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פתח דבר
הסכסוך בן אחד עשר הימים במאי  2021בין ישראל לשני פלגים פלסטינים חמושים היה קצר ,ועם זאת
הרסני .עזה נשאה בנטל של התקפות מזה ,ונפגעים אזרחיים מזה .דווח כי כ  1,500תקיפות אוויר
וארטילריה ישראליות וודאיות כוונו אל חמושים ,מצבורי נשק ותשתיות ,בעוד צבא ההגנה לישראל
(צה”ל) מכריז על  100חמושים הרוגים Airwars .זיהתה  130אירועי פגיעה באזרחים שדווחו מקומית,
בהם נהרגו לכאורה עד  214אזרחים .בהתבסס על דיווחים מקומיים אנו מבינים כיום כי בין  151ל 192
אזרחים נהרגו בתקיפות צה”ל .כמו כן דווח גם כי בין  612ל  847פלסטינים נוספים נפצעו ,רבים מהם
באופן חמור.
למעלה משליש מהקורבנות האזרחיים המדווחים של תקיפות ישראליות היו ילדים .רובם נהרגו כששהו
בחיק משפחותיהם במהלך הערב או הלילה .ב  101דיווחים של תקריות מקומיות לכאורה בהם נפגעו
אזרחים בעזה במהלך חודש מאי ,לא מצאה  Airwarsדיווח מקומי או הצהרה רשמית על הרוגים בקרב
חמושים .במלים אחרות ,הקורבנות היחידים הידועים לנו הינם אזרחים .בשעות הבוקר המוקדמות של
ה  16במאי ,בעת שצה”ל החריב את אזור הקניות ההומה ביותר של עזה ,רחוב אל ואהדא ,היה היעד
המוצהר שלו מערכת תת קרקעית של מנהרות המיוחסות לחמאס .בעוד שלא ידוע על נתונים המי
תייחסים לנפגעים חמושים ,הרי ש  49אזרחים משלוש משפחות שונות ובהם  18ילדים מתו בהפגזה
מאסיבית זאת.
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במטרה להצדיק באופן חלקי את ההרס הקיצוני בעזה ,ציטטה ישראל את האיומים העומדים בפני
אזרחיה ,אשר ספגו ירי חסר תקדים של  4,300טילים שנורו מעזה על ידי חמאס והג’יהאד האיסלמי.
למרות שרוב הטילים יורטו ,החמיצו את יעדם או נפלו בשטחים חקלאיים ,די היה באלה שחדרו לאזוי
רים עירוניים כדי לגרום לאימה ולנפגעים Airwars .זיהתה  33אירועי פגיעה אזרחית שדווחו מקומית,
ביניהם נהרגו בישראל  10אזרחים באופן ישיר מפגיעה על ידי טילים ,ובין  105ל  165אזרחים נוספים
נפצעו ,בעוד שבין  15ל  20אזרחים נהרגו בעזה ,ככל הנראה כתוצאה משיגורים כושלים מידי חמושים
פלסטינים.
העימות הקצר והאכזרי הזה היה האחרון בסדרה של הסלמות בין ישראל לפלגים מיליטנטים בעזה מאז
 .2008ארגון זכויות האדם הישראלי המוערך “בצלם” דיווח כי במהלך ארבע מערכות צבאיות עיקריות
נהרגו לפחות  2,374אזרחים פלסטינים ו  21אזרחים ישראלים.
עם זאת ,ישנה מערכה ישראלית צבאית עיקרית נוספת שגרמה לנפגעים מעטים באופן יחסי ,דבר
המעלה שאלות בסיסיות בנוגע למדיניות קביעת המטרות לתקיפה .כחלק מהפיקוח המתמשך שלנו
על כל הגורמים הזרים המבצעים תקיפות בסוריה ,ערכה  Airwarsאת הסקירה המקיפה הראשונה של
מאות רבות של תקיפות אוויר ישראליות מאז  ,2013שכוונו לכוחות הקשורים לאירן .במהלך מערכה
מתמשכת זו נהרגו לכאורה בתקיפות צה”ל  97אזרחים בסוריה – למרות ש  Airwarsלא מצאה דיווחים
מקומיים מהימנים הנוגעים לפגיעות אזרחיות כל שהן בארבע השנים הראשונות של ההתקפות .להערי
כתנו כיום ,בין  14ל  40אזרחים נהרגו בידי צה”ל מאז .2013
על פי דיווחים מקומיים ,מרבית הפעולות של ישראל בסוריה כוונו אל נכסים צבאיים כגון בסיסי חיל
אוויר ,שיירות צבאיות ומחסני נשק ,הרחק מערים ראשיות ומעיירות .במקרים בהם היו נפגעו אזרי
חים ,קרה הדבר בעיקר בתוך ריכוזי אוכלוסין .מנגד ,כוחות צבאיים זרים אחרים ,כגון רוסיה וחברות
בקואליציה שבהנהגת ארה”ב ,עשו בחירות צבאיות אסטרטגיות בסוריה ,שעלו בחייהם של אלפי אזרי
חים .ואכן ,במהלך אחד עשר ימים בחודש מאי  2021נהרגו בתקיפות האוויר של צה”ל בעזה אזרחים
רבים פי כמה מאשר במהלך שמונה שנים ויותר של תקיפות אינטנסיביות של ישראל בסוריה.
כפי שנראה מדו”ח זה ,הגורם המשמעותי ביותר בפגיעות ומיתות אזרחיות בסכסוכים שנבחנו הוא צפיי
פות האוכלוסין באזורים שהותקפו .בצפון עזה ,שכונות כגון אל-רימל נהרסו במאי ,ועימם נהרגו לפחות
 69אזרחים בהתקפות מרובות של צה”ל .למרות שמספר הנפגעים הישראלים בעימות היה נמוך ,הרי
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שעשרות טילים פלסטינים הצליחו בכל זאת להגיע לערים ישראליות כגון אשדוד ,והביאו לנפגעים בקרב
התושבים .מעל שליש מההרוגים כתוצאה מתקיפות ישראליות בסוריה היו מפוזרים בעיר הבירה ,דמשק.
תקיפות עירוניות על עזה ,כמו גם בסוריה ובישראל ,הינן חלק מדפוס עכשווי מטריד ,בו כוחות צבאיים
מכוונים לאזורים המיושבים בצפיפות ,עם השלכות הרסניות לקהילות המקומיות .מחקר זה מלמד כי
בחירות צבאיות של יעד ומיקום מביאות לתוצאות שונות בתכלית עבור האוכלוסייה ,וכי השימוש כלי
נשק נפיצים המתפרסים על שטחים נרחבים באזורים מיושבים ( )EWIPAימשיך להביא לעתים קרובות
לתוצאות הרות אסון בקהילות המושפעות ממנו .מכאן תמיכתה של  Airwarsבמאמצים המתמשכים
של האו”ם ,של מספר גדל והולך של מדינות ושל החברה האזרחית להגביל את השימוש בכלי נשק
נפיצים באזורים עירוניים.
סקירה זו מתפרסמת במקבלי לאתר המיקרו שלנו ,אשר – בנוסף לניטור כל הפעולות של ישראל
ופגיעות אזרחיות קשורות בסוריה ,מהווה גם ארכיון ציבורי מקיף וקבוע ,הממפה את כל הטענות בדבר
אירועי פגיעה אזרחית ,הן בעזה והן בישראל ,במהלך מאי .2021
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ממצאים עיקריים
•המערכה הצבאית שהתנהלה במאי  2021בין צה"ל לקבוצות פלסטיניות חמושות הביאה למספר
משוער בסבירות גבוהה של  151עד  192אזרחים הרוגים בעזה כתוצאה מפעולות של צה"ל;  15עד
 20אזרחים הרוגים בעזה כתוצאה משיגורים כושלים של הפלסטינים; ו  10אזרחים הרוגים בישראל,
ככל הנראה ובסבירות גבוהה כתוצאה מפעולות חמושים פלסטינים 612 .עד  847אזרחים נפצעו
לכאורה ברצועת עזה במהלך הלחימה ,ובישראל נפצעו לכאורה  105עד .165
•רוב הקורבנות בנפש בקרב האזרחים אירעו באזורים מיושבים בצפיפות בעזה .מתוך כלל 1,500
התקיפות הוודאיות של צה"ל על האזור במאי  ,2021לגבי שמונה אחוז מהן (כ  130תקיפות) קיימות
טענות בדבר פגיעות באזרחים.
•למעלה משליש מהאזרחים אשר דווח כי נפגעו באופן קטלני בעזה היו בגילאי  0-17שנים .ילדים
נהרגו כמעט בכל יום בו היו תקיפות ישראליות ,לרוב בתקריות בהן נפגעו או נהרגו רבים מבני אותה
המשפחה.
•מתוך למעלה מ  70%מהתקריות בהן דווח על פגיעות באזרחים בחודש מאי  2021בעזה – 101
מקרים לכאורה של פגיעה באזרחים –לא מצאה  Airwarsדיווחים מקומיים או רשמיים לגבי פציעות
או הרג חמושים .מכאן שאזרחים היו הנפגעים היחידים הידועים.
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•מטחי רקטות מאסיביים נורו מעזה וכוונו בעיקר לאזורים אזרחיים בישראל .דווח כי בסך הכל נורו
לפחות  4,300טילים על ידי הזרוע הצבאית של חמאס ועל ידי הג'יהאד האסלאמי .למרות שרוב
הטילים יורטו על ידי צה"ל ,נפלו בתוך עזה או נחתו באזורים מיושבים בדלילות ,הרי שמספר משמי
עותי חדר בכל זאת למרכזים עירוניים ,היכן שתועדו רוב הנפגעים.
•לקראת הדוח הנוכחי ערכה  Airwarsלראשונה מאז  2013סקירה מקיפה ראשונה של מערכה
אווירית ישראלית כוללנית בסוריה כנגד כוחות הקשורים באיראן .בהשוואה במיוחד לגורמים זרים
אחרים הפועלים בסוריה ,דווח כי מספר הנפגעים האזרחיים כתוצאה מהפעולות הישראליות הינו
נמוך.
•מדיווחים מקומיים עולה כי בין ינואר  2013לאוקטובר  2021נהרגו בסוריה בתקיפות ישראליות
לכאורה עד  97אזרחים .יחד עם זאת ,רבות מפעולות אלו אינן סבירות בהשוואה עם כוחות צבאיים
אחרים .הערכת  Airwarsמצביעה על כך כי בתקיפות צה"ל נהרגו בסבירות גבוהה לפחות  14ועד ל
 40אזרחים סורים בשמונה השנים האחרונות .מספר האזרחים העזתיים שנהרגו מידי צה"ל באחד
עשר ימי המערכה במאי  2021היה גבוה מכך פי כמה.
•בהתבססה על דיווחים בקהילה בנוגע לפגיעות באזרחים ברחבי עזה ובישראל במאי  2021ובסוריה
מאז  2013ניתחה  Airwarsומצאה כי גורמים משמעותיים בפגיעה באזרחים התבססו על מדיניות
קביעת המטרות לתקיפה כמו גם על צפיפות האוכלוסין.
•בסוריה לוחמים מתרכזים בעיקר הרחק מאזורים עירוניים ,והתקיפות מכוונות באופן בלעדי ליעדים
צבאיים .בעזה ,חמושים הותקפו באזורים מיושבים בצפיפות ,ובקרבה גדולה לאזרחיםAirwars .
זיהתה לפחות  17מתוך  116טענות בדבר פגיעות אזרחיות שנגרמו בסבירות גבוהה על ידי תקיפות
ישראליות ,בהן נהרגו או נפצעו חברים או שכנים קרובים שהיו בקרבת בתיהם לכאורה של חמושים.
אלה היו אחראיים ל  27מקרים לכל הפחות ועד  33מקרים של הרג אזרחים ,ולפציעתם של  105עד
 138אזרחים Airwars .גם זיהתה בין  56ל  68אזרחים שנהרגו בעת שצה"ל כיוון למה שהיה לדבריו
מערכת של מנהרות תת קרקעיות של חמאס ,מתחת לאזורים מיושבים בצפיפות.
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• Airwarsאף מיפתה את כל ההאשמות בדבר פגיעות באזרחים בעזה ,סוריה וישראל ביחס לצפיפות
אוכלוסין ומצאה מגמה ברורה .כאשר נבדקה צפיפות האוכלוסין בכל הסכסוכים ,אפילו במקרים
יוצאי דופן כמו פגיעה באזרחים כתוצאה מפעולה ישראלית לכאורה בסוריה ,הסיכוי של אזרחים
להיפגע גדל ככל שהפגיעה נעשתה באזורים מיושבים בצפיפות ,כגון דמשק.
•בעזה במיוחד ,בה צפיפות האוכלוסין לקמ"ר היא מן הגבוהות בעולם ,פגיעה משמעותית ביותר
באזרחים במאי  2021הלכה יד ביד עם צפיפות האוכלוסין הגבוהה בה .רמות קיצוניות דומות של
נפגעים מקרב האזרחים נרשמו במהלך מערכות של צה"ל שכוונו לעזה בשנים  2012 ,2008ו
 .2014בישראל 17 ,מתוך  33תקריות מדווחות של פגיעה באזרחים כתוצאה מירי טילים פלסטינים
נרשמו באזורים המיושבים ביתר צפיפות.
•ניתן לראות את התקיפות העירוניות בעזה ,סוריה וישראל כחלק מדפוס עכשווי מטריד בו כוחות
צבאיים מכוונים לעתים בתוקפנות אל עבר אזורים המיושבים בצפיפות ,עם השלכות הרסניות
לקהילות המקומיות.
•דוח זה מראה כי בחירות צבאיות של יעדים ומיקום נושאות בחובן תוצאות שונות במובהק לאזרחים,
וכי השימוש בכלי נשק נפיצים המתפרסים על שטחים נרחבים באזורים מיושבים ( )EWIPAיביא
לתוצאה הרת אסון עבור האוכלוסייה במקום.

המתודולוגיה של Airwars

airwars.org

הדרך הטובה ביותר לתאר את הגישה של  Airwarsלהערכת פגיעות אזרחיות היא כניטור מרוחק,
היפר-מקומי ובשפת המקור ,של טענות הקהילות המושפעות בדבר פגיעה .לזה מתלווים סקירה של
דיווחים נרחבים יותר וטענות מפי כוחות צבאיים ,תקשורת וחוקרים אחרים.
החלוציות של הארגון בגישה מקיפה זו הניזונה ממקורות נרחבים ומקיפים ,הוכיחה היטב כי קהילות
מושפעות יכולות ואכן מדווחות באופן נרחב אודות האלימות ממנה הן מושפעות ,והן ועושות כן על ידי
שימוש בכלי תקשורת ובערוצי מדיה חברתית מרובים .עדות זו מגבירה באופן ניכר את הבנתנו לגבי
כיצד ,למה ומתי אזרחים נפגעים .במהלך  2019ו  ,2020למשל ,רוב ההודאות של הקואליציה בהנהגת
ארה"ב בעירק ובסוריה בדבר אירועי פגיעה אזרחית מקורן מהפניות של .Airways
 Airwarsהחלה לעקוב אחר פגיעות אזרחיות ברצועת עזה ובישראל במאי  2021על ידי שימוש באותה
גישה לניטור ואומדן פגיעות אזרחיות הנמצא בשימוש לכל הכוחות הצבאיים ,ובכלל זה תקיפות ישי
ראליות בסוריה מאז  .2013המטרה שעמדה לנגד עיננו כשהתמקדנו באחד עשר הימים במאי 2021
הייתה לספק נתונים השוואתיים שיעזרו להבין כיצד אותם כוחות צבאיים יכולים היו להיות אחראים
לתוצאות שונות במובהק בנוגע לפגיעה באזרחים בשתי זירות נפרדות.
בהשתמשה במתודולוגיה סטנדרטית Airwars 1זיהתה ,העריכה ודיווחה על האשמות בדבר פגיעה
באזרחים בסוריה החל בשנת  2013מתקיפות ישראליות מדווחות; וכן מהסכסוך במאי  ,2021שהשפיע
על עזה ועל ישראל  Airwars .חקרה מקורות גלויים בשפת המקור בהם נטען לגבי פגיעה באזרחים
(בערבית ,עברית ואנגלית) ,אירועים בהם נעשה שימוש באיכון וחומרי מקורות גלויים מארכיונים ,וסיפי
קה הערכה זמנית של כל תקרית ,בהתבסס על המידע הזמין לאותו רגע.
לכל אירוע פגיעה אזרחית מתקשר טווח נפגעים המייצג את ההערכות המדווחות הנמוכות והגבוהות
ביותר ,כפי שאלה נלמדים מתוך מקורות גלויים וחומרים רשמיים .כל הערכה מקבלת גם דירוג פגיעה
אזרחית :אושר ,אמין ,חלש ,שנוי במחלוקת ,או הוערך כשגוי .אנו גם מעריכים את סבירות של המתקפה
עצמה ומסווגים כל פעולה כבעלת סבירות גבוהה,שנויה במחלוקת או מוכרזת כוודאית על ידי הכוחות
הצבאיים .כל ההערכות נחשבות בגדר זמניות ,זאת אומרת – כל מידע מהימן חדש הקשור לאירוע
יתווסף ,ועשוי יהיה לשנות את ההבנה שלנו של התקרית.
1

ראו ‘Methodology’, Airwars, at https://airwars.org/about/methodology/
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המתודולוגיה של  Airwarsהיא גישה אחת מני גישות מתודולוגיות עיקריות להערכת נפגעים .בעזה,
למשל ,ארגונים כמו מרכז אל-מזאן לזכויות אדם ו"בצלם" ביצעו ראיונות בשטח כדי להפיק את ההעי
רכות שלהם .לכל גישה התקפות שלה ,ויחד הן תורמות להבנתנו את הפגיעות באזרחים הקשורות
2
לעימות.
 Airwarsמתמקדת בעיקר על איפחות מספר הנפגעים .אנו נותרים ניטראליים בכל הסכסוכים שאנו
עוקבים אחריהם ,ומתייחסים לכל טענה בדבר פגיעה או הרג אזרחי כשווה בחשיבותה – מאירועים גדוי
לים ועד קטנים ,ובין אם פעולות הכוחות הצבאיים נחשבות כעולות בקנה אחד או שמא בסתירה לחוק
ההומניטרי הבינלאומי( ( .)IHLהן קבוצות צבאיות פלסטיניות והן צה"ל הואשמו בהפרות החוק ההומנ�י
טרי הבינלאומי במהלך מאי  2021על ידי Human Rights Watch, Al Mezan Center for Human
" ,Rightsבצלם" ואחרים .3אנו מתייחסים לטענות אלה במידת הצורך לכל אורך הדוח שלנו.
לפירוט מלא של הגישה המתודולוגית ש ל  Airwarsלסוריה ,עזה וישראל אנא ראו נספח א :דירוג פג�י
עה באזרחים.

נתוני מקורות גלויים בסוריה ,עזה וישראל

airwars.org

אלפי מקורות מקומיים המתעדים פגיעות אזרחיות כפי שהן אירעו זוהו והוכנסו לארכיון על ידי החוקרים
שלנו דוברי הערבית ,עברית ואנגלית .כתוצאה מכך נאספו  3,903מקורות ייחודיים עבור עזה699 ,
מקורות ייחודיים עבור ישראל ו  – 686עבור סוריה Airwars .סקרה והצליבה את החומרים האלה עם
דיווחים וחקירות שבוצעו על ידי ארגוני חברה אזרחית מקומיים ובינלאומיים ,במטרה לבצע הערכה מקיי
פה של פגיעות באזרחים בסכסוך של מאי  2021ובפעולות הצבאיות המתמשכות של ישראל בסוריה.
בממוצע ,לכל טענה בדבר תקרית פגיעה באזרחים המדווח באופן מקומי יש כ  30מקורות ייחודיים
הקשורים בו המדווחים על נפגעים – למרות שבעזה לכמה תקריות יש למעלה מ  50מקורות ,ולתקרית
רבת נפגעים אחת ברחוב אל ואהדא ב  16במאי נמצאו  148מקורות ייחודיים.
המקורות בהם השתמשו פלסטינים ,ישראלים וסורים כדי לתעד תקריות בקהילות המקומיות שלהם
כללו טוויטר ,פייסבוק ,יוטיוב ,אינסטגרם וטיקטוק .בעזה נמצאו מקורות ייחודיים יותר מאשר בישראל
ובסוריה – אך בכל מקרה הפלטפורמה הנפוצה ביותר לדיווחים מקומיים של פגיעה באזרחים הייתה
טוויטר.
התקשורת המקומית היא לרוב מקור חיוני באספקת פרטים והקשרים מדויקים לאירועי פגיעה באזרחים.
במהלך העימות במאי  2021התקשורת הבינלאומית סיפקה גם היא לעתים מידע עיקרי אודות נפגעים,
הן בעזה והן בישראל .בהשוואה ,כיסוי תקשורתי ומקומי ובינלאומי של תקריות פגיעה באזרחים בסוריה
כתוצאה לכאורה מפעולות ישראליות התמקד בהשלכות הגיאופוליטיות של האירועים ,ולא בפרטים
הנודעים לאזרחים עצמם.
חקירות של מקורות גלויים מלווה לעתים קרובות בדאגה בדבר מידע שגוי .ידוע כי במהלך הסכסוך
בין כוחות ישראלים לחמושים בעזה נעשה לעתים שיתוף במידע שגוי ומטעה ,4ופייסבוק אפילו הקימה
לסקירה מלאה של השוואת נתוני  Airwarsלהערכות אחרות בעזה ובישראל בלבד ראו נספח  .Bמפאת הכיסוי המוגבל יותר של תקיפות
2
ישראליות בסוריה ,לא קיימים מערכי נתונים השוואתיים.
‘Gaza: Apparent War Crimes During May Fighting’, Human Rights Watch, July 27th 2021, https://www.hrw.
3
org/news/2021/07/27/gaza-apparent-war-crimes-during-may-fighting ; ‘Cessation of Israel’s Latest Full-Scale Military
Operation on Gaza’, Al Mezan Center for Human Rights, May 22nd 2021, https://www.mezan.org/en/post/23993/Cessation+
of+Israel%E2%80%99s+Latest+Full-Scale+Military+Operation+on+Gaza%3A+Closure+must+now+be+Lifted+and+War+Cri
; 'minals+Held+Accountableשיגורי הרקטות מרצועת עזה הם פשע מלחמה'  ,בצלם  31במאי .1202
; 'https://www.btselem.org/israeli_civilians/20210513_rocket_fire_from_gaza_constitutes_war_crimeהפצצת מטרות
אזרחיות היא פשע מלחמה'  ,בצלם  02במאי https://www.btselem.org/gaza_strip/20210520_bombing_civilian_objectives_is_a_ ,1202
war_crim
‘Israel Palestinian conflict: False and misleading claims fact-checked,’ BBC Monitoring, BBC News, May 16th 2021,
4
reviewed at https://www.bbc.co.uk/news/57111293
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 - Figure 1תרשים  :1תרשים זה מציג כל אומדן של פגיעה באזרחים על פי מספר המקורות המקומיים הייחודיים שזוהו על ידי  ,Airwarsבהם
ישראל או פלגים פלסטינים הוחזקו בגדר אחראיים לכאורה .המקבצים מראים יותר אירועי פגיעה באזרחים ויותר מקורות ייחודיים לכל תקרית בעזה
במאי  ,2021בהשוואה לזירות האחרות .מספר המקורות הייחודיים לכל אירוע של פגיעה באזרחים בכל הזירות עומד בין  10ל  ,40בעוד שבעזה
ישנן כמה תקריות אשר להן למעלה מ  100מקורות.

"מרכז תפעול מיוחד" כדי לפקח על המידע ששותף בפלטפורמה זו אודות הסכסוך.
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יחד עם זאת ,הרוב המכריע של מקורות היפר-מקומיים ומקורות מדיה חברתית אשר נבדקו על ידי
 Airwarsבדוח זה היו ייחודיים ולגיטימיים כאחד .דבר זה עולה בקנה אחד עם הממצאים שלנו
בסכסוכים אחרים .קהילות מקומיות תחת התקפה נמצאות במקום הולם כדי לתעד מה שקורה להן,
ותיעוד זה מעמיק את הבנתנו את הנזק הקשור בסכסוך.
מרווה פטאפטה מברלין ,מנתחת מדיניות באל-שבאקה  -קבוצת דיון המתמקדת בפלסטינים  -סיפרה
 ל  Voxבהתייחסה לתפקיד של המדיה החברתית בסכסוך במאי" :יש חדירה אל תוך הנראטיב המק�ו
בל ...אנשים יכולים לראות במו עיניהם מה מתרחש ,ללא צנזורה ,דקה אחר דקה".6

‘Facebook deploys special team as Israel-Gaza conflict spreads across social media,’ Elizabeth Culliford, Reuters,
5
May 19th 2021, reviewed at https://www.reuters.com/technology/facebook-running-special-center-respond-contentisraeli-gaza-conflict-2021-05-19/
‘The “TikTok intifada”’, Alex Ward, Vox, May 20th 2021, reviewed at https://www.vox.com/22436208/palestinians6
gaza-israel-tiktok-social-media
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איכון
חלק עיקרי מעבודתה של  Airwarsמבוצע על ידי הצוות שלנו המתמחה באיכון .צוות זה יכול להצליב
מקורות גלויים רבים כדי לזהות באופן טוב ככל הניתן את מיקומן של תקריות אשר לגביהם נטען כי
הינם אירועי פגיעה באזרחים.
העבודה שלנו בסכסוכים אחרים מראה כי ככל שהאיכון במהלך אירוע מדויק יותר כך גדלים הסיכויים
שהכוח הצבאי יוותר על פגיעה באזרחים .כוחות צבאיים של ארה"ב במיוחד ביקשו מ  Airwarsמידע
מיקומי מדויק אשר סייע לקבוע את מספר הנפגעים האזרחיים באופן רשמי .בסכסוכים גדולים יותר,
ריבוי טענות בדבר פגיעות באזרחים ביום אחד עלול לגרום לבלבול בדיווח .תופעה זו יכולה לקבל מענה
על ידי איכון.

נטען לגבי ספקי מקורות גלויים טיפוסיים להדמיה לוויינית כגון גוגל ,למשל ,כי התמונות שהם מספקים
עבור עזה ועבור אזורים בתוך ישראל מתאפיינים באיכות ירוהדה .7במהלך ולאחר הסכסוך במאי ,ובתש�ו
בה לדרישות מהקהילה הגדלה של מודיעין מקורות גלויים ( ,)OSINTספקי לוויין מסחריים כגון פלאנט
פתחו את הארכיונים שלהם והתירו שימוש ציבורי בתמונות ברזולוציה גבוהה של השטחים.8
 Airwarssקיבלה גישה למקורות אלה והייתה מסוגלת לייצר מסד נתונים של מיקומים 17% .היוו ,לד�ע
תנו ,קואורדינאטות מדויקות בעזה (כלומר – קווי רוחב ואורך שהתאימו למיקום המדויק של התקיפה).
 18%נוספים מקרב התקריות אוכנו לציון הדרך הקרוב ביותר.
airwars.org

בישראל ,צוות האיכון השתמש ב  Google Street Viewבמקום תמונות הלווין המדויקות ממעוף ציפור.
מתוך  35תקריות של פגיעה באזרחים שדווחו ,זוהו תשעה מיקומים מדויקים ושני מיקומים הקרובים
ביותר לציון הדרך הקרוב.
הגישה לתמונות ברזולוציה גבוהה לא רק הגבירו את מידת הדיוק בקביעת המיקום ,אלא גם הדגישה
את ההבדלים המתודולוגים באיכונים בקרב סכסוכים .בסוריה יש רק מעט תמונות לוויין ברזולוציה
גבוהה המכסות את כל המדינה ,וזמינות לציבור.
על אף אתגרים אלה ,מתו ך  23הטענות בדבר אירועי פגיעה באזרחים בסוריה כתוצאה מפעולות י�ש
ראליות אשר נבחנו על ידי  ,Airwarsשישה אירועים אוכנו למיקומם המדויק ,ומתוכם ארבעה נמצאים
באזור דמשק.
באופן כללי ,דבר זה הופך את האיכון שלנו של אירועי פגיעה באזרחים בעזה ובישראל ,יחד עם הפעולות
הישראליות המדווחות בסוריה ,למערך הנתונים המאוכנים המדויק ביותר בקרב סכסוכים המנוטרים
בהווה על ידי הארגון.

ראו למשל‘Israel-Gaza: Why is the region blurry on Google Maps?’, Christopher Giles & Jack Goodman, BBC News, :
7
May 17th 2021, reviewed at https://www.bbc.co.uk/news/57102499
ראו למשל‘Israel-Gaza Conflict’ - what satellite images tell us about this crisis’, Wall Street Journal, May 20th 2021, :
8
reviewed at https://www.wsj.com/video/series/on-the-news/israel-gaza-conflict-what-satellite-images-tell-us-aboutthis-crisis/FE8182FA-ADE3-448E-A996-26BB5619B9D3
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ב 12-במאי ,מקורות מקומיים דיווחו
כי בין שלושה לשישה אזרחים נהרגו,
בהם אישה ,ועד שישה נוספים
נפצעו בהפגזת רכב על ידי חיל
האוויר הישראלי .לפי עיתונאים
מקומיים ,המכונית נסעה ברחוב
אל-מגרבי שברובע המסחרי בעזה.

airwars.org

אפליקציית  MAPS.ME -צוות המיקום הגיאוגרפי של איירווארס זיהה את הרחוב בתחילה באמצעות
ניווט פופולרית ברצועת עזה .לאחר מכן ,באמצעות 'ניתוח צללים'  -הצלבה בין צללים שנראים
בתצלומים
וסרטונים שפורסמו על ידי מקורות מקומיים הקשורים לאירוע יחד עם שעת התקיפה המדווחת,
גאוגרפים מהצוות העריכו את כיוון האירוע בתוך הרחוב .בנוסף ,זוהה עסק מקומי שנמצא בסמוך לאזור
התקיפה המוערך ,בשם המעבדה הרפואית אסאעד )]שם בערבית[( ,ובפרופיל הפייסבוק שלו דווח על
סגירתו באותו היום עקב מכונית שהופגזה ברחוב .באמצעות מידע זה הגיאוגרפים של איירורס הרכיבו
תנומה פנורמית מסרטון הטוויטר שדווח והשוו בינה לבין תמונות לווין של האזור שסופקו על ידי .Planet

באמצעות מידע זה ,מיקומו הגיאוגרפי של התקיפה
מוערך ברמת דיוק של פחות מ 10-מטרים

12

לכודים באש הצולבת –
נפגעים אזרחיים בסוריה ,עזה וישראל
ב  10במאי  ,2021לאחר שבועות של מתיחות גוברת והולכת ,פרץ סכסוך בין כוחות ישראלים וקבוצות
פלסטיניות חמושות .הייתה זו הלחימה העזה ביותר בין הכוחות הצבאיים מא ז  2014וההתפרצות הרב�י
9
עית ביניהם מאז .2008
ישראל ביצעה למעלה מ  1,500תקיפות אוויר וארטילריה ממוקדות בקבוצות חמושים פלסטיניות בתוך
עזה .לדברי Airwarsוארגוני ניטור וחקר אחרים ,כתשעה אחוזים מתוך פעולות אלה הובילו לטענות
בדבר פגיעות באזרחים הקשורות לתקיפות.
פלגים חמושים פלסטינים ירו גם הם כ  4,300רקטות לישראל .בעוד שחלק מרקטות אלה נפלו בתוך
רצועת עזה ,ואחרים נפלו בשטחים חקלאיים עם נוכחות אזרחית נמוכה ,הרי שמספר לא ידוע של
רקטות הצליח לפגוע בריכוזים עירוניים 10.צה"ל טען כי יירט בהצלחה  90%מהתקפות הרקטות שכוונו
לריכוזי אוכלוסין גבוהים.

airwars.org

עד שנכנסה לתוקף הפסקת האש בתיווך המצרי ב  21במאי בשעה  ,02:00נהרגו לכאורה בין  168ל
 2144אזרחים בעזה (בעיקר על ידי תקיפות ישראליות אך גם כתוצאה משיגורי רקטות כושלים פלסט�י
ניים) ,ודווח כי  10אזרחים נהרגו בישראל כתוצאה מהתקפות ישירות ,כך להערכת  .Airwarsחמישה
אזרחים נוספים נהרגו בישראל כתוצאה מתקריות מקושרות ,כגון פציעה תוך כדי ריצה למקלטים .שני
11
הצדדים טענו לניצחון בתום  11ימי המלחמה.
העימות קיבל לכיסוי תקשורתי ברחבי העולם ,לעתים קרובות בזמן אמת .בניינים רבי קומות נראו מתי
פוררים לאבק בשידור חי ברשתות החדשות ,למשל .יחד עם זאת ,ביום שלמחרת הסכם הפסקת האש
לסיום ההתקפות הישראליות בעזה וירי הרקטות הפלסטיני לישראל ,המשיך צה"ל בתקיפות אוויר
בחזית שונה מאד.
ב  22במאי  2021דווח כי במהלך התקפת מזל"ט בסבירות גבוהה ,הרג ופצע צה"ל לוחמי חיזבאללה
באתר צבאי מזרחית לדיר אזור שבסוריה .דווח כי ההתקפה פגעה במכונית נוסעת ,נהוגה בידי מנהיג
12
בארגון לא-מדיני המוצב בלבנון ,ליד הגבול העירקי-סורי.
המעורבות הישראלית הצבאית בסוריה ,אשר נחשפה לראשונה על ידי צה"ל ב  2018בשם "מבצע
שחמט" 13,היא חלק ממלחמת הצללים הרחבה יותר שישראל מנהלת מול איראן ,והפכה להיות מלחמה
באמצעות שליח (מלחמת פרוקסי) למניעת התקפות על ישראל ,טוען צה"ל ,והשמדת אלה שצה"ל רואה
בהם מחבלים ,כולל חמושים מחיזבאללה וחברים בקבוצות חמושים פלסטיניות כמו הג'יהאד האיסלי
מי .ישראל גם הואשמה ברצונה לשמר עליונות אווירית באזור ,ולנסות להרתיע את השלטון הסורי מפני
14
הישגים צבאיים.
לדברי ארגון זכויות האדם הישראלי "בצלם" לפחות  473,2אזרחים פלסטינים ו  12אזרחים ישראלים נהרגו במהלך ארבעת הסכסוכים
9
האלה  -הקרויים בפי צה"ל עופרת יצוקה ( ,)8002עמוד ענן ( ,)2102צוק איתן ( )4102ושומר החומות ( .)1202ראו https://www.btselem.org/
statistics
‘Rocket and Mortar Attacks against Israel by Date’, Jewish Virtual Library, Updated September 2021, Reviewed at:
10
https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestinian-rocket-and-mortar-attacks-against-israel
‘Israel and Hamas both claim victory as ceasefire holds’, Nidal Al-Mughrabi, Jonathan Saul & Rami Ayyub, Reuters,
11
May 21st 2021, reviewed at https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-beginsmediated-by-egypt-2021-05-20/
'הפצצה אווירית לא מזוהה הורגת כוחות חיזבאללה עירקים במזרח סוריה'Xeber24, May 24th 2021, Archived at: https:// ,
12
archive.md/ukiwM
'צה"ל חושף את "מבצע שחמט" והמאמץ לפקח על פעולות התגמול האירניות' ,יהודה ארי גרוס ב The Times of Israel, May 11th 2018,
13
reviewed at https://www.timesofisrael.com/idf-reveals-operation-chess-its-effort-to-thwart-iranian-reprisals-from-syria/
'מה ניתן ללמוד מהסלמת ההתקפות הישראליות בסוריה?' אייל ציר כהן וקווין הגארדBrookings, December 6th 2019, reviewed at ,
14
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/12/06/what-can-we-learn-from-the-escalating-israeli-raids-insyria/
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נפגעים אזרחיים סוריים שנפגעו בתקיפות ישראליות קיבלו באופן משמעותי פחות כיסוי בינלאומי בהשי
וואה לקורבנות תקיפות ישראליות בעזה Airwars 15.הובילה את הסקירה הציבורית המקיפה הראשונה
של פעולות אלה ,אך המחיר המלא של התקיפות הישראליות בסוריה ככל הנראה לא יוודע עד שהרי
שויות הישראליות עצמן יצהירו על מעשיהן ,יחקרו את כל ההאשמות בדבר פגיעה באזרחים המונחות
לפתחן ויפרסמו את ממצאיהן.

תוצאות שונות באופן משמעותי עבור אזרחים
ניתוח שתי מערכות אלה מראה ,כי בהשוואה לפעולות צה"ל בעזה ,קיימת סבירות נמוכה בהרבה שתי
קיפות ישראליות בסוריה יגרמו למותם או לפציעתם של אזרחים.
על פי דיווחים מקומיים הרגה ישראל בסוריה לכאורה  97אזרחים מאז  ,2013אם כי הערכת Airwars
מסתכמת  ב  14עד  40אזרחים סורים הרוגים מפעולות של צה"ל בסבירות גבוהה ,בהתבסס על מק�ו
רות מקומיים מהימנים ,וכאשר ישראל היא הכוח הצבאי היחידי Airwars .לא מצאה דיווחים אמינים
אודות פגיעה באזרחים בארבע השנים הראשונות למעורבות צה"ל .לעומת זאת ,כוחות צבאיים זרים
עשו בחירות צבאיות אסטרטגיות בסכסוך ,שהובילו להרג אלפי אזרחים .ממעקב של  Airwarsעולה
כי רוסיה לבדה אחראית בסבירות גבוהה למותם של  4,096עד  6,085אזרחים בסוריה מאז ,2015
בעוד שהקואליציה בראשות ארה"ב אחראית בסבירות גבוהה ל  5,742עד  9,432הרוגים בקרב אזרחים
בסוריה.
airwars.org

גם היחס בין מקרי מוות אזרחיים למקרי מוות של חמושים כתוצאה מפעולות צה"ל שונה מאד בין עזה
לסוריה  Airwars .מעריכה כי במאי  2021נהרגו בסבירות גבוהה לפחות  151ועד  192אזרחים בה�ת
קפות ישראליות 16.הן צה"ל והן פקחים מקומיים מעריכים כי בין  90ל  001פלסטינים חמושים נהרגו.
מקורות מקומיים בסוריה דיווחו כי צה"ל הרג יותר מ  600חמושים וחיילים סורים ואיראנים מאז ,2013
משמעותית הרבה יותר אפילו מההאשמה המרבית של  97הרוגים מקרב האזרחים.
בחלק הבא נסקור בפירוט את מערכות צה"ל והפגיעה באזרחים הנלווית להן הן בעזה והן בסוריה ,וכן
את ההשפעות של התקפות הרקטות העיקריות על ישראל מצד פלגים פלסטינים.

'את ההרוגים הסורים בהפצצות שלנו לא סופרים' גדעון לויHaaretz, September 3rd 2020, reviewed at https://www.haaretz. ,
15
com/opinion/.premium-dozens-are-killed-in-air-strikes-attributed-to-israel-in-syria-but-who-s-counting-1.9124761
הערכות של כוחות צבאיים ,שסופקו על ידי משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים ,מלבד אזרחים שהוערכו 'שנוים במחלוקת' ,זמינים
16
לצפייה עתה ב https://www.ochaopt.org/data/casualties
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ניתוח :העימות בן אחד עשר הימים של ישראל
עם עזה ,מאי 2021

בעוד שאירועי פגיעה באזרחים כתוצאה מפעולות ישראליות נרחבות בסוריה אשר דווחו מקומית היו
מוגבלים ,הרי שלא ניתן לומר את אותו הדבר לגבי ההפצצה המאסיבית של ישראל על עזה בין ה  10ל
 20במאי.2021 ,
חוקרי  Airwarsזיהו  128אירועים של פגיעה באזרחים בעזה שעל פי דיווחים מקומיים אכן התרחשו.
אירועים אלה אחראיים לכאורה  ל  168עד  214מקרי מוות באזרחים ,ופציעות של  612עד  847אז�ר
חים .להערכת  Airwarsכוללים מספרים אלה כאורה  151עד  192מקרים של הרג בסבירות גבוהה בידי
צה"ל , ,ולפחו ת  15ועד  20מקרי מוות שנגרמו בסבירות גבוהה על ידי משיגורי רקטות כושלים פלסט�י
17
ניים.

airwars.org
תרשים  :3מראה את המספר המינימאלי והמקסימאלי של מקרי המוות המדווחים של אזרחים שאירעו בסבירות גבוהה
מפעולות ישראליות בעזה במאי  ,2021לצד המספרים המתארים את הטענות בדבר המקרים של פגיעה באזרחים על פי
יום .ב  12וב  13במאי ,למשל ,דווח המספר הרב ביותר של אירועי פגיעה באזרחים ,בעוד שמספר מקרי המוות הגבוה ביותר
לכאורה חל ב  16במאי.

יומיים בעימות בעזה היו קטלניים במיוחד – ה  13במאי ,בו נהרגו עד  36אזרחים ,וה  16במאי ,בו דווח
18
על הרג של עד  50אזרחים ,כולם למעט אחד בתקרית בודדת.
הן ב  12והן ב  13במאי ,כשרוב הפלסטינים בעזה חגגו את עיד אל-פיטר ,סיום חודש הרמדאן ,זיהו
חוקרי  Airwarsאת המספר הגבוה ביותר של אירועי פגיעה באזרחים שדווחו בעימות –  17ו  16אירועי
פגיעה בודדים באזרחים דווחו בהתאמה.
17
18

מסווג כ'אושר' או 'אמין' .ראו 'מתודולוגיה' ,Airwars ,ב https://airwars.org/about/methodology/
ראו הערכת  ISPT082 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021/
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15

תרשים  :4מראה את המספר המינימאלי והמקסימאלי של מקרי המוות המדווחים של אזרחים שאירעו בסבירות גבוהה מפעולות
ישראליות בעזה במאי  .2021אעפ"י שלא כל המידע הדמוגרפי ידוע ,הרי שילדים היוו כשליש לפחות מכל מקרי המוות המדווחים.

airwars.org

במקרה אחד ב  12במאי ,מוחמד אל-חיטו בן ה  28תיאר בעדות ל"בצלם" כיצד איבד את שני
הוריו בעת שתקיפות ישראליות בסבירות גבוהה פגעו במכונית שנסעה בשכונת תל אלהאווא בעיר עזה:
"שמעתי פיצוץ עז מאחורי .רסיסים היו בכל מקום .עפתי מעוצמת הפיצוץ אל פתח הכניסה לבית אחוי
תי" ,נזכר מוחמד" .לאחר כשעתיים הגיעו כמה קרובי משפחה וסיפרו לי שאמי ואבי מתו .התמוטטתי
והתחלתי לצרוח ולבכות .הייתי בהלם .למה הפציצו אותנו? אנחנו רק אזרחים 19.דווח כי בין שלושה
לשישה לא-לוחמים נהרגו בהתקפה ,ושישה נוספים נפצעו.

תרשים :5מספרים מינימאליים של ילדים שנהרגו ונפצעו בסבירות גבוהה על ידי תקיפות ישראליות במאי  . 2021הגר
מעיד שעד  35ילדים נפצעו ב  13במאי וכי כמעט  20ילדים נהרגו ב  16במאי.

19

ראו הערכת  ISPT018 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt018-may-12-2021/
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כמו בפעולות גדולות קודמות של צה"ל ,ילדים שילמו מחיר גבוה במהלך העימות האחרון בעזה – למעי
לה משליש ממקרי המוות המדווחים של אזרחים שאינם לוחמים היו של בני  0עד  17שנים .ילדים נהרגו
כמעט בכל יום בו ישראל תקפה בעזה ,לרוב בתקריות בהן נהרגו או נפצעו רבים מבני משפחה אחת.
האוכלוסייה בעזה צעירה – האומדנים האחרונים מעריכים כי  40%מהאוכלוסייה הינם מתחת לגיל
 20.144בעימות העיקרי האחרון בין כוחות ישראליים לחמושים בעזה ,בשנת  ,2014למעלה משליש הא�ז
רחים שנהרגו היו ילדים – לפי אל-מאזן מתוך  1,545האזרחים שנהרגו  556היו ילדים ,ו על פי דיווחי
21
"בצלם" –  526ילדים מתוך  1,391אזרחים שנהרגו ,וזאת בפחות מחודשיים של לחימה.
דווח כי עשרה ילדים נהרגו בשש תקריות של פגיעה באזרחים ברחבי עזה ב  13במאי – עיד אל פיטר -
ההופך אותו ללילה הקטלני ביותר בעימות זה ,הן מבחינת נפגעים אזרחיים שתועדו ,והן מבחינת ילדים
שנהרגו.

airwars.org
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תרשים  :6סיכום המספר המינימאלי של מקרי מוות אזרחיים בסבירות גבוהה על בסיס דיווחים דמוגרפיים על פי השעה
ביום .רוב הנפגעים האזרחיים דווחו בלילה.

למעט ארבעה מקרים בכל אירועי הפגיעה באזרחים בהם נהרגו ילדים בסבירות גבוהה בעזה ,יכולנו
לזהות זמנים מדויקים או משוערים של כל תקיפה .הנתונים שלנו מראים שלפחות  72%מהילדים נהרגו
בערב או בלילה 22.כוחות צבא בוחרים אולי לבצע התקפות בלילה במאמץ לצמצם חשיפה של אזרחים.
אולם ,כפי שראינו בעזה ,להתקפות הליליות היו השפעות הרסניות על משפחות של אזרחים.
ראו ‘Gaza: The devastating impact of conflict on children’s mental health’, Dr Juan Paris, Medecins Sans Frontieres,
20
May 28th 2021, reviewed at https://msf.org.uk/article/gaza-devastating-impact-conflict-childrens-mental-health
' 05ימים :יותר מ  005ילדים .נתוני ההרוגים בעזה ,קיץ  '4102ב B’Tselem, July 20th 2021, reviewed at https://www.btselem.
21
org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014.
למען עקביות סטטיסטית Airwars ,הציגה רק מקור אחד לעימותים היסטוריים ("בצלם") .נתונים סופקו למשל גם על ידי אל-חאק ,המרכז הפלסטיני
לזכויות אדם ,ארגון אל דאמיר לזכויות אדם ואל מזאן ,המרכז לזכויות אדם .ראו למשל ‘Operation Protective Edge in Numbers’, 2015,
https://www.mezan.org/en/uploads/files/14598458701382.pdf
הזמנים של ההתקפות חולקו כדלקמן :בוקר  ,00:60-95:11אחה"צ  ,00:21-95:71ערב  ,00:81-95:22לילה .00:32-95:50
22
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תרשים  :7התרשים מראה את המיפוי האינטראקטיבי של  Airwarsשל לפגיעות באזרחים שדווחו בעזה במהלך מאי  .23 2021בסיוע ממקורות פלסטינים,
ובמטרה להראות היכן נפגעו אזרחים ,תכננה  Airwarsגבולות לשכונות וקיבצה קורבנות אזרחיים על פי אזורים .ככל שרמת השכונה במפה גבוהה יותר,
כך גבוה מספר הנפגעים המדווחים .בשכונה אחת במיוחד היו דיווחים משמעותיים על נפגעים – שכונת אל רימאל – בה דווח כי  69אזרחים או יותר נהרגו.
כפי שניתן להיווכח מהרמות המוגבהות של השכונות ,ניתן להניח שאזרחים יפגעו באזורים הצפוניים של רצועת עזה.24

 23כל ההערכות מתועדות במלואן ,נבדקות ומאוחסנות בארכיון וזמינות באתר של  Airwaysב https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-
/syria-the-gaza-strip
ראו את החלק האחרון של דוח זה "מתמקדים בפגיעה באזרחים" עבור חקר מקרים של ילדים שנפגעו בעימות.
 24ניתן למצוא את המפה האינטראקטיבית השלמה ,בעיצוב שותפינו מ  Rectangleב https://airwars.org/conflict-data/civilian-casualties-
/gaza-may-2021-map
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עמדת צה"ל בנוגע לעזה
במהלך כל תקופת העימות במאי פרסם צה"ל עלונים ותדרוכי עיתונות שוטפים על התקיפות האוויריות
שלו ועל פעולות אחרות בעזה ,אך אלה לא הובילו לדיווח פומבי על נפגעים אזרחיים אפשריים .בתגוי
בה לשאלת  Airwarsבנוגע לאסטרטגיות בחירת המטרות לתקיפה ודיווח על פגיעות באזרחים בעזה,
סיפק דובר צה"ל את ההצהרה הבאה בדוא"ל ב  9בנובמבר:
"במהלך כל המבצע פעל צה"ל במטרה להגן על בטחון מדינה ישראל ואזרחיה ,ולסכל את הניסיונות
של חמאס וארגוני טרור אחרים להרוג אזרחים ולכוון לתשתיות אזרחיות .צה"ל תקף מטרות צבאיות
של חמאס וארגוני טרור אחרים בעזה .צה"ל תקף במיוחד מתקנים בעלי יכולת שיגור רקטות ,פיתוח
ויצור נשק ,לוחמת סייבר ותשתיות תת-קרקעיות .כל זאת במטרה למנוע את ירי הרקטות המתמשך על
ישראל ,וחיסול האיום הניצב בפני אזרחים ישראליים .בעוד שארגוני הטרור ברצועת עזה מקבעים בכוונה
תחילה את נכסיהם הצבאיים באזורים אזרחיים מיושבים בצפיפות ,צה"ל נוקט בכל אמצעי אפשרי כדי
למזער ככל הניתן את הפגיעה באזרחים וברכוש...
על פי הערכת צה"ל נהרגו במהלך מבצע "שומר החומות" מפגיעות ישראליות כ  100פעילי חמאס
והג'יהאד האסלאמי בפלסטין (.)PIJ
מאז מבצע "שומר החומות" ערך צה"ל סקירות מקצועיות ומבצעיות רבות במטרה לבחון לעומק את
תוצאות פעולות צה"ל ,ללמוד מטעויות קודמות ולהשתפר .לא ניתן לפרסם את הממצאים של סקירות אלה
בגין מעמדם המסווג".
airwars.org

בנפרד מכך ולקראת פרסום דוח זה כתבה  Airwarsבמספר הזדמנויות לפרקליט הצבאי הכללי של
צה"ל והציעה לדון בממצאים שלנו ובשיפורים פוטנציאלים לפיקוח צה"ל ודיווח על פגיעה באזרחים .לא
התקבלה תגובה עד לעת הפרסום.

חששות :Airwars
לא ברור עדיין באיזו מידה צה"ל מסתמך על ממצאי ארגונים חיצוניים בקביעת הפגיעה באזרחים .בהי
תבסס על ניסיון קודם נרחב במעורבות עם צבאות בעימותים אחרים הוכיחה  Airwarsשלעתים קרובות
הצבאות עצמם נמצאים בעמדה גרועה כדי לקבוע את הנזק האזרחי הנגרם על ידי פעולותיהם .למשל,
רוב האירועים הנוגעים לפגיעה באזרחים כתוצאה מפעולות הקואליציה בראשות ארה"ב בעיראק וסוריה
ב  2018-2019ונקבעו על ידה רשמית כאמינים ,נבעו מהפניות של  .Airwarsכלומר – המנגנונים של
הקואליציה עצמה לא הצליחו לזהות אירועים אלה.
חקירת טענות בדבר פגיעה באזרחים במסגרת מרחב מסווג מונעת אף היא חקירה יעילה של קביעות
צבאיות כנגד הרשומה הציבורית ,ועל כן תהיה יעילה פחות בהפחתת פגיעה עתידית באזרחים ,וכמו כן
תגביל מאד מתן דין וחשבון ציבורי.
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ניתוח :ירי רקטות פלסטיני על ישראל ,מאי 2021
סקירה מקיפה ש ל  Airwarsבעברית ,ערבית ואנגלית זיהתה  33אירועי פגיעה באזרחים מדווחים מק�ו
מית בישראל כתוצאה מירי רקטות פלסטיניות .באירועים אלה דווח על הרג של עד  10אזרחים ופציעה
של לפחות  105ועד  165אחרים.
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תרשים  :8המפה משקפת את הטווח הרחב אליו הגיעו הרקטות הפלסטיניות שנורו לעבר ישראל – עם יכולת לגרום לפגיעה
באזרחים בטווח שבין תל אביב בצפון לבאר שבע בדרום.

 10מקרי המוות של אזרחים בישראל שזוהו כתוצאה ישירה מפעולות של חמושים פלסטינים שדווחו
התרחשו בעיקר באזורי מגורים כגון באר שבע ,שדרות ,אשקלון ובשכונות הדרומיות של תל אביב.
מתוך מספר המינימום של  105אזרחים שדווח כי נפצעו ,לפחות  12ועד  17היו ילדים .במהלך העימות
דווח בישראל על שני ילדים שנהרגו בהתקפות פלסטיניות.
בספירה זו לא נכללים באופן ישיר חמישה אזרחים נוספים שמתו ,ועד  19נוספים שנפצעו באופן עקיף
באירועי התקיפה ,אך הם כלולים במסד הנתונים הציבורי שלנו – למשל התקפי לב במהלך התקפת
רקטות ,או נפילה בדרך למקלטים .מאחר והדיווחים מעזה התמקדו רק בפגיעה ישירה מפעולות ישי
ראליות ,הרי שלא כללנו את מקרי המוות והפציעה העקיפים בישראל במניין הנפגעים הישירים שלנו,
למרות שאנו כוללים אותם בארכיון ההערכות המקיף שלנו.

תרשים  :9כל נקודת נתונים
מייצגת הערכת פגיעה באזרחים
בעזה או בישראל במאי ,2021
וסווגה לפי גיל הממוצע של
הנפגעים שדווח .כפי שעולה
מהגרף ,רוב האזרחים שנפגעו
בישראל היו אנשים מבוגרים
אשר בכל מקרה לא היו
מספיקים להגיע במהירות
למקלטים (ראו גם "מתמקדים
בפגיעה באזרחים " בדוח זה).
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מחמד אל חדידי עם
בנו בן ה 5-חודשים,
לאחר התקיפה
הישראלית במחנה
הפליטים אל-שאטי
ברצועת עזה ב15-
למאי( .תמונה מ
)@Aboudwahidi

עמדת חמאס אודות נפגעים אזרחיים בישראל
airwars.org

במהלך מא י  2021פרסמו הן חמאס והן הג'יהאד האסלאמי באופן קבוע הצהרות באמצעות פ�ל
טפורמת המדיה החברתית ,המתייחסות להתקפות הרקטות על ישראל כמו גם לאירועי פגיעה
באזרחים כתוצאה מתקיפות מדווחות של צה"ל בתוך עזה.
בתגובה לבקשות להגיב הן על אסטרטגיית קביעת המטרות והן על פגיעות באזרחים בישראל
מרקטות של אל-קסאם ,אמר הדובר הבכיר באסם נעים ל  Airwarsכי חמאס "ניסה תמיד
לדבוק בחוק הבינלאומי ולהימנע מלכוון אל אזרחים" .יחד עם זאת ,טען כי "מתחמים ומתקני
אבטחה צבאיים רבים בנויים בתוך ערים גדולות ובקרבת מקום לאוניברסיטאות ובתי חולים".
לדברי הדובר ,חמאס מבקש לפרסם אזהרות מראש לקראת התקפותיו על מרכזים עירוניים
בישראל "שעות לפני כיוון אל מטרה או שיגור של רקטות כלשהן (אנו) תמיד הזהרנו את הערים
שאנו מתכננים לכוון אל מתחם צבאי או מתקנים ביטחוניים מסוימים בתל אביב בעוד שלוש
שעות; או שאנו מתכננים לכוון אל נמל התעופה הצבאי הזה בעוד שעות אחדות".

חששות :Airwars
 Airwarssמאמינה שכל הכוחות הצבאיים צריכים לשאת באחריות למעשיהם שגרמו לפג�י
עה באזרחים .למרבה הצער ,בסקירה שערכה  Airwarsשל הצהרות אל-קסאם בטלגרם היא
מצאה כי לא רק שהם לא הכירו בפגיעה אזרחית בישראל מהתקפות רקטות על מרכזיים עירוי
ניים ,אלא גם נראה כי הם מפרסמים תוצאות פגיעה באזרחים כסממן להצלחה בקמפיין שלהם.
תקיפה מכוונת של אזרחים כיעד אינה חוקית  ו  Airwarsמדרבנת בתוקף את כל הכוחות ה�צ
באיים להקים מנגנונים להגנה יעילה על אזרחים והפחתת הנזק בעימותים.
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טיקטוק מתגלה כמקור מקומי לניטור פגיעה באזרחים
תפקידן של פלטפורמות מדיה חברתית בוגרות יותר ,כגון יוטיוב ,פייסבוק ,טוויטר ואינסטגרם בתיעוד מקוק
מי של פגיעה באזרחים תועד היטב בסכסוכים כמו בסוריה ובלוב .הן פלסטינים והן ישראלים עשו שימוש
בפלטפורמת שיתוף הוידיאו טיקטוק במהלך מאי  2021במטרה לספק נרטיבים מרתקים לעתים של מדיה
חברתית ,ולתעד אירועי סכסוך.
רוב סרטוני הוידיאו שזוהו על יד י  Airwarsבטיקטוק הראו הרס של מבנים בעזה זמן קצר לאחר הת�ק
פות אוויר וארטילריה .במקרים אחדים צילומים מקוריים של התקפות חיות בזמן אמת היו זמינים גם הם
בפלטפורמה .צעירים פלסטינים השתמשו באפליקציה גם כדי לצלם את עצמם ולתאר אירועים אלימים,
או  -באופן נרחב יותר  -כדי לתעד את האלימות המדווחת של משטרת ישראל נגד אזרחים פלסטינים –
בדומה לשימוש שנעשה בטיקטוק בתנועות מחאה אחרות.
לעומת זאת ,נראה כי אזרחים ישראלים ,הראו לעתים קרובות אזרחים מחפשים מחסה במהלך התקפות
טילים צפויות .כמו כן צה"ל וכן חיילים אינדיבידואלים הגבירו את שימושם באפליקציה במהלך העימות
במאי .צה"ל לא רק שיתף סרטוני וידיאו של הטכנולוגיה הצבאית שלו ושל מערכת ההגנה "כיפת ברזל",
אלא גם פרסם צילומים של פעולות צבאיות.

airwars.org
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מה שמייחד את טיקטוק מפלטפורמות אחרות הוא חיפוש השירים המוטמע שלה .ניתן למצוא במהירות
סרטים המתעדים את הסכסוך על ידי חיפוש שירים פלסטינים הנמצאים במגמת עלייה מסוימת ,כגון ال
تبالي يا غز (לה טובאלי יא עזה) מאת ח'אלד שריף .האפליקציה פועלת גם באמצעות חיפוש ההאשטאג
הרגיל .ההאשטאגים הפופולאריים ביותר במהלך העימות האלים היו  # :غزة__تحت__القصف (עזה תחת
אש) # ,غزة_العزة (עזה היקרה מכל) # ,غزة__ فلسطين (עזה פלסטין) # ,التبالي_ياغزة (אל תדאגי עזה),
 #حي_الشيخ_ج راح (שכונת שייח ג'ראח) ו/או ( SaveSheikhJarra#הצילו את שייח ג'ראח).
השימוש בטיקטוק כמקור לפגיעה באזרחים טומן בחובו באתגרים ,מכיוון שאפשרויות החיפוש מוגבלות
ולרוב לא קיים כל הקשר לסרטונים ,דבר המקשה על הצלבת מקורות .על כן לא כללה  Airwarsחומרים
מ טיקטוק באופן נרחב במדורי התקשורת של הערכות הנזק האזרחי שלה ,אם כי אנו ממשיכים לחקור
דרכים בהן נוכל לשלב את טיקטוק בחקירות המקורות הגלויים שלנו.

צילום מתוך סרטון טיקטוק של
המשתמש @ mahmoudalhende0בסרטון
רואים את ההריסות ברצועת עזה במאי .2-21
הסרטון הועלה ב 17למאי  2021תחת הכותרת
"הפגזת הבניין אל-ג'אללה בעיר עזה" #הצילו_
את_שייח_ג'ארח ו#עזה_תחת_התקפה

צילום מתוך סרטון שפורסם בטיקטוק על ידי
המשתמש  @anas.zenoהמציג חילוץ אדם
מתוך הריסות .הועלה ב 14-למאי  2021תחת
הכותרת" :עזה_עכשו_תחת_הפגזה"

צילום מתוך סרטון שפורסם בטיקטוק על ידי
המשתמש  @f.mussabehהמציג את ההרס
בעזה כתוצאה מהתקיפות הישראליות במהלך
מאי 2021
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ניתוח :המערכה ישראלית צבאית
בסוריה 2013-2021

airwars.org
airwars.org

תרשים  :10מספרי המינימום והמקסימום של מקרי מוות אזרחי שדווחו כתוצאה מכלל הפעולות הישראליות לכאורה בסוריה,
מקובצים על בסיס שנתי מאז דווח על התקיפה הישראלית הראשונה בינואר  2013ועד ל  31באוקטובר  Airwars .2021לא
מצאה כלל דיווחים מקומיים על פגיעה באזרחים בארבע השנים הראשונות של העימות.

תוך שימוש במתודולוגיית הניטור ההיפר-מקומית של  Airwarsזיהינו בין ינואר  2013לאוקטובר 2021
בין  53ל  97אזרחים שנהרגו לכאורה ובין  62ל  126אזרחים שנפצעו כתוצאה מפעולות ישראליות
שדווחו בסוריה .מתוכם ,ובסבירות גבוהה ,נהרגו בין  14ל  40לא-לוחמים מפעולות ישראליות שלגביהן
25
– כך מבינה עתה  - Airwarsאין טענות יחוס מתחרות.
למרות  ש  Airwarsהחלה לעקוב באופן פעיל אחר דיווחים של פגיעה באזרחים בסוריה כתוצאה מפע�י
לות ישראלית לכאורה רק באמצע  ,2017הרי שהחוקרים שלנו ערכו מאז סקירות היסטוריות מעמיקות
של מקורות היפר-מקומיים במטרה לחקור כל טענה אפשרית בדבר פגיעה באזרחים כתוצאה מתקיפות
ישראליות משנ ת  .2013על אף חקירה מקיפה לא הצליחו חוקרי  Airwarsלזהות כל טענה כנגד פע�ו
לות ישראליות בדבר פגיעה באזרחים במהלך ארבע השנים הראשונות למערכה.
באופן כללי ,אירועים אשר בגינם נטען כי היו אירועי פגיעה באזרחים מהווים  22מתוך  185מתקפות
צה"ל שדווחו מקומית ונבדקו על ידי  Airwarsמאז  – 2013למרות שישראל בעצמה ציינה עוד מאות
רבות של פעולות מעין אלה.
נראה כי הרוב הגדול של תקיפות צה"ל שדווחו מקומית התמקדו באופן בלעדי במטרות צבאיות הרחק
מריכוזי אוכלוסין .תקיפה ישראלית בסבירות גבוהה ליד דמשק ב  30באוקטובר  2021כיוונה אל שיירת
כלי רכב אשר העבירה נשק לכאורה מסוריה ללבנון .לא דווח על פגיעה אזרחית קשורה ,לא על ידי
26
התקשורת המקומית ולא על ידי ערוצי המדיה החברתית.
בעוד שרבים ממקרי המוות הנוספים של אזרחים שנבדקו אכן התרחשו ,ככל הנראה ,הרי שלא ברור עדיין אם אלה נגרמו על ידי כוח צבאי
25
אחר ,למשל כתוצאה מירי נ"מ סורי.
ראו ,למשל בערבית :כיסוי חדשות שעם של תקיפות האוויר הישראליות 13 ,באוקטובר  1202ב http://www.shaam.org/news/syria-
26
newsقناة-عبرية-قصف-دمشق-االستثنائي-استهدف-قافلة-أسلحة-في-طريقها-لـ-حزب-هللا.html
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תרשים  :11בתרשים נראה טווח מקרי המוות האזרחיים בסוריה מ  2013כתוצאה מתקיפות ישראליות ,כפי שדווח על ידי מקורות מקומיים,
מסווגים בשיטת הדירוג של ' :Airwarsאמין' מתייחס למקרי המוות לגביהם טוענים כל המקורות כי ישראל היא האחראית ,ו 'שנוי במחלוקת'
מתייחס למקרי המוות שלגביהם יש טענות ייחוס מתחרות ,כגון דיווחים מקבילים על תקיפות של הקואליציה בראשות ארה"ב ,או על פסולת
כתוצאה מיירוט נ"מ של המשטר הסורי.

airwars.org

מתוך אות ם  22אירועים לגביהם קיימת האשמה בדבר נפגעים אזרחיים ,מחצית סווגו כ'שנוים במ�ח
לוקת' על פי מתודולוגיית  – Airwarsכלומר ,מקורות הצביעו גם על סיבות אחרות או כוחות צבאיים
אחרים כאחראים פוטנציאלים לנזק .בחמישה מקרים ,למשל ,דיווחו מקורות אחדים כי ייתכן ופגיעה
באזרחים נגרמה לא על ידי תקיפות ישראליות אלא מנפילת פסולת כתוצאה מאש נגדית של המשטר
הסורי ,בניסיון לכוון במטוסי ישראלים במרחב האווירי הסורי.
בתקרית אחת בחמה ב  22בינואר  ,2021למשל ,דווח על ילדים שנהרגו בתקיפה ישראלית או על ידי
רקטה שנורתה לכאורה על ידי המשטר הסורי במטרה ליירט כלי טיס ישראלים שהיו בסבירות גבוהה
בדרכם לתקוף מתקן של המשטר הסורי .דווח כי ארבעה אזרחים מאותה משפחה נהרגו בעוד ארבעה
נוספים נפצעו ,בעת שהנזק הפך את הבניין לעי הריסות ,ולכד את הילדים תחתיו.
טענות ייחוס מתחרות אחרות כללו אירועי פגיעה באזרחים בהם הואשמו גם כוחות הקואליציה בראי
שות ארה"ב ,או כאשר דווח על אזרחים שנהרגו בגין סיבות אחרות מלבד התקיפה עצמה (כגון בתאונת
דרכים).
באופן כללי נהרגו בין שישה לשבעה ילדים ובין שבעה לעשרה ילדים נוספים נפצעו בתקריות אשר לגי
ביהן נטען כי ישראל נשאה לכאורה באחריות לפגיעה באזרחים .מבין נפגעים אלה ,בין שניים לשלושה
נהרגו באירועים בהם ישראל הייתה בסבירות גבוהה הכוח הצבאי היחיד.
תיאורי מקרים של אירועי פגיעה עיקריים באזרחים כתוצאה לכאורה מפעולות צה"ל בסוריה ניתן למצוא
בחלק האחרון של דוח זה' ,מתמקדים בפגיעה באזרחים' .כל הערכות הפגיעות באזרחים מתועדות
27
במלואן גם באתר האינטרנט שלנו.
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ראו https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
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עמדת צה"ל בנוגע לסוריה
בשנים  2013-2018ישראל לא העירה הערות רשמיות של המערכה שלה בסוריה .מאוחר יותר הכירו
שרים בכירים וגורמי ביטחון במערכה ,ודוברי צה"ל אף אישרו מספר קטן של פעולות בודדות .לא התקי
בלו כל הודאות פומביות בנוגע לפגיעות באזרחים.
בתגובה לשאלות  Airwarsבנוגע לאסטרטגיות בחירת המטרות לתקיפה ולדיווחים בנוגע לפגיעות
באזרחים מתקיפות ישראליות בסוריה השיב דובר צה"ל בדוא"ל ב  9בנובמבר  2021ומסר את ההצהרה
הבאה:
"בנוגע לשאלותייך על סוריה – צה"ל אינו מגיב לדיווחים זרים".
בנפרד מכך ולקראת פרסם דוח זה כתבה  Airwarsלפרקליט הצבאי הראשי בצה"ל ב  20וב 28
באוקטוב ר  2021והציעה לדון בממצאים שלנו ובשיפורים הפוטנציאלים לניטור ודיווח של צה"ל על פג�י
עה באזרחים .בעת הפרסום לא התקבלה תגובה.

החששות של :Airwars
airwars.org

סירובה של ישראל להגיב בפומבי על תקיפות בודדות או על פגיעה באזרחים לכאורה כתוצאה מפעולוי
תיה בסוריה אינו מאפשר נטילת אחריות על מה שנראה כמערכה צבאית קונבנציונאלית נרחבת.
למרות שמספר מקרי המוות והפגיעה באזרחים בסוריה כתוצאה מתקיפות ישראליות הינם מוגבלים
בהשוואה לאלה של כוחות צבאיים אחרים ,הרי שכל אזרח המושפע מסכסוך ראוי לקבל דין וחשבון
ציבורי Airwars .מציינת כי הקואליציה בראשות ארה"ב ,הפועלת אף היא בסוריה ,לא רק שדיווחה
בפומבי על התאריכים והמקומות הקרובים של רוב התקיפות ,אלא הודתה גם באופן רשמי בכמה מאות
מקרי הרג אזרחים במהלך המערכה ההיא.

נזק לבית כתוצאה
מתקיפה ישראלית
בשכונת קוסדאי
בדמשק ,התקיפה מה-
 20לנובמבר אושרה
על ידי ישראל .לפי
דיווחים מקומיים ככל
הנראה נפצעו שני
ילדים ואישה .התמונה
פורסמה בחשבון
הטוויטר של
@Dannymakkisyria
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הבנת הפער בין טענות בדבר פגיעה
באזרחים מפעולות ישראל בסוריה ובעזה
מהממצאים שלנו עולה כי על אף המקרים הטרגיים הלא מדווחים של פגיעה באזרחים בסוריה כתוצאה
מפעולות ישראליות ,צה"ל היה אחראי למספר רב בהרבה של מקרי מוות בעזה במהלך אחד עשר ימים
במאי  2021מאשר בשמונה שנות מערכה בסוריה ,בחלקן אינטנסיביות.
לדעת  Airwarsואחרים ,יש להתייחס לכל פגיעה באזרחים על פי אמות מידה שוות של שקיפות ומתן
דין וחשבון ,ללא קשר לכוח הצבאי ,זירת העימות או היקף הפגיעה באזרחים .רק כאשר הכוחות הצי
באיים יבינו באופן מקיף כיצד ,מדוע והיכן אזרחים נפגעים ממעשיהם הם כמו גם מפעולות היריב ,ניתן
יהיה להפחית במספר הנפגעים הנוכחים והעתידיים באופן היעיל ביותר.

airwars.org
airwars.org
תרשים  :12התרשים מראה את התוצאות השונות באופן משמעותי של באזרחים מפעולותיה של ישראל בעזה במהלך אחד עשר ימים במאי  ,2021ובסוריה
במהלך שמונה השנים האחרונות .פגיעה באזרחים מוצגת במינימום מספר מקרי המוות המדווחים בלבד .הפעולה 'המאושרת' בעזה משקפת אירוע אחד בו
נהרגו עד  49אזרחים (רחוב אל ואהדא 16 ,במאי) .זהו המקרה היחיד בו צה"ל הודה במפורש במקרה של פגיעה באזרחים ,אם כי לא סיפק אומדן נפגעים
מטעמו.

מדוע ,אם כן ,וכיצד הרגו פעולות ישראליות יחסית כל כך הרבה אזרחים במהלך אחד עשר ימים בלבד
של עימות בעזה – דפוס שתועד היטב גם במהלך שלוש ההתערבויות הצבאיות העיקריות הקודמות של
ישראל?
הניתוח ש ל  Airwarsשל אירועים שדווחו על ידי הקהילה מצביע על כך שגישת בחירת המטרות בנ�ו
סף לצפיפות האוכלוסין של אותם אזורים שהופצצו ,הינם גורמים קריטיים שיקבעו אם פגיעה באזרחים
עלולה להתרחש במהלך פעולה צבאית.
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גורמי פגיעה באזרחים:
שיטת בחירת המטרות לתקיפה
 Airwarsבדקה  185גיחות תקיפה ישראליות שדווחו מקומית בתוך סוריה מינואר  2013ועד אוקטובר
 2021ומצאה כי צה"ל תקף ברובם המוחלט של המקרים מטרות צבאיות בסוריה – בדרך כלל באזורים
פחות מאוכלסים .אלה כללו מחסני תחמושת ,שדות תעופה ושיירות צבאיות ,ומהווים  120מכלל 185
התקיפות שנבדקו.
בהתבסס על דיווח סורי מקומי ,הערכות זמניות מצביעות על כך שלפחות  631לוחמים נהרגו בהתקפות
ישראליות מינואר  2013ועד אוקטובר  ,2021ועל סמך מקורות מקומיים  50% -מקבוצות היעד היו ככל
28
הנראה גורמים צבאיים הקשורים לאיראן.
דיווחים מקומיים מצביעים על כך שבנפת דיר אזור לבדה הרגו כוחות ישראליים בין  253ל  334לוחמים
ב  23אירועים בלבד .ואולם ,למרות מערכה אווירית כה אינטנסיבית Airwars ,לא הצליחה לזהות ולו
האשמה מקומית אחת של פגיעה באזרחים שנגרמה על ידי כוחות ישראלים בדיר אזור.
 Airwarsסבורה כי העובדה כי ישראל כיוונה לנכסים צבאיים כמעט רק מחוץ לאזורים אזרחיים בסוריה
היא גורם מרכזי המסביר את הרמות הנמוכות של פגיעות מדווחות באזרחים מפעולות צה"ל .למשל ,בין
ה  27ל  28במרץ  2019נהרגו בסבירות גבוהה בין שבעה לעשרה לוחמים מהתקפה ישראלית ממוקדת
על מה שזוהה על ידי מקורות מקומיים בכית מלאכה ליצור רקטות ,ליד נמל התעופה הבינלאומי של
חאלב ,בפאתי העיר .דווח כי התקיפות היו כה הרסניות עד שהן גרמו להפסקת חשמל בעיר השנייה בגוי
דלה בסוריה .יחד עם זאת ,על פי הדיווחים ,ההרס החומרי הוגבל לבית המלאכה בלבד.
airwars.org

התמוטטות בניין בן ארבע
קומות בשכונת בית להיא
כתוצאה מפגיעת טיל ישראלי
ב 13-למאי ( 2021תמונה
מ)@ xoql8bkY9YHz3rn-

בריאיון בנובמב ר  2021בין החוקר הבכיר של  Airwarsג'ו דייק לבין דניאל רייזנר ,ראש המחלקה ה�מ
שפטית של צה"ל בשנים  1995ו  ,2004הדגיש רייזנר כי שינויים בשיטת בחירת המטרות לתקיפה היו
ככל הנראה גורם מכריע בתוצאות השונות של פגיעה באזרחים" :אתה משווה תקיפות אוויריות כנגד
מטרות (בעזה) בהקשר של ירי רקטות לעבר ישראל ,בהן מספר הנפגעים חייב להיות גבוה יותר כי הם
יורים משטחים אזרחיים וזמן התגובה שלך מוגבל – איך לך שלושה שבועות להתכונן כמו בהרג מכוון
מטרה".
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הערכות  Airwarsלפגיעות חמושים הינן זמניות בלבד ,בגין הגבלות בדיווחים זמינים.
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מכונית הרוסות כתוצאה מפ־
גיעת רקטה בכפר הבדואי
דהאמש שעל יד העיר לוד,
בשעות המוקדמות של ה12-
במאי ( 2021פורסם על ידי
)@AlmakdesyMedia

אכן  -כפי שפורט קודם לכן בדו"ח זה ,גם בתקריות שבהן פעולות ישראליות נקשרו לטענות על פגיעה
באזרחים בסוריה ,בפחות מרבע  -חמש מתוך  22אירועים  -ישנן אינדיקציות ,לפי מקורות מקומיים,
כי הפגיעה באזרחים היא תוצאה של ירי נ"מ סורי לעבר כלי טיס ישראליים ,ולא של תקיפות ישראליות
ישירות על אזורים מיושבים.
airwars.org

כמו כן נמצא גם כי לכוחות ישראליים היה סיכוי גבוה יותר באופן משמעותי לכוון אל חמושים במתקנים
צבאיים בלבד ,במקום לפגוע בכוונה במטרות בבתי משפחותיהם ,כפי שעשו לעתים קרובות בעזה.
רק בשני מקרים מתוך  34תקריות פגיעה לכאורה באזרחים שנבדקו על ידי  Airwarsמאז )6%( 2013
דווח על לוחמים ששהו בבתי משפחותיהם בסוריה בשעה שצה"ל כיוון לעברם.
לעומת זאת ,במהלך מא י  2021בעזה ,ב  17מתוך  116טענות בדבר תקריות פגיעה באזרחים ל�פ
חות ( )14%היו מעורבים קרובי משפחה ,בני משפחה או שכנים קרובים של חמושים ,שטענו כי נפגעו
בבתיהם או בסמוך להם ,דבר המסביר לפחו ת  27ועד  33אזרחים הרוגים ,ולפחות  105ועד  138אז�ר
חים שנפצעו .חוקרי  Airwarsזיהו לפחות  10ועד  11לוחמים נוספים שנהרגו באותם אירועים ,כך על פי
מקורות מקומיים.
חמאס הודה בפני  Airwarsכי חבריה הבכירים הותקפו ונהרגו בבתיהם במהלך מאי  .2021דובר חמאס
הבכיר ,באסם נעים ,הטיל ספק בחוקיותן של התקפות מעין אלה וטען כי "דבר זה אירע במקרים רבים.
על פי המשפט הבינלאומי אין להם זכות לכוון אל אנשי ובפקידי חמאס ובמשפחותיהם רק בגין השי
תייכותם הפוליטית".
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חמושים אשר נהרגו בבתי משפחותיהם
סעידה זיינב ,דמשק ,סוריה
 21-22בדצמבר2019 ,
 Airwarsהצליחה לזהות רק שתי תקריות בסוריה מאז  2013בהם מקורות ציינו בבירור כי
אזרחים נהרגו לצד חמושים בבתי משפחותיהם כתוצאה מפעולות ישראליות שדווחו .באחד
המקרים נטען כי ישראל פתחה במתקפה אווירית על בניין מגורים כשהיא שמה לה למטרה את
מי שנחשב למפקד בחיל משמרות המהפכה האיראני ,גנרל חאג' עלי .עם זאת ,על פי הדיווחים
נהרגו שני בני משפחה בהתקפה ,ועדיין לא ברור אם חאג' עלי עצמו נהרג – מקורות אחדים
טוענים כי שרד את המתקפה.

airwars.org

בניין מגורים לאחר
הפגזה המיוחסת
לישראל בשכונת אל-
מעצא בדמשק ב12-
לנובמבר  .2019שני
אזרחים נהרגו ועד
עשרה נוספים נפצעו.
פורסם בטוויטר על
ידי .@Maher_mon

שכונת אל-שייך רדוואן ,עזה
 11במאי 2021
צה"ל בעצמו צייץ בטוויטר ואישר כי אירעה תקיפה אווירית מכוונת לעבר איאד פתחי פאיק
שריר ,המתואר כראש יחידת הטילים נגד טנקים של חמאס בעזה .למרות שצה"ל לא הזכיר נפי
געים נוספים Airwars ,מצאה כי התקיפה הרגה על פי דיווחים גם שלושה מבני משפחה אחרים
של שריר ובכללם אשתו ליאלי טהא שריר ושני ילדיהם ,לינא בת ה  16ומינה בת השנתיים .שני
טילים נורו לעבר בית המשפחה בסביבות השעה  ,16:30כך על פי מרכז אל-מזאן לזכויות אדם.
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בכמה אירועי פגיעה באזרחים בעזה ובסוריה
דווחה נוכחות חמושים?
בלמעלה מ  80%מהתקריות בהן דווח על פגיעה באזרחים בעזה במהלך מאי  95 – 2021מתוך 16
אירועי הפגיעה באזרחים נגרמו לכאורה על ידי תקיפות ישראליות  –  Airwarsלא מצאה דיווחים מק�ו
מיים או דיווחים רשמיים של חמאס על חמושים שנהרגו או נפצעו גם כן .כלומר ,אזרחים היו הקורבנות
הידועים היחידים של אירועים אלה .יש לנקוט משנה זהירות בהסקת מסקנות ממידע ציבורי אודות
פגיעה בחמושים מעזה ,מאחר וקיימות מגבלות משמעותיות שחמאס הטיל על חופש הביטוי; והמשתמע
מכך הוא אפשרות לתת-דיווח של מקרי מוות של חמושים.
בסוריה אזרחים היו בסבירות גבוהה הרבה יותר להיפגע באירועים בהם נהרגו גם לוחמים .יותר משלוי
שת רבעי תקריות הפגיעה באזרחים שדווחו מקומית ,כללו גם מקרי מוות של לוחמים ,בעוד שאזרחים
היו הקורבנות הידועים היחידים ב  23%מכלל תקריות הנפגעים (שישה אירועים בסך הכל) שהוערכו על
ידי  Airwarsכי בוצעו לכאורה על ידי ישראל .מחצית משש תקריות אלה הינם 'שנוים במחלוקת' עקב
תביעות ייחוס מתחרות.

airwars.org

 Airwarsלא העריכה תקריות בעזה במאי  2021בהן דווח כי רק חמושים נפגעו מפעולות ישראליות,
מאחר וההתמקדות העיקרית שלנו היא במקרים בהם דווח על נפגעים אזרחיים .יחד עם זאת ,על פי
הזרוע ההומניטרית של האו"ם ,OCHA ,נהרגו באופן כללי  64חמושים בעזה;  67מקרי מוות נוספים
דורגו כ'שנוים במחלוקת' ,מאחר ולא ידוע אם מדובר באזרחים או בחברים בקבוצה חמושה זו או אחי
רת 29.הארגון הפלסטיני מרכז אל-מזאן לזכויות אדם קבע כי  89חמושים נהרגו ,בעוד שהארגון הלא-
ממשלתי הישראלי "בצלם" דיווח בנפרד כ י  90פלסטינים שהשתתפו ככל הנראה בפעולות איבה נה�ר
גו 30.נתונים אלה משקפים בקירוב את ההערכה של צה"ל עצמו לגבי  100חמושים שנהרגו מפעולותיו.
כפי שמתואר במקום אחר בדוח זה Airwars ,תיעדה חמושים כחברים באל-קסאם (הזרוע החמושה של
חמאס) או בחטיבת הג'יהאד האסלאמי  /בריגדת אל-קודס .הקבוצות החמושות בעצמן תבעו או הכריזו
על ההרוגים .הערוצים הרשמיים שלהם 'גורדו' ( )scrapedבאופן מקיף על ידי  Airwarsאל מול כל אירוע
פגיעה באזרחים .לפחות  14הערכות של  Airwarsכללו גם הצהרות של אל-קסאם או של הג'יהאד
האסלאמי ,המראות כי חבר בקבוצה החמושה שלהם נהרג לצד אזרחים.
לכל אורך העימות הישראלי-פלסטיני ב  2021דיווח צה"ל בדרך קבע על מותם של בכירי חמאס
לכאורה ,מפקדים ופקידים רשמיים ,כולל שמות ומידע נוסף .כך למשל ב  12במאי הכריז צה"ל על
ביצוע מבצע "לחיסול מספר מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס .המפקדים הבכירים היו חלק מרכזי
במטה הכללי של חמאס ונחשבים מקורבים לראש הזרוע הצבאית שלחמאס ,מוחמד דף .פרטים על
31
המחבלים ההרוגים יפורסמו".

‘Response to the escalation in the oPt | Situation Report No. 10 (September 2021)’, OCHA, September 10th 2021,
29
Reviewed at: https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-10-september-2021
'לא נותרו לנו מלים' ,בצלם אוקטובר  ,1202ב https://wordsfailus.btselem.org/
30
הצהרת צה"ל לעיתונות בוואטסאפ 21 ,במאי .12:21 ,1202
31
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מטרות צבאיות בשטחים אזרחיים :איך מצדיקים 'נזק משני'?
כוחות צבא ישראליים ,בדומה לאחרים כגון רוסיה או הקואליציה בראשות ארה"ב הנלחמת בדאעש,
מצביעים לעתים קרובות על העובדה שאזרחים שנהרגו בפעולות שלה עלולים להיות 'נזק משני' הנובע
מתקיפות נגד לוחמים ומטרות צבאיות ,המשובצים בכוונה תחילה בקרב אוכלוסייה אזרחית .נרטיב זה
שימש לעתים קרובות להצדקת תקיפות באזורים אזרחיים.
קיימים לפחות שלושה אזכורים בהצהרות צה"ל לעיתונות במהלך העימות ב  2021על כוונות לפגוע
במטרות ,שידוע כי הן נמצאות בתוך או בקרבת גני ילדים ,משרדי תקשורת אזרחית ,מסגדים ובתי ספר,
כל זאת במטרה להגיע אל יעדים של החמאס כביכול ,ועל אף העובדה שאלה אזורים בהם קיים סיכון
להרוג או לפצוע באזרחים ולהרוס תשתיות קריטיות.
בכמה זירות אחרות  ש  Airwarsמנטרת ,להתקפות על אזורים אזרחיים – כמו גם על תשתיות כגון א�ס
פקת חשמל ,מערכות מים ותברואה – היו השפעות הרסניות על אספקת שירותים חיוניים .אלה יכולים
32
לאלץ אנשים לברוח מאזורים אלה ולמנוע את שובם מאוחר יותר.

airwars.org

מקרה מבחן:
תקיפות ישראליות על מערכות המנהרות של חמאס בעזה
דוגמה מיוחדת בעזה להשלכה ההרסנית על אזרחים כתוצאה מכך שיעדים חמושים משובצים באזורים
מיושבים היא לכאורה מערכת ה'מטרו' ,אשר צה"ל תיאר כ'מערכת תת-קרקעית מורכבת ,המאפשרת
33
למחבלים להסתתר ,להתאמן ולהעביר נשק".
הערכות  Airwarsמצאו כי בין  56ל  68אזרחים נהרגו בארבעה אירועי פגיעה באזרחים בעת שכוחות
ישראליים דיווחו על תקיפת מכוונת של מנהרות .מתוכם ,לפחות  25הרוגים היו בסבירות גבוהה ילדים.
כמו כן דווח על עד  168אזרחים שנפצעו באירועים אלה.
אחת התקריות האלו הייתה התקרית היחידה הקטלנית ביותר בעימות הישראלי-פלסטיני במאי ,2021
המכונה לעתים על ידי מקורות מקומיים "הטבח ברחוב אל-ואהדא" .לא פחות מ  49אזרחים משלוש
משפחות שונות ,ובכללם  18ילדים ,נהרגו בסדרת תקיפות שגרמה לקריסה חלקית של שני בניינים
בשעות המוקדמות של ה  16במאי ,כאשר צה"ל ביקש להרוס את מה שלדבריו היו מנהרה ומרכז פיקוד
מתחת לרחוב .בבוקר ה  16במאי נמסר מאת צה"ל כי "במסגרת גל התקיפות המתמשך על מערכת
מנהרות 'מטרו' של חמאס ,כשלושים מטרות הותקפו על ידי מטוסי קרב של צה"ל ,תוך כדי שימוש בכ
34
 100כלי נשק מונחים".

‘Seeing Through the Rubble: The civilian impact of the use of explosive weapons in the fight against ISIS’,
32
Roos Boer, Laurie Treffers, Chris Woods, Airwars & PAX, March 2020, reviewed at https://airwars.org/wp-content/
uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf
‘Israel says it has destroyed more than 60 miles of a vast Hamas tunnel network called the ‘Metro’’, Ryan Pickrell,
33
Business Insider, May 20th 2021, reviewed at https://www.businessinsider.com/israel-gaza-strikes-destroy-hamas-tunnelnetwork-2021-5
ראו שיתוף בפייסבוק של צה"ל מה  61במאי ב  https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.EN/videos/783069599012975/וכן
34
בהצהרת צה"ל לעיתונאים בוואטסאפ 61 ,במאי.1202 ,
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מאז האירוע הודה הצבא הישראלי הן בביצוע התקיפות והן בגרימת נפגעים בקרב האזרחים .סגן אלוף
יונתן קונריקוס ,דובר צבאי של צה"ל כי צה"ל "חוקר ומתאים את עצמו .נתאים את עצמנו לעתיד במוי
נחים של סוג התחמושת ,ואולי הזווית והגודל" 35.הניו יורק טיימס דיווח כי צה"ל לא ידע את המיקום
המדויק של מרכז הפיקוד ,ולא עד כמה רחוק הוא משתרע מתחת לבניינים סמוכים .סגן אלוף קונריקוס
גם טען כי כשהפצצות התפוצצו עמוק מתחת לאדמה ,צה"ל הזיז ממקומם באופן בלתי צפוי יסודות
37 36
מהבניינים".
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"לפני זמן קצר תקפו מטוסי הקרב
של צה"ל פיר במנהרה בדרום רצועת
עזה ,השייך לארגון הטרור חמאס,
ואשר הכיל שרתים וציוד צבאי .פיר
המנהרה היה ממוקם בסמוך לגן
ילדים ולמסגד ,דבר המוכיח פעם
נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס
מציב את נכסיו הצבאיים בכוונה
תחילה בלב אזורים אזרחיים מיושבים
בצפיפות .צה"ל נוקט בכל אמצעי
הזהירות האפשריים כדי להימנע
מפגיעה באזרחים במהלך פעולותיו
המבצעיות".
הצהרת צה"ל ותמונה רשמית שפורק
38
סמה ב  14במאי .2021

ה  16במאי 2021
בקרב מספר הנפגעים הנרחב שדווח במהלך התקפה ברחוב אל-ואהדא נהרגו לא פחות
מ  23בני משפחת אל-קולאק ,בהם עד תשעה ילדים .עד  16בני משפחת אל-אוף נהרגו גם
כן ,בהם עד שישה ילדים .בנוסף נהרגה אשתו של ראיד אישקונטנה ונהרגו ארבעת ילדיהם,
ומשפחות אחדות נוספות איבדו מספר רב של ילדים ,ובכלל זה האחיות ממשפחת אל-
קולאק ,האלה (בת  ,)13יארה (בת  )9ורולא (בת  ,)6והאחים לבית אל-פראנג'י דימה (בן ,)15
יאזן (בן  ,)13אמיר (בן  )9ומירה (בת .)11
‘Israel military spokesman says civilian casualties will be investigated’, Yaron Steinbuch, New York Post, May 17th
35
2021, reviewed at https://nypost.com/2021/05/17/idf-spokesman-says-military-probing-civilian-casualties/
ראו הערכת  ISPT082 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021/
36
“Dreams in the Rubble: An Israeli Airstrike and the 22 Lives Lost”, New York Times, June 17th 2021, https://www.
37
nytimes.com/2021/06/17/world/middleeast/gaza-israel-airstrike-tunnel.html
ראו הצהרת צה"ל' :סיכום השבוע הראשון :מבצע שומר החומות' ,צה"ל ,ב https://www.idf.il/en/articles/defense-and-security/
38
 israel-under-fire/וסרטון וידיאו נלווה http://l5k.me/ER1no_#phnx
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סוכנות הידיעות
שיהאב בדיווח
ממבצע החיפוש אחר
נעדרים כתוצאה
מתקיפת חיל האוויר
הישראלי על רחוב
אל-ואהדה ב 16-למאי
2021

airwars.org

הבדלים משמעותיים בין פגיעות באזרחים המיוחסות לאותו כוח צבאי בשתי זירות שונות מוסברים
בחלקם ,כפי שעולה מדוח זה ,על ידי אופי התקיפות 39.בישראל ,האיום המשמש ובא על אזרחים
מרקטות פלסטיניות ,למשל ,גרם ככל הנראה לפחות זמן לתכנון ואיסוף מודיעין לקראת התקיפות.
כמו כן ,ההאשמה כי חמאס נטמע בקרב אוכלוסיות אזרחיות ,שימשה אנשים אחדים כדי לפטור את
צה"ל מהאחריות להגביל את הפגיעה באזרחים.
יחד עם זאת ,מדיווחים מקומיים – הן בדבר רמת ההרס והן בנוגע לאופי הפגיעה של הנפגעים האזי
רחים – עולה גם כי במקרים רבים נהרגו אזרחים במקומות בהם לא נכחו חמושים ,וכי גם במקומות
בהם אכן שהו המטרות הצבאיות שדווחו ,כגון הדיווח על מנהרות חמאס ,הרי שאובדן חיי האדם היה
גדול בהרבה ממה שאפילו צה"ל חזה.

@Esraa1997622
מציג את ההריסות
לאחר ש"ישראל
הפגיזה חמישה בתים
ברחוב אל-ואהדה
ללא אזהרה" (פורסם
בטוויטר ב 16-למאי
.)2021

כפי שניתן לראות ממדור המתודולוגיה שלנו ,המיקוד העיקרי של  Airwarsהוא על הפחתת מספר הנפגעים ולא שאלות רחבות
39
יותר של ציות לחוק ההומניטרי הבינלאומי .נציין כאן שוב את ארגוני החברה האזרחית שהעלו חששות רציניים לגבי הפרות של החוק ההמניטרי
הבינלאומי ,IHL ,בידי כוחות צבאיים הנמנים על שני המחנות בעימות של מאי  – 1202כגון מרכז אל-מזאן לזכויות אדםHuman Rights Watch ,
ו"בצלם".
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גורמים לפגיעה באזרחים :צפיפות אוכלוסין
נפגעים אזרחיים עירוניים בתקיפות ישראליות בעזה
עזה היא אחד האזורים המאוכלסים בצפיפות הרבה ביותר בעולם ,ולהערכת הלשכה הפלסטיי
נית לסטטיסטיקה מתגוררים בה למעלה משני מיליון בני אדם בשטח של  360קמ"ר ,נכון לשנת
 ;2021למעלה משליש מהם מתגוררים בעיר עזה ,המיושבת בצפיפות 40.לשם השוואה ,צפיפות
האוכלוסין בלונדון היא  5,700אנשים לקילומטר מרובע ,ובעיר עזה – למעלה מ  9,000אנשים
41
לקילומטר מרובע.
 Airwarsניטרה קרבות עירוניים אחרים שהתקיימו לאחרונה בערים כגון חאלב ,רקה ,מוסול
וטריפולי והוכיחה כי – למרות מאמצים משמעותיים בהם נוקטים לעיתים הכוחות הצבאיים
במטרה להגביל את מספר הנפגעים האזרחיים מפעולותיהם – הרי שמקרי מוות ופציעה נרחי
בים יגרמו כתוצאה משימוש בכלי נשק נפיצים המתפרשים על שטחים נרחבים באזורים עירוניים
המיושבים בצפיפות .על כן תומכת  Airwarsבאופן פעיל במאמצים הבינלאומיים להגביל את
42
השימוש בהם.
כפי שניתן לראות ממפ ת  Airwarsבעמוד הבא ,במהלך העימות במאי  2021תועד מספר נ�פ
געים אזרחיים גבוה באופן משמעותי באזורים בעלי צפיפות אוכלוסין גבוהה יותר ,ביחוד בצפון
עזה ,ובעיר עזה עצמה וסביבתה .אם נשתמש בהערכות הנזק של  OCHAכמייצגים אתרים
לאחר מתקפה ,נראה בבירור כי התקפות באזורים פחות מיושבים בצפיפות לא הובילו לרמות
דומות של פגיעה באזרחים.
airwars.org
הלוויתם של עשרת
הנשים והילדים
שנהרגו בתקיפה
הישראלית על מחנה
הפליטים אל-שאטי
ב 15-למאי 2021
(פורסם על ידי
)@activestills

‘Estimated Population in Palestine Mid-Year by Governorate, 1997-2021’, Palestinian
40
Central Bureau of Statistics, reviewed at https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/
Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%
D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2097-2017.html
‘Israel-Palestinan conflict: Life in the Gaza Strip’, BBC News, May 20th 2021, reviewed at https://www.
41
bbc.co.uk/news/world-middle-east-20415675
 Airwarsהינה ,למשל ,חברה ב  iNewקמפיין  NGOבינלאומי "הקורא לפעולה מיידית למנוע סבל אנושי כתוצאה מהשימוש
42
בחומרי נפץ באזורים מיושבים ( .")EWIPAכמו כן אנו תומכים במאמצי מזכ"ל האו"ם ומאמצי מדינות רבות להגביל את שימושם .למידע נוסף
אנא ראו https://www.inew.org/
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צפון

רצועת עזה

צפיפות אוכלוסין
איזור שנפגע לפי משרד האו"ם לתיאום
) (OCHAעניינים הומניטריים
מספר מינימלי של הרוגים
אזרחיים

airwars.org
תרשים  :13התרשים מציג את המספר המינימאלי המדווח של אזרחים שנהרגו בתקיפות ישראליות ברצועת עזה במהלך מאי  2021על רקע נתוני צפיפות
האוכלוסין .הערכות הנזק כפי שאלה דווחו על ידי  OCHAפועלות כשליחות ( )proxyלציון תקיפות ישראליות בהן לא דווח על נפגעים (וככאלה לא היו
נכללות במסד הנתונים של  .)Airwarsהעיגולים השחורים הגדולים יותר מציינים אזורים בהם דווח על מספר גבוה יותר של אזרחים הרוגים .כפי שנראה
במפה ,אלה נמצאים באזורים הצפופים ביותר (מוצללים בכתום כהה) .לעומת זאת ,למרות מספר לא מוטל של תקיפות בדרום עזה – תועד מספר מוגבל
שלנפגעים אזרחיים בה.
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צה"ל היה יכול והיה חייב לצפות מראש את הרמות הגבוהות של הנפגעים האזרחיים במהלך אחד עשר
ימי העימות במאי  – 2021לפחות  151הרוגים ו  555פצועים ,לפי  .Airwarsלפי ארגון זכויות האדם
הישראלי "בצלם" ,בארבע המערכות הגדולות שישראל ניהלה בשטח שבשליטת חמאס מאז ,2008
נהרגו לפחות  2,374אזרחים פלסטינים בעזה כתוצאה משימוש בכלי נשק נפיצים ,ומספר הפצועים –
43
גבוה בהרבה.
מערכות לחימה עיקריות בין צה”ל לבין קבוצות פלסטיניות בעזה 2008-2021
שנה

מבצע צה”ל

אזרחים הרוגים פלסטינים

אזרחים הורגים ישראליים

200844

עופרת יצוקה

759

3

201245

עמוד ענן

87

4

201446

חומת מגן

1,391

5

202147

שומר החומות

137

9

2,374

21

הצהרות צה"ל לעיתונות על תקיפות בעזה שפורסמו במהלך אחד עשר ימי העימות ב  ,2021מעידים
כי הכוחות הישראלים היו מודעים לכך שפגיעה באזרחים תהיה תוצאה בסבירות גבוהה של המתקפה
שלהם .סקירה של  Airwarsמצאה כי לפחות  17אזכורים של "אזרחים" או מתקפות ב"אזורים המיושבים
48
בצפיפות" מופיעים בהצהרות הרשמיות של צה"ל לעיתונאים לכל אורך העימות.
airwars.org

כמו כן זיהתה  Airwarsלפחות שני מקרים בהם צה"ל דיווח כי בחר שלא לתקוף ,בהתבסס על נוכחות
אזרחים .ב  19למאי ,למשל ,הוא פרסם "צילומים של תקיפות צה"ל שנדחו ובוטלו עקב נוכחות אזרחים,
כמו גם תקיפות נגד משגרי טילים המשובצים בקרב תשתית אזרחית 49.".דבר זה לא מסביר מדוע תק�י
פות רבות אחרות בוצעו ,בעת שאוכלוסייה אזרחית נותרה בסיכון גבוה.

אזהרה מוקדמת של כמה מתקיפות צה"ל

כחלק ממאמציו להפחית את הפגיעה באזרחים ,התריע צה"ל מדי פעם והזהיר אזרחים בעזה זמן קצר
לפני שהייתה אמורה להתבצע תקיפה אווירית .דבר זה נראה לעתים נדירות בלבד בעימותים אחרים.
בשעה שמאות אלפי אזרחים נהרגו כתוצאה משימוש בכלי נשק נפיצים בסוריה מאז  ,2011נאלצו
קהילות להסתמך על ארגוני החברה האזרחית או על מנגנונים במימון פרטי ,כגו ן  Hala Systemשה�ת
ריעו בפני תקיפות אוויריות קרבות 50.במוסול ,אזרחים הוזהרו לעתים על הקואליציה בראשות ארה"ב
באמצעות עלונים שנזרקו מהאוויר שיישארו בבתיהם ויתרחקו מדאעש ,51למרות ששיעור ההצלחה
המדווח היה מוגבל במקרה הטוב ,ובמקרה הגרוע ביותר סיכן חיי אזרחים עוד יותר על ידי שהורה להם
52
לא להתפנות מהלחימה העירונית האינטנסיבית.

למען העקביות ,כל הנתונים המובאים כאן מקורם בארגון "בצלם" .לנתונים חלופיים נא ראו למשל במרכז אל-מזאן לזכויות אדם ב
43
https://www.mezan.org/en/posts/15/Reports+and+Studies
'הרוגים במהלך מבצע עופרת יצוקה' ב B’Tselem, reviewed at https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-
44
lead/by-date-of-event
'הפרות זכויות אדם במהלך מבצע עמוד ענן 12-41 :בנובמבר' ב B’Tselem, May 2013, reviewed at https://www.btselem.org/
45
download/201305_pillar_of_defense_operation_eng.pdf
' 05ימים ,יותר מ  005ילדים :נתוני ההרוגים בעזה ,קיץ  '4102ב B’Tselem, July 20th 2016
46
'לא נותרו לנו מלים'" ,בצלם" אוקטובר  1202ב https://wordsfailus.btselem.org/
47
בסקירה של הצהרת צה"ל לעיתונאים בוואטסאפ בין ה  9ל  12במאי
48
הצהרת צה"ל לעיתונאים שנעשתה בוואטסאפ ,גם על ידי מחלקת דובר צה"ל 91 ,במאי  .1202לסרטון וידיאו ראו https://
49
spokesperson.gincher.net/releases/5L3iI6mSjGt_8zeDlNExE
ראו  Hala Systemsב https://halasystems.com/
50
‘Iraqi army drops leaflets over Mosul in preparation for offensive’, Ahmed Rasheed, Reuters, October 16th 2021,
51
reviewed at https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN12G0GN
‘Iraq: Civilians killed by airstrikes in their homes after they were told not to flee Mosul’, Amnesty International,
52
March 28th 2017, reviewed at https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2017/03/iraq-civilians-killed-byairstrikes-in-their-homes-after-they-were-told-not-to-flee-mosul/
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בעוד שבהודעות היומיות שלו לעיתונות קבע צה"ל כי הוא מזהיר אזרחים דרך קבע מפני תקיפות
צפויות ,הרי שעל פי הערכתינו מצאנו שרק בשניים מתוך  116אירועי פגיעה באזרחים סיפרו מקורות
מקומיים מהימנים כי הוזהרו בפני התקפה קרבה .בשני המקרים ,טענו מקורות מקומיים ,לא היה די זמן
כדי להגיב .הצהרות צה"ל לרוב לא כללו מידע מספק (כגון שעה ומיקום מדויקים) כדי לקשור פעולה
לאירוע פגיעה באזרחים או לפגיעה פרטנית .יחד עם זאת ,בשתי הערכות נוספות הצלחנו לקשר בין
הצהרות צה"ל לגבי דיווח מוקדם לבין תקריות פגיעה באזרחים ,למרות שמקורות מקומיים עצמם לא
הזכירו אם אזהרות אלה אכן התקיימו .ב  18מקרים נוספים מקורות מקומיים ציינו במפורש כי לא ניתנו
אזהרות מוקדמות.
המחקר ש ל  Airwarsעצמה מתמקד באירועים אשר לגביהם נטען באופן מקומי כי אירעה פגיעה באז�ר
חים ,למעט תקריות בהן נמנעה פגיעה באזרחים עקב אזהרה מוקדמת .עם זאת ,ידוע כי צה"ל הצליח
להזהיר אזרחים להתפנות מכמה אתרים במהלך העימות בעזה .ארגון  ,Human Rights Watchלמשל,
הדגיש סדרה של מתקפות בין ה  11ל  15במאי ,בהן כל הדיירים של  4מגדלי מגורים פונו בהצלחה
– הנאדי ,אל-ג'אוהארה ,אל-שורוק ואל-ג'לאא Airwars 53.חקרה את המתקפה באל-ג'לאא יחד עם
הגארדיאן ומצאה כי אזרחים התפנו בהצלחה מהבניינים רבי הקומות ,וזאת בעקבות אזהרה שניתנה
 90דקות לפני התקיפה ,למרות שחייהם של עשרות נותרו הרוסים על ידי ההרס המוחלט של בתיהם
54
ורכושם.

airwars.org

ב  16במאי התייחס צה"ל לשימוש שלו
באזהרות מוקדמות בהודעה שכותרי
תה הייתה הוכחה לדיוק תקיפות צה"ל,
וקבע כי "צה"ל ,ובמיוחד חיל האוויר,
מייחסים חשיבות עליונה לדיוק ולצי
מצום הפגיעות האזרחיות באזרחים".
בהודעה נכלל כי בעת תכנון המטרה
מקדיש צה"ל זמן להיערכות להתקי
פה ובמידת האפשר משתמש בכלים
כגון "אזהרה מראש ,הקש בגג,"..." ,
מבצעי פינוי מטרות ומגוון חישובים
55
מקצועיים".

חקירת אייוורס
בשיתוף עם
הגרדיאן (The
)Guardian
אודות ההתקפה
באל-ג'אללה
ב 28-ליולי
.2021

למרות שנראה כי מדובר בנוהל יוצא
דופן של כוח צבאי לנסות ולהזהיר
אזרחים לפני התקפה ,הרי ש Airwars
אינה מסוגלת למדוד באיזו יעילות
הפחיתה מערכת אזהרה זו את הפגיי
עה באזרחים בעזה במהלך מאי 2021
וזאת בגין חוסר שקיפות ציבורית כוללת מצד צה"ל ,בנוגע להכרזה על אתרים ספציפיים וזמני אזהרה.
כפי שמראות סקירות של סכסוכים עירוניים אחרים מהתקופה האחרונה ,למרות שכוחות צבאיים עושים
מאמצים מעין אלה כדי להפחית במספר הנפגעים האזרחיים ,הרי שמלחמות הניטשות באזורים עירוניים
מיושבים בצפיפות יגבו מחיר יקר מהאזרחים.

‘Gaza: Israel’s May Airstrikes on High-Rises’, Human Rights Watch, August 23rd 2021, Reviewed at https://www.
53
hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises
‘Countdown to the airstrike: the moment Israeli forces hit al-Jalaa tower, Gaza’, Kaamil Ahmed, Joe Dyke and Anas
54
Baba, The Guardian, July 28th 2021 , at https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/
countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
הצהרת צה"ל ששוחררה לעיתונאים דרך וואטסאפ ב  61במאי  ,1202וניתן לראות אותה גם ב Evidence of Hamas’ Abuse of Civilian
55
Infrastructure’, IDF, May 16th 2021, reviewed at https://www.idf.il/en/minisites/operation-guardian-of-the-walls/idf-pilotscalls-off-strike/
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נפגעים אזרחיים עירוניים כתוצאה ממתקפות ישראליות בסוריה
אלימות קיצונית ומספר גבוה של נפגעים בקרב אזרחים אפיינו את המלחמה האזרחית בסוריה מאז
תחילתה ב  .2011עם הזמן ,מספר גבוה של גורמים זרים הצטרף ללחימה ,גורמים ממלכתיים ולא
ממלכתיים כאחד .מדינות אחדות כמו רוסיה ואיראן תמכו ישירות בכוחות המשטר הסורי של בשאר
אל-אסד ,בסיוע קבוצות מיליציה כגון חיזבאללה .אחרים הצטרפו לקואליציה מרובת המדינות בראשות
ארה"ב ,אשר שמה לעצמה כמטרה את מה שנקרא 'המדינה האסלאמית' .מדינות נוספו ,כטורקיה,
למשל ,ניהלו מערכות חד-צדדיות בתוך סוריה ,ובמקרה של אנקרה – מכוונת אל הכוחות הכורדיים
וכוחות דאעש.
לעתים קרובות אופיינו התערבויות זרות אלו במקרי מוות ופציעה משמעותיים בקרב האזרחים ,בין אם
כתוצאה מתקיפות אוויריות רוסיות על חאלס ומזרח גאוטה; מהתקפות טורקיות על אל-באב; או מהתי
קיפות של ארה"ב ,בריטניה וצרפת על רקה ומזרח דיר אזור .לעתים קרובות כוונו פעולות כאלה לכמה
מהמחוזות הצפופים ביותר של סוריה.
פעולות ישראל בסוריה משקפות מערכה שונה וממוקדת יותר ,כפי שנדון בהרחבה מוקדם יותר בדוח
זה .אף על פי כן ,כשניטרה את צפיפות האוכלוסין בסוריה מצאה  Airwarsכי למרות הרמות הנמוכות
הכוללות של פגיעה באזרחים כתוצאה מפעולה ישראלית ,בהשוואה למדינות אחרות ,סביר יותר שאזרי
חים יפגעו כאשר תקיפות ישראליות פגעו באזורים המאוכלסים ביתר צפיפות.

airwars.org

תמונה של מכונית
הרוסה כתוצאה
מתקיפת מכונית
והולכי רגל ברחוב
אל-מגרבי ב 12-למאי
( 2021פורסם על ידי
)@MuathHumaid

בהתחשב בשקיפות הישראלית הרשמית המוגבלת לגבי התקפותיה בסוריה  -ובנתונים מוגבלים יחסית
בנוגע לצפיפות אוכלוסין במדינה שנפגעה במלחמת אזרחים ,בה למעלה משישה מיליון בני אדם חיים
56
כיום כעקורים פנימיים  -היכולת לערוך השוואות ישירות הינה מוגבלת.
עם זאת ,צפיפות אוכלוסין הינה גם טיעון משכנע כדי לעזור ולהסביר את הפער הניכר בין ספירת הפגיי
עות באזרחים מפעולות צה"ל בעזה ,בהשוואה לסוריה.
‘Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic’, Humanitarian Programme Cycle, March 2021, reviewed
56
_at https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syria_2021
humanitarian_needs_overview.pdf
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סוריה

צפון

airwars.org

צפיפות אוכלוסין
פגיעה בחמושים
1

17

מספר מינימלי של
אזרחים הרוגים

1

17

תרשים  :14התרשים מציין את המספר המינימאלי של אזרחים שדווח כי נהרגו בתקיפות ישראליות בסבירות גבוהה בסוריה מינואר  2013ועד 31
באוקטובר  ,2021על רקע צפיפות האוכלוסין .כפי שניתן לראות מהמפה – רוב הדיווחים על פגיעה מכוחות צבאיים נמצאים באזורים בהם המפה צבועה
בכתום בהיר יותר ,במלים אחרות – באזורים עם צפיפות אוכלוסין נמוכה יותר .מקטע המפה המוגדל מראה את העיר דמשק המיושבת בצפיפות ואת
השכונות הסובבות אותה ,בהן דווח על אזרחים רבים שנהרגו מפעולות צה"ל.

39

כפי שניתן לראות מהמפה למעלה ,מבין האירועים המדווחים הבודדים של פגיעה ישראלית באזרחים
בסוריה שנוטרו על ידי  ,Airwarsאלו שהתרחשו אירעו בדרך כלל באזורים בעלי צפיפות אוכלוסין גבוהה
יחסית .בהתבוננות מקרוב על האזור שמסביב לדמשק ,למשל ,זיהינו שישה אירועים שהיו אחראיים
לבין  13ל  35אזרחים שנהרגו בסבירות גבוהה ,ועוד  30עד  71נוספים שנפצעו על ידי מה שאנו מכנים
פעולות ישראליות 'אמינות' או "שנויות במחלוקת" 57.סה"כ מהווים מקרים אלה בסבירות גבוהה למעלה
משליש מכל המקרים המדווחים של אזרחים הרוגים ,ולמעלה ממחצית מכל המקרים המדווחים של
58
נפגעים אזרחיים כפי שזוהו על ידי  ,Airwarsהקשורות לפעולות ישראליות בסוריה.
 ב  12בנובמבר  ,2019באירוע שהיה ככל הנראה תוצאה של תקיפה ישראלית ,נהרגו בין שנים לע�ש
רה אנשים כאשר התקפה ממוקדת כוונה אל שכונת אל-מזאא בדמשק .במקרה נדיר יחסית לפעולות
צה"ל בסוריה ,חבר בקבוצת חמושים הותקף בבית משפחתו .מקורות מקומיים דיווחו על נזק משמעותי
למבנים סמוכים ,למכוניות ולחלונות בשכונות המגורים – סימנים ברורים לשימוש בנשק בעל השפעה
59
נרחבת בשטח עירוני.
דווח כי בין שניים לעשרה אזרחים נפגעו בהתקפה ,בהם ילד .סוכנות הידיעות הערבית הסורית הרשמית
של המשטר ( )SANAדיווחה כי התקיפה האווירית כוונה אל מנהיג תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין,
אכרם אל-עג'ורי .דווח כי בנו ,מועז אל-עג'ורי ,נהרג אף הוא ,יחד עם אדם נוסף בשם עבדאללה יוסף
חסן .דווח כי בתו של מועז אל-עג'ורי ,בטול ,ואשתו נפצעו .קורבנות אחרים של האירוע לא דווחו מקוי
מית בשם.

airwars.org

נפגעים אזרחיים עירוניים כתוצאה מתקיפות פלסטיניות בישראל
ממשלת ישראל משקיעה רבות בהגנה על אזרחים מפני התקפות באזורים עירוניים ,כאשר מערכת
ההגנה כיפת ברזל ,למשל ,מכוונת באופן סלקטיבי לאותן רקטות צבאיות פלסטיניות הנחשבות לאיום
60
הגדול ביותר על אזרחים – אלו היוצאות לכיוון מרכזים עירוניים.
אירועי הפגיעה באזרחים בישראל במאי  2021התרחשו בעיקר באותם אזורים בהם מטח הרקטות
מעזה הצליח לפרוץ דרך הגנה מעין זאת.
מיפוי צפיפות האוכלוסין בישראל הוכיח את עצמו כמאתגר עקב מחסור בקבצי צורות ()shape files
ממקורות פתוחים עבור מיקומים עירוניים .כתחליף לנתוני צפיפות אוכלוסין נעשה שימוש במידע אחר,
כגון תמונות ותיאורים של בניינים רבי קומות ,תמונות לוויין וכן נקודות איכון Airwars .מצאה כי סביר
להניח ש  17מתוך  33תקריות הפגיעה באזרחים שדווחו כתוצאה מרקטות פלסטיניות שפגעו בישראל
61
במהלך מאי  2021התרחשו באזורים מאוכלסים בצפיפות.

ההערכה של  Airwarsבנוגע לקורבנות באזורים בדמשק עם צפיפות אוכלוסין גבוהה היא שייתכן כי חלקם -שלוש מתוך שש  -היו
57
כתוצאה מאש נ"מ מצד המשטר הסורי ,שכוונה למטוסים ישראלים שטסו מעל אזורים אזרחיים.
ראו Airwars assessments ISSY004, ISSY009, ISSY008, ISSY010, ISSY014, ISSY003, searchable via https://airwars.
58
org/civilian-casualties/?country=syria&belligerent=israeli-military
ראו הערכת  ISSY004 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/issy004-november-12-2019/
59
ראו למשל  ‘How Israel’s Iron Dome Actually Works,’ Bloomberg Quicktake, May 27th 2016וגם סרטון וידיאו זמין ב https://
60
www.youtube.com/watch?v=b4a_ie0J0hU&t=1s
'קבצי צורה' ( )shape filesהינם גבולות מנהליים מוסכמים בהם ניתן למקם מספרי אוכלוסיה ,ועל כן מאפשרים למפות את צפיפות
61
האוכלוסין במסגרת אזורים גיאוגרפים .שלא כמו בעזה ,בה סופקו קבצי צורה על ידי הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה ,ובסוריה – בה בופקו קבצי
צורה על ידי  Airwars ,UN OCHAלא הייתה מסוגלת לזהות קבצי צורה ממקורות פתוחים למטרת גבולות מנהליים מתאימים בישראל.
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צפון

1

2

ישראל

מספר מינימלי של
הרוגים אזרחיים

airwars.org
תרשים  :15התרשים מראה את מספר ההרוגים הישראלים המינימאלי שדווח כתוצאה ישירה מפעולות חמושים פלסטינים במאי  .2021כפי שניתן לראות
מתמונות לוויין ,הרוגים אלה היו מקובצים בעיקר באזורי מגורים.
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דוגמה אחת כזו התרחשה באשדוד ב  17במאי ,בה זיהו חוקרי  Airwarsשדוברים עברית לפחות שלושה
אזרחים שנפצעו במטח כבד של רקטות שנורו מעזה ופגעו בבניין מגורים בן  4קומות .אל-קסאם נטל
את האחריות להתקפה ,אם כי לא הכיר במקרה זה בפגיעה באזרחים בתקרית זו .דיווחים מקומיים מסי
פרים כי רוב התושבים היו מוגנים על ידי הסתתרות בחדר המדרגות של הבניין ,אך זכוכית שהתנפצה
פצעה שלושה אנשים.

הרס בגבעתיים
כתוצאה מירי
רקטות ב 11-למאי
( 2021פורסם
בפייסבוק על יד
.)HebMix

airwars.org

נפגעים בהקשר:
מדוע תקיפות עירוניות נותרות בעייתיות כל כך
הממצאים שלנו אודות עזה ,סוריה וישראל תומכים בספרות מבוססת היטב לגבי השימוש הבעייתי מאד
בכלי נשק נפיצים באזורים מאוכלסים ( ,)EWIPAומצביעים על המחיר הקטלני שמשלמים אזרחים בגין
מלחמות המתנהלות במרכזים עירוניים.
תופעה זו בהחלט אינה מוגבלת לפעולות צה"ל ,או של קבוצות חמושים פלסטיניות .ואכן ,ניתן לראות
במערכה בעזה במיוחד חלק ממגמה מדאיגה מאד ,בה מדינות וגורמים אחרים מבצעים פעולות צבאיות
אינטנסיביות במרכזים עירוניים ,לעתים קרובות עם תוצאות הרסניות .מבין חמש החברות הקבועות
במועצת הבטחון של האו"ם ,למשל ,רק סין לא ביצעה התקפות צבאיות גדולות על מרכזים עירוניים
בעשור האחרון.
המעבר המשמעותי הזה אל עבר לחימה עירונית בקנה מידה גדול ,בו שימוש רב בכלי נשק נפיצים
כגון פצצות ,טילים ,רקטות ופגזי ארטילריה היה מאפיין מרכזי בקרב עימותים ,הביא את הוועד הביני
לאומי של הצלב האדום ,למשל ,להזהיר כי "עימותים מזויינים מתקיימים יותר ויותר במרכזי אוכלוסין,
אך לעתים קרובות עם מערכות נשק שתוכננו במקור לשימוש בשדות קרב פתוחים .כאשר נעשה בו
שימוש באזורים מיושבים ,כלי נשק נפיצים המתפרסים על פני שטחים נרחבים עלולים להשפיע מאד
62
ללא אבחנה .הם מהווים גורם מרכזי לפגיעה באזרחים ולהפרעה בשירותים החיוניים להישרדותם".
צוטט מתוך ‘Explosive weapons in populated areas’, International Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.
62
org/en/explosive-weapons-populated-areas
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השימוש כלי נשק נפיצים באזורים מאוכלסים ()EWIPA
השימוש ב EWIPAגורם לפגיעה בלתי מידתית באזרחים ובתשתיות אזרחיות .על פי Action on
 Armed Forcesאזרחים מהווים בממוצע  90%מהפצועים או ההרוגים כאשר נעשה שימוש בכלי
נשק נפיצים באזורים מיושבים .לנזק ולהרס של תשתיות אזרחיות  -לרבות דיור ,אספקת חשמל,
מערכות מים ותברואה – יש השפעות קשות על קהילות ,לעתים קרובות למשך שנים רבות לאחר
תום הסכסוך ,ואלה עלולים להפריע לתהליך השיקום לאחריו.
שיעורי הנפגעים האזרחים מתוך כלל מקרי המוות יורד  ל  25%כאשר התקיפות מתבצעות באז�ו
רים מאוכלסים פחות ,כך על פי  63.AOAVבנוסף להשפעה הישירה הזאת ,הרס תשתיות אזרחיות
יכול להחליש קהילות במשך שנים ,ולהפריע להתאוששות לאחר תום הסכסוך .שימוש בכלי נשק
נפיצים באזורים מיושבים הינו גם מניע מרכזי לעקירה בכפייה .רוב הצבאות אחריהם עוקבת
 Airwarsטוענים כי פעולותיהם בוצעו בהתאם לחוק ההומניטרי הבינלאומי ( ,)IHLוכי הם מצוידים
היטב כדי להגביל את הפגיעה באזרחים מכלי נשק נפיצים במהלך פעולות באזורים עירוניים .יחד
עם זאת ,מערכות אחרונות בערים כמו מוסול ,רקה ,חוואיג'ה ,חאלב ,טריפולי ועזה הראו אותו
דפוס של פגיעה ,בו נעשה שימוש בכלי נשק נפיצים באזורים מיושבים ,דבר אשר הביא למספרים
יוצאי דופן של נפגעים אזרחיים .דבר זה מוכיח ,כי גם במקרים בהם מקרי מוות אזרחיים עשויים
להיות בגבולות המשפט הבינלאומי ,היקף הנזק האזרחי עלול עדיין להיות הרסני.
airwars.org

הכישלון המתמשך בהגנה נאותה על אזרחים בסביבות מאוכלסות היה נושא למאמצי הסברה ביק
נלאומיים של מזכלי האו"ם בזה אחר זה ,אשר קראו למדינות מאז  2009להימנע משימוש בכלי
נשק נפיצים המתפרסים על שטחים נרחבים באזורים מיושבים .הרשת הבינלאומית לכלי נשק
נפיצים ( )INEWקראה למדינות להפסיק את השימוש בכלי נשק נפיצים המתפרסים על שטחים
נרחבים באזורים מיושבים; לסייע לנפגעים ,לשתף בנתונים על קורבנות ,תקיפות ושימוש אחר
בחומרי נפץ ,כל זאת במטרה להגביר שקיפות ומתן דין וחשבון INEW .קראה גם לפיתוח אמות
מידה בינלאומיות חדשות.
לאחר ועידה בינלאומית שהתכנסה באוסטריה ב  ,2019הובילה אירלנד שורה של התייעצויות
לעריכת הצהרה מדינית בינלאומית לחיזוק ההגנה על אזרחים מפני שימוש בכלי נשק נפיצים
באזורים מיושבים .באמצע  2021הפכה בלגיה למדינה הראשונה שהעבירה החלטת פרלמנט
התומכת בהנחה נגד שימוש כזה .מדינות אחרות תמכו גם הן בקריאות להימנע משימוש בכלי
נשק נפיצים המתפרסים על שטחים נרחבים באזורים מיושבים .ההכרזה המדינית צפויה להסתיים
בתחילת .2022

63

ראו https://aoav.org.uk/
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מסקנה :מספר גבוה של נפגעים מתקיפות
עירוניות הוא דאגה עולמית ומקומית כאחד
אירועי הפגיעה האחרונים באזרחים שנבעו מהתקפות ישראליות בעזה במא י  ,2021בשמונה ה�ש
נים האחרונות בסוריה והתקפות של רקטות פלסטיניות על ישראל הם האחרונים בסדרה של מקרים
מדאיגים ,המערערים על הנרטיב לפיו לוחמה אפשרית בסביבות עירוניות מבלי לגרום למוות ולפציעות
64
משמעותיות של אזרחים.
לשם השוואה ,במהלך שמונת החודשים בהם התנהלה מערכה לסלק את דאעש ממוסול נהרגו ,על פי
דיווחים אמינים ,לפחות  9,000ועד  20,000אזרחים בידי כל הצדדים השותפים ללחימה – רובם נהרגו
כתוצאה משימוש כלי נשק נפיצים המתפרסים על פני שטחים נרחבים .בתחילת הקרב הזה– בסוף
 – 2016העריך האו"ם כי עד מיליון לא-לוחמים נותרו לכודים בעיר המכותרת .השימוש הנרחב שעשתה
הקואליציה בהובלת ארה"ב בכלי נשק נפיצים תרם במידה ניכרת לפגיעה באזרחים ולנזק לתשתיות.
 Airwarsמעריכה כי ככל הנראה היו לפחות  1,168ועד  1,722אזרחים הרוגים בסביבת מוסול כתוצאה
65
מפעולות הקואליציה לבדה במהלך הקרב.
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מספר גבוה של נפגעים אזרחיים בעזה משקפים ,אם כן ,תסמין למגמה צבאים עולמית מתעצמת ומטי
רידה מאד .בדוח השנתי שלו לאו"ם לשנת  ,2021העוסק בהגנה על אזרחים בסכסוכים מזויינים (הדוח
הוא מיום  3במאי  ,2021אך פורסם במקרה ביום האחרון ללחימה בין ישראל לכוחות הפלסטינים) עמד
על כך מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ואמר כי "גם במקרים בהם הצדדים לסכסוך מאשרים שהם משי
תמשים בכלי נשק נפיצים בהתאם לחוק בלבד ,רמת הנזק האזרחי שנגרם הוא לרוב הרסני .העובדות
בשטח ממשיכות להדגיש את הצורך של הצדדים להימנע משימוש בכלי נשק נפיצים המתפרסים על
פני שטחים נרחבים באזורים מיושבים ,ולהעריך מחדש ולהתאים את בחירת הנשק והטקטיקות שלהם,
66
במטרה למנוע את ההשלכות המתועדות היטב על אזרחים".
דוח זה הציג שלושה תרחישים שונים מאד זה מזה :אזרחים בעזה מופגזים על ידי אחד הצבאות המי
תקדמים בעולם; אזרחים בישראל שנהרגו ונפצעו על ידי כוח צבאי במהלך התקפות מטעם עצמם,
שכוונו ספציפית לאזרחים באזורי מגורים; והמקרה החריג יחסית של מספר נפגעים נמוך בקרב אזרחים
בסוריה כתוצאה מפעולות ישראליות ,ביחוד בהשוואה לגורמי זרים אחרים הפועלים בסוריה.
המשותף למה שנראה כסביבות סכסוך שונות באופן דרמטי הם אותם האזרחים שנקלעו לאלימות,
בעיקר באזורים עירוניים ,שנהרגים ונפצעים כתוצאה משימוש בכלי נשק נפיצים המתפרסים על שטי
חים נרחבים .השאלות היכן ,מתי ואיך נפגעו מספר לנו סיפור חשוב על האופן בו הבחירות שנעשו על
ידי הכוחות הצבאיים יכולות וממשיכות להשפיע באופן הרסני על חיי אזרחים ,ומדגימות בבירור מדוע
חייבים להגביל את השימוש בכלי נשק נפיצים המתפרסים על שטחים נרחבים באזורים מיושבים.

‘Reports of Civilian Casualties in the War Against ISIS Are Vastly Inflated’, Stephen J. Townsend, Foreign Policy,
64
September 15th 2021, reviewed at https://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalitionstrikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
‘Seeing Through the Rubble: The civilian impact of the use of explosive weapons in the fight against ISIS’,
65
Roos Boer, Laurie Treffers, Chris Woods, Airwars & PAX, March 2020, reviewed at https://airwars.org/wp-content/
uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf
‘Protection of civilians in armed conflict’, UN Secretary-General, United Nations Security Council, May 3rd 2021,
66
S/2021/423, https://undocs.org/S/2021/423
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מתמקדים בפגיעה באזרחים :חקר מקרים
מסוריה ,עזה וישראל
הערכות הפגיעות האזרחיות של  Airwarsבנויות נפגע אחר נפגע ,אירוע לאחר אירוע ,והן מבוססות
בעיקר על דיווח של הקהילות המושפעות עצמן .להלן כמה מהמקרים שבחרנו להדגיש שנהרגו או
נפצעו בשלוש הזירות הנדונות בדוח זה :עזה ,סוריה וישראל .אלו הינן רק חלק ממאות התקריות המי
דווחות מקומית על פגיעה באזרחים שנאספו לצורך מחקר זה .מאגר ההערכה המלא זמין לעד באתר
67
.Airwars

סוריה :משפחות שנהרסו
על אך הרמות הנמוכות יחסית של פגיעה באזרחים כתוצאה מהפעולות הישראליות בסוריה כפי שאלה
זוהו על די  ,Airwarsההשפעה על קהילות במקרים בהם תקיפות השתבשו עלולה להיות הרסנית.
ה  1ביולי  :2019דמשק:אלאף ראטיב בכרי פאשה ,ראטיב מוספטה בכרי פאשה ,אנאס אל-ביאט,
68
עבדול רחמן ,ראמה ארנא-אוט.
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ב  1ביולי  2019דווח כי בין  5ל  16אזרחים נהרגו בעת שמטוסי קרב ישראליים תקפו מספר אתרים
צבאיים באזור הכפרי של דמשק ,במיוחד בשכונת סחנאייה .מבין הפעולות האחרונות של ישראל בסוי
ריה מחשיבה  Airwarsתקרית זו לאירוע הנפגעים האזרחיים בקנה מידה גדול הראשון .על ההרוגים
נמנו לפחות שני ילדים .ילד בן שבעה חודשים נהרג יחד עם אימו ואביו ,בעוד ילדה צעירה מתה ליד
אביה הרופא.
תמונה של ד"ר רטיב
מוסטפה ברקי פאשה
וביתו אלף רטיב
בקרי פאשה שנהרגו
בתקיפה המיוחסת
לישראל בפרברי
דמשק ב 1-ליולי 2019
(תמונה מחדשות
באלאדי)

בנוסף לשתי המשפחות שנהרגו 50 ,בני אדם נוספים נפצעו בתקרית זו ,כולל  20שדווחו על ידי
מקורות מקומיים.
ה"דיילי טלגרף" דיווח כי הצבא הישראלי סירב להתייחס לטענות הסורים בדבר מות אזרחים בתקרית
זו ואמר לכתב שלו" :אנחנו לא מגיבים לדיווחים זרים" 69.אותה תגובה ניתנה על ידי צה"ל כמענה לדוח
זה ,כאשר  Airwarsביקשה מידע לגבי הערכות נפגעים אזרחיים בסוריה.
ראו https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
67
ראו הערכת  ISSY003 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/issy003-july-1-2019/
68
‘Syrian anti-aircraft missile lands in Cyprus as Israeli strikes ‘kill civilians’ near Damascus’, Raf Sanchez, The
69
Telegraph, July 1st 2021, reviewed at https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/01/israeli-strikes-kill-civilians-syriastray-regime-missile-crashes/
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 19-20בנובמבר  :2019דמשק :איוב אל-ספדי ,נדיה אל-ספדי

70

מאוחר יותר באותה שנה ,בין התאריכים  19-20בנובמבר  ,2019פתחה ישראל בשורה של תקיפות
אוויריות על אתרים איראנים ואתרים המיוחסים לשלטון בסביבות דמשק ,במה שהיה ,לדבריה ,תגי
מול על רקטות מתוצרת איראן לכאורה ששוגרו לישראל .באחד מאתרי התקיפה ,איבדה משפחה גבר
ואשה ,בעוד בנם בן ה  14נפצע.
בית משפחת אל-
סאפדי  -איוב אל-
סאפדי ואשתו נדיה
אל-סאפדי נהרגו לאחר
שהפגזה ישראלית
הרסה את הבניין הדו-
קומותי בו התגוררו.
בנם בן ה 14-אחמד
אל-סאפדי נפצע
(התמונה פורסמה
בפייסבוק על ידי Beat
)Team
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באחד האתרים אשר היו נתונים להתקפה באותה עת ,נפצעה נערה בת  17מרסיסים ביחד עם עוד כמה
אנשים אחרים בבניין מגורים בפרבר קודסאיה בדמשק .אמה של הנערה הפצועה סיפרה ל  SANAכי
"לאחר שהעשן והאבק שככו ראיתי את בתי בת  ה  17זועקת כשהיא מתבוססת בדמה ,עד כדי כך ש�א
ביה נאלץ לקחת אותה לבית החולים מוואסאת בדמשק ,היכן שהיא מטופלת כעת".
צה"ל הכיר בהתקפות שביצע ברחבי סוריה בערב ההוא ,בתגובה לירי רקטות על ישראל ,אותו ייחס
71
למיליציה האיראנית ,אך לא הכיר בכל פגיעה אזרחית.

ראו הערכת  ISSY005 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/issy005-november-19-2019/
70
“#BREAKING: We just carried out wide-scale strikes of Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria
71
in response to the rockets fired at Israel by an Iranian force in Syria last night”, @IDF, November 20th 2019, Twitter: https://
twitter.com/IDF/status/1196973332689833985?s=20
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רצועת עזה :פגיעות בילדים
כפי שמתואר בדוח זה ,ילדים שילמו מחיר יקר במהלך העימות בעזה במאי  ,2021כפי שאירע בסבבי
הסלמה קודמים ,כאשר למעלה משליש מההרוגים המדווחים היו ילדים.
 13במאי  :2021אל-ג'יינה – עזה :איברהים אל-רנטיסי ,סיהאם יוסף אזרה (אל-רנטיסי) ,שיימה
72
דיאב מוחמד מוסא
אחד הילדים שנפגעו היה איברהים מוחמד אל-רנטיסי ,בן פחות משנתיים ,שנהרג לצד שלושה בני
משפחה נוספים בעת שדווח כי תקיפות אווירות ישראליות פגעו בבניין בן שלוש קומות .התקיפות יועדו
בסבירות גבוהה לחמוש אל קסאם ראיד אל-רנטיסי ,שנהרג אף הוא בהתקפה .על פי הדיווחים15 ,
73
אזרחים נוספים נפצעו.
"אל ערבי" דיווח כי ביום התקיפות נאספו נשות משפחת אל-רנטיסי בשעה שמונה בערב כדי לחגוג את
היום הראשון של עיד אל-פיטר ,והביאו עימם מזון ממתקים בחלק מהחגיגה .זמן קצר לאחר התכנסותן
פגע טיל ישראלי בביתן.
ראידה אל-רנטיסי ,שאמה נהרגה אף היא בתקיפה האווירית אמרה ל "אל ערבי" :הטיל הישראלי חילל
את קדושת הבית שלנו והפך אותו להריסות שבתוכו עפו גופות ,צעצועים ,בגדים ומצעים" .היא הוסיפה
כי "הכל הפך לאפר( ,היה) ריח של מוות ושל אבק שריפה ,צעצועים התפזרו .צרחות נשמעו בעקבות
74
הטרגדיה".
airwars.org

 15במאי  :2021מחנה פליטים אל-שאטי :יאמן אבו חטאב ,בילאל אבו חטאב ,יוסף אבו חטאב,
מריאם אבו חטאב ,יסמין חסן חטאב ,מאהא אבו חטאב (אל חדידי) ,עבדול רחמן אל-חדידי ,סוהייב
75
אל-חדידי ,יחיא אל-חדידי ,אוסאמה אל-חדידי.
במהלך הלילה של ה  15במאי דווח על לפחות שמונה ילדים שנהרגו בתקיפה ישראלית על בית במחנה
הפליטים 'חוף' באל-שאטי .מקורות דיווח כי שתי אימהות ,שהיו גיסות ,נהרגו בהתקפה ,ועימן ארבעת
הילדים של כל אחת מהן ,שנהרגו אף הם ,כולם בני  5עד  .14ילד בן חמישה חודשים ,עומר אל-חדידי,
נמצא בחיים בין ההריסות בזרועות אימו המתה .על פי הדיווחים ,המשפחה חגגה את סוף השבוע
הארוך לאחר החג.
עלא אבו חטאב ,שאשתו ,ילדיו ,אחותו וילדיה של אחותו נהרגו כולם בהתקפה ,מסר דיווח של עד ראיה
 ל  :Human Rights Watchיצאתי מביתי ברגל בסביבות השעה  01:30כדי ללכת לכמה חנויות מק�ו
מיות שהיו פתוחות מאוחר לרגל החג המתקרב ,במטרה לקנות צעצועים וחטיפים לילדים ולקנות קצת
אוכל ,כי היינו רעבים".
אבו חטאב סיפר כי כ  15דקות לאחר שעזב שמע "פיצוץ חזק מאד שהרעיד את כל האזור .רצתי בחזרה
אל עבר העשן וראיתי שזה הבית שלי .הכל היה הרוס ,הרגשתי שהכל סובב סביבי .הייתי בהלם והתעלי
פתי .כששבתי להכרתי ראיתי כוחות הצלה מחפשים גופות מתחת להריסות ומוציאים חלקי גופות .ההתי
קפה קרעה את הגופות לגזרים .חלקים אחדים נותרו מתחת להריסות מאחר ולא מצאו אותם .לא היו
חמושים בבית או ליד הבית שלי ולא היו שם רקטות או משגרי רקטות .אני עדיין לא יודע למה הפציצו
את הבית שלי והרגו את אשתי וילדי ,את אחותי ואת ילדיה".

ראו הערכת  ISPT041 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt041-may-13-2021/
72
ראו הערכת  ISPT033 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt033-may-12-2021/
73
‘The Tragedy of the Rantisi family...Israel turns the joy of Eid into a mass funeral in Rafah’, Al-Araby News, May 15th
74
2021, reviewed at https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-23748
ראו הערכת  ISPT068 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt068-may-15-2021/
75
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צה"ל הודה בביצוע התקיפה כאשר אביחי אדרעי ,דובר צה"ל ,הגיב בציוץ כי צה"ל "כיוון אל מספר בכירי
חמאס בתוך דירה המשמשת כבניין טרור במחנה הפליטים א-שאטי" והוסיף כי התקרית נמצאת עדיין
"בבדיקה"

הלוויתם של עשרת
הנשים והילדים שנהרגו
בתקיפה הישראלית
על מחנה הפליטים
אל-שאטי ב 15-למאי
( 2021פורסם על ידי
.)@activestills
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רצועת עזה :עיתונאים בסיכון
התקפות על התקשורת דווחו בהרחבה בעזה במהלך מאי  ,2021כאשר הוועדה להגנה על עיתונאים
פרסמה הצהרה רק שלושה ימים לאחר תחילת העימות ,הקוראת לכוחות הישראלים להימנע מהפצצת
כלי תקשורת 76 .יומיים לאחר מכן ,ב  15במאי ,ההרס המוחלט של משרדי אל-ג'זירה וסוכנות הידיעות
78
 , 77)Associated Press (APהשוכנים בבניין אל-ג'לאה בן  11הקומות ,צולם בשידור חי באל-ג'זירה.
כוחות ישראליים נתנו אזהרה מוקדמת לתושבים ול ( )APולאל-ג'זירה .בתקרית לא תועדו נפגעים
אזרחיים.
עם זאת Airwars ,זיהתה שש תקריות נוספות בהן נפגעו עיתונאים מתקיפות ישראליות שדווחו .על פי
הערכות  Airwarsשלושה עיתונאים אזרחיים נהרגו בעימות ושישה נוספים נפצעו .למרות שלא הייתה
כל אינדיקציה ממקורות בנוגע לשאלה האם עיתונאים אלה הותקפו בכוונה תחילה על ידי צה"ל ,הרי
שהוועדה להגנה על עיתונאים קראה לממשלת ישראל להבהיר אם הרשויות הישראליות ביצעו התקי
פות מכוונות על בתי העיתונאים.

‘Israeli air strikes destroy buildings housing more than a dozen media outlets in Gaza’, Committee to Protect
76
Journalists, May 13th 2021, reviewed at https://cpj.org/2021/05/israeli-air-strikes-destroy-buildings-housing-more-thana-dozen-media-outlets-in-gaza/
‘Countdown to the airstrike: the moment Israeli forces hit al-Jalaa tower, Gaza’, Kaamil Ahmed, Joe Dyke, Anas
77
Baba, Garry Blight, The Guardian, July 28th 2021, reviewed at https://www.theguardian.com/global-development/nginteractive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
“That tower is where Al Jazeera’s offices are... were... housed.” @hallamohieddeen has the awful job of witnessing
78
and describing the destruction by #Israrl of our colleagues’ building in #Gaza”,Steven Wilson on Twitter (@swilsonnews) of Al
Jazeera, May 15th 2021, reviewed at https://twitter.com/swilsonnews/status/1393545932743061507?s=20
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 12במאי  ,2021תל אל-האווא ,רצועת עזה :מריאם מוחמד עודא אל-טיבאני ,זייד מוחמד עודא
79
אל-טיבאני ,רימא סאעד ,האלה חוסיין רפ'עאת אל-ריפי
אחת העיתונאיות שנהרגה הייתה רימא סאעד בת ה  ,30שהייתה בחודש הרביעי להריונה .היא נהרגה
במתקפה ב  12במאי ולצידה בנה בן החמש ,בתה בת השלוש ובן זוגה .אחותה סמאר תיארה את רימא
סאעד כ "שאפתנית ...דנה תמיד בתוכניות שלה להתחיל פרויקט שיסייע לאנשים למצוא עבודות כעצי
מאיים".
 19במאי ,אל-רדוואן ,העיר עזה :יוסף אבו חוסיין
מותו של יוסף אבו חוסיין ,עיתונאי ברדיו אל-אקצא (תחנה המזוהה עם חמאס) ב  19במאי זכה לפרסום
נרחב בכלי התקשורת הבינלאומיים .יוסף נהרג כאשר כוחות ישראליים ירו לכאורה שלושה טילים אל
עבר בניין בן חמש קומות בשכונת שייח' רדוואן ,ופגעו בבית משפחתו של מר חוסיין .אביו אמר לאל-
ג'זירה כי שאר בני המשפחה הצליחו להימלט כשהטיל פגע" ,אבל הילד שלי ,יוסף ...נהרג".
80

הוועדה להגנה על עיתונאים ( )CPJגינתה את ההתקפה ו"קראה לרשויות ישראליות להבהיר באופן
מידי אם פגעו בביתו בכוונה תחילה"  CPJ .אישר ל  Airwarsכי נכון ליום  3בנובמבר  2021טרם הת�ק
בלה תגובה מצה"ל.

ישראל :קשישים בסיכון
airwars.org

בישראל ,בשישה מתוך  33אירועי פגיעה באזרחים כתוצאה מירי רקטות פלסטיניות שזוהו על ידי
 Airwarsהיו מעורבים אנשים מעל גיל 60.
 19במאי ,2021 ,שדרות( :שמות בלתי ידועים)
בתקרית אחת בשדרות ב  19במאי ,עליה נטלו אחריות חמושים של אל-קסאם ,דווח כי גבר בן  65וגם
בן  72נפצעו במרתף שלהם לצד בני משפחה נוספים ,כאשר ביתם נפגע מירי רקטות .בן ה  72ספג
פגיעות ראש במהלך התקפה לילית שעל פי הדיווחים גרמה נזק גם למכוניות ולמבנים אחרים באזור ,וכן
ניתקה את אספקת החשמל.
81

 13במאי ,2021 ,שתולים ,ישראל :מרים אריה
בשלושה מקרים לפחות דווח על אזרחים קשישים שמתו או נפצעו במהלך ריצה למקלטים או לאחר
ששמעו אזעקות המזהירות בפני התקפות .זה היה המקרה עבור מרים אריה בת ה  84שמתה לאחר
שנפצעה בראשה ב  13במאי במהלך התקפת רקטות של חמאס.
82

גב' אריה עלתה לישראל מתימן בשנת  1949ובריאיון לתקשורת המקומית ב  2016תיארה את חיי
המשפחה שלה בישראל" :אני כבר סבתא רבא ,יש לי תשעה ילדים ,היה לי עוד ילד בשם גבריאל ,הוא
מת מאפילפסיה ...יש לי  26נכדים ו  9נינים" .פרמדיק שהיה במקום דיווח כי גב' אריה החליקה לאחר
שנשמעו אזעקות בישוב שתולים בשעה  22:38ב  13במאי ,כאזהרה לקראת ההתקפה הקרבה.

79
80
81
82

ראו הערכת  ISPT021 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt021-may-12-2021/
ראו הערכת  ISPT116 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/ispt116-may-19-2021/
ראו הערכת  PALIS030 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/palis030-may-19-2021/
ראו הערכת  PALIS021 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/palis021-may-13-2021/
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ישראל :גישה למקלטים
מערכת האזעקות המתקדמת של ישראל ,ורשת של למעלה ממיליון מקלטים ,מילאו ,ככל הנראה,
תפקיד משמעותי בהגנה על אזרחים במהלך מאי  ,2021על אף אלפי רקטות שנורו מעזה אל עבר
בתי מגורים 83.מערכת ההגנה "כיפת ברזל" זכתה לסיקור נרחב על תפקידה בהגנה על אזרחים מפני
התקפות רקטות .עם זאת ,הרשויות הישראליות השקיעו רבות גם במקלטים ובאזעקות .מוערך כי ב
 2015הושקעו  140מיליון דולר במערכות אזעקה ,ו  384מיליון דולר הושקעו בחיזוק מבנים ובניית
84
מקלטים.
 12במאי ,שדרות ,ישראל :עידו אביגיל
בשדרות ,אחת הערים הקרובות ביותר לגבול עם עזה ,השקיעו הרשויות הישראליות משאבים משמי
עותיים בביצור מבנים ובניית מקלטים 86.למרות עבודה נרחבת זו מצביעות הערכות  Airwarsעל כך
שלפחות ילד אחד נהרג ובין חמישה לעשרה אזרחים נוספים נפצעו מהתקפות רקטות בעיר ובסביבתה
במהלך מאי  .2021באופן כללי דווח על שני ילדים שנהרגו מירי פלסטיני בישראל במהלך ההתקפה.
עידו אביגיל בן ה  5תפס מחסה בחדר הבטחון בשעה שהוא נפגע בבטנו מרסיס ששבר את הזגוגית
87
העבה של החדר.
85
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דבר זה משקף את עוצמת ההתקפות שחמאס הפנה לעבר אזורי מגורים בישראל .יום לפני שעידו נהרג,
ולאחר ששיגר סדרה של חמש התקפות רקטות אל העיר המאוכלסת ,פרסם אל-קסאם בערוץ הטלי
גרם שלו" :האויב מודה שהיו פציעות ,נזק ישיר למבנה והפסקות חשמל לאחר ירי הקסאמים האחרון
אל העיר הגזולה שדרות" .חמושים של אל-קסאם הם יוצאי דופן בקרב הכוחות הצבאיים ש Airwars
מנטרת בהכרתם בפגיעה באזרחים בעקבות אירועי תקיפה – לא כהודאה באחריות ,אלא כהתפארות
על אזרחים שנפגעו.
מקרים כמו זה של עידו הינם היוצא מן הכלל במה שהינה אחת ממערכות ההגנה המתקדמות בעולם.
מאמר שפרסם "הארץ" בעקבות העימות במאי הצביע בכל זאת על ארבע תקריות שהציגו מה שהעיתוי
נאי בר פלג תיאר כהשפעה הקטלנית" של העוני במלחמה – במיוחד בכל הנוגע לגישה מוגבלת למקלי
88
טים.
החקירה הביאה את סיפורם של שני עובדים תאילנדים שנהרגו במפעל ובו גישה מוגבלת למקלטים;
מותו של נכה ישראלי שנהרג בבית בו התגורר; מותה של העובדת הסיעודית ההודית סומאיה סנטוש
שמתה בעת שטיפלה באשה ישראלית המבוגרת בהשגחתה; אב ובת שנהרגו בכפר הערבי-ישראלי
90
דהאמש 89.כל התקריות מפורטות גם באתר .Airwars
‘Doomsday dens: Inside Israel’s bomb shelters - in pictures’, The Guardian, August 14th
83
2021, reviewed at https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/aug/14/israel-bombshelters-adam-reynolds-photography
‘The Effectiveness of Rocket Attacks and Defenses in Israel’, Michael J Armstrong, Journal of Global Security
84
Studies, Volume 3, Issue 2, April 2018, Pages 113-132, April 11th 2021, reviewed at https://academic.oup.com/jogss/
article/3/2/113/4964794
ראו הערכת  PALIS015 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021/
85
‘A fortified Sderot continues life under the threat from Gaza’, Eliyahu Kamisher, The Jerusalem Post, July
86
29th 2016, reviewed at https://www.jpost.com/Israel-News/A-fortified-Sderot-continues-life-under-the-threat-fromGaza-462713
ראו הערכת  PALIS015 Airwarsב https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021/
87
'קורבנות המבצע הנוכחי הראו שוב איך העוני קטלני במיוחד בשעת מלחמה' .בר פלג 22 ,במאי  1202ב https://www.haaretz.co.il/
88
news/education/.premium-1.9829170
לפרטים נוספים בנוגע לגישה למקלטים ולשירותים חיוניים אחרים באזורים ערבים-ישראלים בישראל כ=זכו לכיסוי למשל על ידי
89
 Human Rights Watchב https://www.hrw.org/news/2010/10/08/israel-grant-status-long-denied-arab-

village-central-israel, and New Israel Fund Media and Policy Director Elisheva Goldberg in https://
jewishcurrents.org/road-to-nowhere/
ראו https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
90
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נספחים
נספח א :דירוג פגיעה באזרחים
ניתן לתאר בצורה הטובה ביותר את גישתה של  Airwarsלהערכת פגיעות אזרחיות כניטור מרוחק
והיפר-רי של טענות בדבר נפגעים ,המתבצעות על ידי הקהילות המושפעות ובשפה המקומית – ביחד
עם סקירה של דוחות וטענות נרחבות יותר של כוחות צבאיים ,תקשורת וחוקרים אחרים.
 Airwarsהשתמשה במתודולוגיה סטנדרטית זו 91כדי לזהות ,להעריך ולדווח על טענות בדבר פגיעות
באזרחים בסוריה מתקיפות ישראליות שדווחו החל משנת  Airwars .2013גם השתמשה במתודולוגיה
זו בעימות בין ה  10ל  20במאי  2021ממנו הושפעו עזה וישראל ,זאת אומרת – מחקר בשפת המקור
של חומרים ממקורות גלויים ,בהם נטען לפגיעה באזרחים (בערבית ,עברית ואנגלית); איכון של אירועים;
ארכוב כל חומרי המקורות הגלויים; הערכה זמנית של התקרית בהתבסס על כל המידע הזמין באותה
עת .הסיווג שלנו הוא כדלקמן:
אושר
כוח צבאי מסוים קיבל אחריות על הרג או על פציעה של כוחות לא-לוחמים או של בעלות ברית בתקרית
מסוימת.
airwars.org

דבר זה מסביר שבע תקריות בישראל בהם חמושים של אל-קסאם לקחו אחריות ישירה על הרג אזרי
חים .צה"ל הודה בהרג אזרחים באירוע אחד בעזה .צה"ל עדיין אינו מכיר בפגיעה באזרחים מפעולותיו
בסוריה.
אמין
כאשר ,לדעת  ,Airwarsמתקיימת רמה סבירה של דיווח ציבורי משני מקורות אמינים או יותר אודות
תקרית פגיעה לכאורה באזרחים (לעתים קרובות בצירוף עדויות ביוגרפיות ,צילומים או סרטוני וידיאו).
באופן מכריע זה כולל פעולות על ידי כוח צבאי בסביבה הקרובה לתאריך הנדון ,בסבירות גבוהה או
מאושרות .אנו מאמינים שמקרים אלה במיוחד דורשים חקירה דחופה.
ברוב המקרים קיימים מקורות רבים המתייחסים לאירועי פגיעה אזרחית שדווחו בעזה ובישראל .דבר
זה מסביר  120תקריות פגיעה באזרחים בעזה ,בסבירות גבוהה כתוצאה מכוחות ישראלים;  27אירועי
פגיעה באזרחים בישראל ,בסבירות גבוהה כתוצאה מירי רקטות בידי חמושים מעזה; ו  12אירועי פגיעה
באזרחים בסוריה כתוצאה מפעולות ישראליות שדווחו.
חלש
טענות חלשות הינן טענות שלעת עתה יש להן רק מקור אחד בלבד .יחד עם זאת ,הן מציגות פרטים
ביוגרפיים של הקורבנות בנוסף לראיות חזותיות ממקור אמין ,ובכלל זה תקיפות בינלאומיות מאושרות
בסביבה הקרובה ובתאריך הנדון.
אף אחד מאירועי הפגיעה באזרחים בישראל לא הוגדר כחלש ,בעוד ששבעה אירועים בעזה ואירוע אחד
בסוריה דורגו ככאלה.
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ראו 'מתודולוגיה' Airwars ,ב https://airwars.org/about/methodology/
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שנוי במחלוקת
טענות אלה מתקיימות כאשר ישנן כמה תביעות ייחוס מתחרות :קיימים דיווחים על כוחות צבאיים מרוי
בים ,או נפגעים מיוחסים גם לכוחות יבשתיים .למשל ,מקורות מקומיים מדווחים על פעולות ישראליות
וגם על שיגור כושל בידי חמושים בעזה כאחראיים על פגיעה באזרחים.
בישראל זכה אירוע אחד לדירוג כשנוי במחלוקת בעזה – חמישה אירועים (עם טענות ייחוס גם לפגיעה
באזרחים כתוצאה משיגור כושל על ידי חמושים פלסטיניים); גם בסוריה זכו חמישה אירועים לדירוג
כשנויים במחלוקת.
הוערך כשגוי
אלה תקריות בהן החוקרים שלנו או אחרים יכולים להוכיח שההרוגים היו לוחמים; או שצדדים אחרים
נשאו ככל הנראה באחריות לאירוע .סיווג זה מיושם גם אם אנו קובעים כי קיימת סבירות גבוהה שהתי
קרית ,על אף הדיווחים הראשוניים ,לא הביאה לנפגעים אזרחיים.
לפחות שלושה אירועי פגיעה באזרחים בעזה הוערכו כשגויים לאחר שחקירת מקורות גלויים העלתה
כי רק כוחות צבאיים נפצעו ,ולא התרחשה פגיעה באזרחים .אין דיווח מקומי על אירועים בישראל או
בסוריה שהוערכו כשגויים.

airwars.org

הערכה של הצהרות הכוחות הצבאיים
בישראל ובעזה הצליבו חוקרי שפות המקור שלנו שיתופים (פוסטים) שהתפרסמו בערוץ טלגרם של אל-
קסאם ,המקושר לחמאס ,עם האשמות מקומיות בדבר פגיעות באזרחים בישראל; וכל הצהרות צה"ל
הפומביות לעיתונות עם האשמות בדבר פגיעה באזרחים בעזה.
למרות שלא כל ההצהרות של אל-קסאם ושל צה"ל מכילות מספיק מידע אודות מיקום ותזמון כדי
להתאימם לכל טענה בדבר פגיעה באזרחים ,הרי שבמקרים בהם יכולנו לקשר בין התקפות מוצהרות
להאשמות בדבר נפגעים אזרחיים ,אנו מסמנים את סבירות ההתקפה כ'מוכרזת' .אם אל-קסאם או
צה"ל מודים בפגיעה באזרחים ,הרי שסימנו את דירוג הפגיעה באזרחים עצמה כ'אושרה'.
למרות ש  Airwaysביקשה ליישם גישה מקיפה ל'גירוד' ( )scrapingהצהרות של הכוחות הצבאיים,
ייתכן כי חלק מהטענות שהושמעו על ידי הכוחות הצבאיים תוקנו או נמחקו בינתיים .מכאן הראייה שלנו
את מסד הנתונים שלנו במשאב מתפתח ,ובמידה בה יתגלה מידע חדש נעדכן את סיווגי ההערכה.
אם יש לכם מידע חדש לגבי אירוע מסוים; אם מצאתם שגיאה בעבודת ההערכה שלנו ,או אם יש לכם
חששות לגבי האופן בו אנו מדווחים אודות הנתונים שלנו ,אנא שלחו דוא"ל לכתובת info@airwars.
org
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 בהקשרAirwars  ממצאי:נספח ב
 עצמה בכל הנוגע לפגיעה באזרחים במהלך הפעולות האחרונות של ישראליםAirwars ההערכה של
.ופלסטינים מייצגת גישה מתודולוגית אחת מתוך כמה
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נספח ג :הצדדים בסכסוכים
כל פעולות ישראל בעזה במהלך מאי  2021בוצעו על ידי צבא ההגנה לישראל (צה"ל)Airwars .
סקרה לפחות  980הצהרות לעיתונות שפרסם דובר צה"ל במהלך אחד עשר ימי העימות ,כמו גם מאות
הודעות שפורסמו על ידי חמושים פלסטינים בערוצים שונים כגון טלגרם.
שני פלגים פלסטינים חמושים בעזה שלטו בעימות עם ישראל במאי  :2021הזרוע הצבאית של חמאס,
100
אל -קסאם ,והזרוע החמושה של הג'יהאד האסלאמי ,הקרויה גם חטיבת אל-קודס.
אל-קסאם היה הכוח הצבאי העיקרי האחראי לאירועי פגיעה באזרחים בישראל .חוקרי ' Airwarsגירדו'
( )scrapedאת ערוץ טלגרם של אל-קאסם כדי לזהות לאילו אירועי פגעה באזרחים ניתן לקשר הת�ק
פות 'מוצהרות' של כוחות צבאיים .סך ש ל  16תקריות יכולות היו להיות מקושרות להתקפות עליהן ה�כ
ריז אל-קאסם ,למרות שרק בשבע תקריות הודה אל-קאסם באופן ישיר בפגיעה באזרחים .אל-קאסם
לא הכריז באופן פומבי על שלושה אירועים נוספים ,אך הם נקשרו לקבוצה על ידי מקורות מקומיים.
על פי הערכו ת  Airwarsמקורות מקומיים דיווחו כי הג'יהאד האסלאמי הכריז כי ביצע התקפות הקש�ו
רות לשני אירועי פגיעה באזרחים בישראל ,בהם נפצעו בין  20ל  27אנשים .מלבד אחד ,כל האירועים
התרחשו בתקיפה אחת באשקלון ב  12במאי .הג'יהאד האסלאמי היה לעתים קרובות יעד לתקיפות
ישראליות במהלך העימות במאי Airwars .איתרה שמונה תקריות של פגיעה באזרחים בהם דווח גם
על הרוגים מקרב חמושים של הג'האד האסלאמי שנהרגו בסביבה הקרובה ,במקומות בהם כוחות ישי
ראליים תקפו לכאורה יעדי נשק של חמושים ,כגון מחסני תחמושת או טילים נגד טנקים.
airwars.org

בסוריה צה"ל מבצע תקיפות אוויריות ולעתים תקיפות טילים כנגד מטרות שכללו את הארגון הצבאי
הלבנוני חיזבאללה; שליחים הנתמכים על ידי איראן ונלחמים נגד כוחות משטר סורים; כוחות איראנים
עצמם או – לעתים  -כוחות משטר סורים.

חברים בפתח הוזכרו מדי פעם בדיווחים מקומיים הקשורים להרוגים בעזה .מכל מקום ,מכיוון שלא הייתה נוכחות צבאית מאורגנת בקנה
100
מידה גדול של פתח בעזה מאז  ,7002ובהתחשב בעובדה שלקבוצה אין ,ככל הנראה ,גישה לנשק מתקדם ,הרי שיחידים עם קשרים לפתח שנהרגו
במהלך העימות במאי סווגו כאזרחים ולא ככוחות צבאיים בהערכות .Airwars
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אודות דוח זה
 Airwarsמנטרת באופן פעיל תקיפות ישראליות וטענות בדבר פגיעות אזרחיות הקשורות להן בסוריה
מא ז  ,2019וזאת כחלק מהמעקב הנרחב שלנו אחר כל הגורמים הזרים המעורבים בסכסוך הזה .הה�ע
רכה והניתוח המקיפים שלנו של פגיעות אזרחות בעזה ובישראל במהלך מאי  2021נתמכו בנדיבות על
ידי מענקים מקרן ויולט ג'בארה וכן מ , Open Society Foundationsכמו גם על ידי קרנות ארגוניות
רחבות יותר .המממנים לא ביקשו ואף לא קיבלו מידע ,פיקוח או סקירה של הפרויקט .עיצוב האתר
והמיפוי של עזה בוצעו על ידי יועצי העיצוב שלנו ב .Rectangle
דוח זה נערך על ידי מנהלת המחקר ש ל  Airwarsאמילי טריפ והמנהל כריס וודס ,עם תרומות עי�ק
ריות מאת :מוחמד אל חלבי; חנה ארייס; דמיטרו צ'ופרינה; ג'ורג'יה אדוארדס; איאנה אנומוטו-הורסט;
ולנטינה פינקנשטיין; אדם גניץ'; שיהאב האלפ; מייגן קארלשוי-פדרסן; אדוארד מילט; איילה אודנהיימר;
אימוגן פייפר; דאנקן סלקובסקיס; סנג'אנה ורגזה; קלייב וולו; אנה צאהן.

airwars.org

