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 שלום רב, 

 ומסכנת חיים חוקיתהתחזות לעובדי ארגוני סיוע אינה  הנדון:

ארגוני סיוע הומניטרי, ותבהיר  ם שלשלא להתחזות לעובדיאנו פונים אליך על מנת שתורה לצבא 

ם, עלולה לגרום לתושבי עזה להימנע מלפנות ישהתחזות כזו מסכנת את עובדי הארגונים ההומניטרי

 לסיוע באם יזדקקו לו וכך לסכן חיים בעת סכסוך.

ורך חאן יונס לצבשהתה קבוצת לוחמים מיחידה מיוחדת של הצבא  2018בנובמבר  11 יוםב .1

נהרגו ו מ', נפצע קצין נוסף"ל סא שבמהלכה נהרגביצוע פעילות מודיעין. במהלך הפעולה, 

. לפי הפרסומים השונים, נראה כי סיפור הכיסוי של הכוח שבעה פלסטינים בהם קצין בכיר

הכשלים, החילוץ והקצין שנהרג היה התחזות לאנשי ארגון סיוע הומניטרי )עמוס הראל "

 .(7.7.2019מיום  הארץ" פעולה שהשתבשה בחאן יונס נחשפיםמאש צה"ל: פרטי ה

, פעילות הכוח המיוחד הייתה חולייה בסמוך לאירועם שפורסמו יילפי הדיווחים הפלסטינ .2

ברצף של פעילות מתמשכת ורחבה. הכוח המיוחד שכר לצורך הפעילות מבנה וחצר ברצועת 

מזון לציבור נזקקים ברצועת ארגון לסיוע הומניטרי שמתמחה בחלוקת  במסווה שלעזה 

ופגע בסא"ל מ': הכשלים בחאן יונס  –המפקד ירה על מחבלים )אמיר בוחבוט " עזה.

 .(7.7.2019מיום  וואלה" נחשפים

לפרוטוקול הראשון לאמנת  38האיסור על שימוש לא נאות בסמלים מוגנים מעוגן בסעיף  .3

הרציונל  1בינלאומי מנהגי. ומנוי על חלק מן ההוראות המשקפות משפט ,ג'נבה הרביעית

שבבסיס האיסור הוא כפול. הוא נועד להגן על חייהם של עובדים ופעילים של ארגוני הסיוע, 

ה יולמנוע מצב בו ייחשדו כבעלי כוונות זדון. בנוסף, נועד האיסור למנוע מצב בו האוכלוסי

את החובה האזרחית תחשוש לקבל את עזרתם של הארגונים הללו בעת חירום, מצב שיפר 

 לאפשר הגשת סיוע הומניטארי בשעת סכסוך.

 59החשיבות שנותנים מנסחי האמנות לעבודת ארגוני הסיוע באה לידי ביטוי גם בסעיף  .4

כולה או  –אם האוכלוסייה לאמנת ג'נבה הרביעית, שם נקבע ברישא של הסעיף כי "

מה הכובשת של שטח כבוש אינה מקבלת אספקה בשיעור מספיק, תסכים המעצ –מקצתה 

לתכניות סיוע לטובת האוכלוסיה האמורה, ותקל על ביצוען בכל האמצעים העומדים 

                                                 
המכון הישראלי ) 92, מחקר מדיניות ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז'נבהלפידות, שני, רוזנצווייג  1

 58' מע (2011לדמוקרטיה" 
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לרשותה. תכליתן המיוחדת של תכניות אלה, שיוזמיהן יוכלו להיות מדינות או ארגונים 

עד הבינלאומי של הצלב האדום, תהיה אספקת משלוחי ופנייה, כגון הו-הומניטאריים חסרי

" לארגוני סיוע מעמד מיוחד בדין הבינלאומי, ועל המעצמה ומלבושים.מזון, רפואות 

סיכון שלהם ע"י התחזות מפר באופן ישיר ם. תהכובשת מוטלת חובה לאפשר את עבוד

 הוראה זו.

לפי הפרסומים, התחזו הלוחמים לעובדי ארגון רווחה המחלק מזון. זוהי פעילות  .5

המצויה בקריסה כלכלית ובמשבר  הובעיקר ברצועת עז הומניטארית ראשונה במעלה,

 בשל אחוזי שמטילה ישראל על הרצועה במשך שנים ארוכות. הומניטרי עמוק בשל המצור

האבטלה הגבוהים והתנאים הסניטריים הירודים, משפחות רבות ברצועת עזה תלויות 

בפעילות של ארגוני סיוע לקיומן. המשבר העמוק גם מביא לנוכחות מאסיבית יחסית של 

 ונים הומניטריים ברצועה. ארג

 לעובדי ארגוני סיוע הומניטרי הופכת באחת את כל עובדי הארגונים הללוהתחזות  .6

תפסו כמי שמשרתים את האוכלוסייה בעזה עלולים עובדי ילחשודים. כך, במקום שי

להקשות מאוד על עלול יני המקומי טהשלטון הפלס בנוסף,הארגונים להיתפס ככוח עוין. 

 ת ברצועה. יטרילות הומניפע

שבבסיסה, אין להתעלם מן הציניות שבהתחזות דווקא  םרציונליהמעבר לאי החוקיות ו .7

לעובדים של ארגוני סיוע. מעת לעת מאשימים דובר צה"ל ומתאם פעולות הממשלה 

בקיץ בשטחים ארגוני סיוע כמו הסהר האדום ודומיו בסיוע לאנשי חמאס. כך, למשל, 

בעקבות . לסיוע לזרוע הצבאית של חמאסשל האו"ם בעזה בחשד עצרה ישראל עובד   20108

"אנו מצפים ללשכתו של מזכ"ל האו"ם בדרישה לגינוי:  הישראלי פנה משרד החוץ זאת

מהאו"ם ובמיוחד מסוכנות הסיוע לגינוי חד משמעי של החמאס על הניצול לרעה של 

טרית מגיעה לאלו מנגנוני הסיוע ולפעולה של ממש על מנת להבטיח שפעילות הומני

אישום: עובד ארגון סיוע )ניר דבורי " ולא לסיוע לראשי הטרור של החמאס"שזקוקים לה 

(. הגמל, אמנם, אינו רואה את 9.8.2016, מאקו", של האו"ם סייע עבור החמאס בעזה

אך על רקע תלונות אלה, ההתחזות של הלוחמים לעובדי ארגון סיוע היא דבשת  ,דבשתו

 שלא ניתן להתעלם מקיומה.

. על האמצעים, עם זאת, לעמוד בכללי הדין אין חולקעל כך  לאסוף מודיעין, רשאיצבא ה .8

להבהירבאופן חד . על כן הכוחות חשבון את ההשלכות של פעולותבהבינלאומי ולקחת 

 ארגוני סיוע אינה חוקית. ם שללעובדישל חיילים ת התחזוש משמעי

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דרוני פלי  
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