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לאזור מחו* אל לאזרחים מילוט עתצי של ג*ייד»ת פתיחה :הנדון

שבסמך. פנייתכם קבלת את לאשרן הרינו .1

 הפועלים הפלסטיניים הטרור ארגוני כמד איתן״ »צוק מבצע תחילת מאז .2

 צבאית פעילות צה"ל מקיים החמא״ס, ובראשם עזה, רצועת מתוך

 איום את להסיר מנת על האוויר, הים היבשה, כוחות באמצעות אינטנסיבית,

ישראל. מדינת אזרחי כנגד הטרור ארגוני מצד הבלתי־פוסקות המתקפות

 בירי ורקטות טילים 3,0000 לישראל עזה מרצועת טרו המבצע, ראשית מאז

 מדינת ברחבי אזרחים מיליוני של וחייהם ביטחונם על המאיים בלתי־מבחיןן

 נ״ט טילי כגון מתקדמים אמצעים צה״ל כוחות כמד הופעלו ישראל*

 חוליות של חדירות בוצעו וכן }וכדומה ומטענים מלבודים מתקדמים,

 במטרה עזה עוטף יישובי שטחי תוך אל התקפיות מנהרות דוזך מחבלים

ישראליים. וחיילים אזרחים ולחטוף להרוג

 צה״ל וחיילי המדינה מאזרחי יקר מחיר גבו כבר אלה מעשים הצער, למרבה

רבים. ופצועים הרוגים ספגו כבר אשר

 הפלסטינית האזרחית באוכלוסיה ונפשע ציני שימוש עושים הטרור ארגוני .3

 נשק, כלי במכוון ממקמים הם כך, בתוך צה״ל. פעילות מפני אנושי כמגן

 ועמדות ושליטה פיקוד חדרי מנהרות, פירי משגרים, חמושים, מחבלים

 חולים, בבתי היתר בין - אזרחיים ואובייקטים מבנים בתוך וירי תצפית

ואמבולנסים. מבתיהם שהתפנו אזרחים שוחים בהם מחסות מרפאות,

בלמ״ם



 הבין־לאומי, הדין בהוראות לעמידה עליונה חשיבות מייחס צה״ל מנגד, .4

 נוקט אף צח> רבים במקרים האפשר. ככל באזרחים פגיעה למנוע! ופועל

 החל בטרם כך, בדיר המתחייב מן למעלה שהם זהירות ואמצעי בפעולות

 השכונות תושבי את להזהיר מנת על צה״ל פעל המבצע, של הקרקעי השלב

 על והגנה ביטחונם לשם כי הכוחות, של התמרון להתבצע תובע שבחם

 עליהם לאן ציין ואף התמרון ממרחבי להתפנות מתבקשים חם חייהם

להתפנות,

 של התפנות למנוע מנת על אקטיבי באופו פעל החמא״ס כי לציין, חשוב

 כמגנים בהם ולהשתמש להמשיך כדי זאת הלחימה, ממרחבי תושבים

הישראלית. הצבאית לפעילות אתגרים ולהציב אנושיים

 האוויר, מן כרוזים הטלת ביניהם שונים, בערוצים הועברו אלזז אזהרות .5

 האזהרה מסרי כן, כמו סלולאריים. ומטרונים מוקלטות טלפוניות הודעות

 עזת( )מת"ק ארז במעבר והקישור התיאום מנהלת באמצעות גם הועברו

 ברצועה הפועלים בין־לאומיים הומניטאריים ולארגונים מקומיים לגורמים

קרקעית. פעולה שעות!בטרם מספר

 של ההתפנות אחר שונים באמצעים רציף באופן מנטר צה*'ל לכך, מעבר

 הכוחות את ומעדכן הרלבנטיים, הלחימה ממרחבי :אזרחית אוכלוסייה

 פעילותו את הגביל צה״ל התושבים, של התפנותם כדי תוך בכך. הלוחמים

 זאת במתפנים, מפגיעה הניתן ככל להימנע מנת על הפינוי במרחבי הצבאית

 מיידית סכנה להסיר מנת על הכרחית צבאית פעולה נדרשה אם למעט

ישראל. מדעת לאזרחי או לכוחות

 של מתקנים לעבר נעו להתפנות שבחרו התושבים מרבית למעשה, הלכה .6

 שהושמשו אחרים למחסות כמחסות, בחירום שמשמשים אונח>א ארגון

 קרובי של לבתים או אחרים מקומיים גורמים על-ידי המבצע במהלך

 אלה וכן לצה״ל, מוכרים שהיו כמחסות שמשמשים המתקנים כלל משפחה.

 של המבצעיים העזרים על-גבי במפורש סומנו המבצע, במהלך התווספו אשר

בהם. מפגיעה הניתן ככל להימנע נמנת על הכוחות

 ישראל בין המעברים מפעילות הנובעים המשמעותיים הסיכונים למרות .7

 ישראל מנהרות, באמצעות התקפות מפני וחשש ישיר ירי לרבות והרצועה,

לאפשר והיא המרכזית בחובתה לעמת כדי השאר, בין לרןפעילם, המשיכה
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 ציוד היגיינה, מוצרי מזון, כגון לרצועה, חיוני הומניטארי סיוע של הכנסה

 ההומניטאריים לצרכים מענה לתת מנת על זאת, כל וכדומה, רפואי

 הארגונים ובאמצעות בכלל, הרצועה תושבי כלל של החיוניים

בפרט. ברצועה ההומניטאריים

 עזה היא הטרור ארגוני מול אל בשטח הלחימה כי שוב נזכיר זאת; עם יחד .8

 בפעילי לפגוע מנת על המבצע כל לאורד פועל צה״ל כך, בתוך ואינטנסיבית:.

ברצועה, האחרים הטרור וארגוני החמא״ס של צבאיות ובתשוןניות טרור

 מתוך לדגות האזרחית, האוכלוסייה מתוך לחימתם את מנהלים אשר

מקרבתם, או שהתפנו לתושבים צמחסות המשמשים מתקנים

 הנזק את הניתן ככל לצמצם מנת על רבים מאמצים ונעשים נעשו זה, דברים במצב

 מטרות של התקפה או הכוחות של הגנה פעולת כל בשל להיווצר שעלול האגבי

צבאיות.

בברבה,

 רס״ן מאירי, מלי

המתאם זרת1ע
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