיועד לתקיפה, כאשר נראה כי כאשר  –ברצועת עזה 

ברצועה וכאשר התושבים כלואים בתוכה בלי כל אפשרות אחרים הצבא מפציץ במקומות רבים 

 ".אפקטיביתות בחלוקת כרוזים התראה "ניתן לראקשה לראות כיצד  –להימלט ממנה 

, להניח "סטרילי" ו היהלילהתייחס לאזור כאוזים אינה מתירה לצבא רהכ בהתחשב בכך, חלוקת  -

מנקודת הנחה שכל התושבים צאת לאסור . לצבא ולתקוף אתרים אזרחיים אזרחיםשלא נותרו בו 

בבסיס פעולות רבות של הצבא במהלך מבצע ככל הנראה , הנחה שעמדה עזבו את בתיהםאכן 

 לא היו מעורבים בלחימה. לשכלהביאה למותם של אזרחים רבים ש"עופרת יצוקה" ו

לגרום להרס מסיבי של רכוש אזרחי ושל תשתיות  קפות מהאוויר על אזור מיושב עלולותהת -

המשפט ההומניטארי הבינלאומי קובע לא יהיה לאן לחזור. כלל וקיים חשש שלתושבים  אזרחיות

ת אזרחיות וההתייחסות אל האזור משל היה כולו אסור להתקיף רכוש אזרחי או תשתיובמפורש ש

צופים פני המוצגים כבנוסף, הרס נרחב של רכוש אזרחי משיקולים  מטרה צבאית היא אסורה.

 .א לחלוטיןו, כפי שנעשה לקראת סוף מבצע "עופרת יצוקה", אסור אף העתיד
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פועלים גונים אחרים או ארחמאס מטעם  םהטענה לפיה לוחמיעל פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי 

האזרחיים והאתרים האוכלוסיה האזרחית הופכת את  , אינהמתוך האוכלוסייה האזרחית, כשלעצמה

הקשה יכולה לפטור עצמה מאחריות לפגיעה אינה ישראל . םלמטרות צבאיות שניתן לפגוע בה

אחרים  בטענה שחמאס וארגוניםבאזרחים שאנו עדים לה מאז תחילת המבצע הנוכחי )וגם בעבר( 

 שהם משתמשים בתושבים כמגן אנושי.פועלים מתוך אוכלוסייה אזרחית או 

ם פועלים ים הפלסטיני, גם אם הארגוניעליהרק האחריות לתקיפות שישראל מבצעת ברצועה מוטלת 

הפרה חמורה של המשפט מהוות באוכלוסייה האזרחית וברכושה פגיעות מכוונות  בניגוד לחוק.

 .יההומניטארי הבינלאומ

 

 ,בכבוד רב
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