
 ?הפלסטיני בצד הרוגים הרבה כך כל יש למה –"  אנושי מגן"ל" אגבי נזק"מ

 הספר בבית שפגע מפגז נפצעו 022-וכ וילדים נשים בהם פלסטינים 51 נהרגו האחרון חמישי ביום

 ל"צה דובר. הלחימה מאזורי שהתפנו רבות פלסטיניות משפחות הגיעו אליו, חאנון בבית א"אונר של

 הוחלט, לכן. הספר בית ממרחב ל"צה כוחות לעבר נפתחה אש כי עלה האירוע בתחקיר כי מסר

, ייתכן. ריקה הייתה החצר כאשר, הספר בית בחצר נפלה המרגמות אחת. למקום מרגמות ירי לבצע

 הספר בית לעבר ירי ביצע הוא שגם כיוון, ס"החמא של היו הספר בבית שנפלו הפצצות כי, כן אם

 הפועלים הסיוע ארגוני ושל ל"צה של ניסיון התקיים, לאירוע קודם כי יצוין. הלחימה באזור שנמצא

 . לפנותו שהספיקו לפני נפגע הספר ובית הבשיל לא זה כי נראה אבל, הספר בית את לפנות בשטח

.  לעיל במקרה כמו בלחימה מעורבים בלתי ונשים ילדים של למותם מתייחס" אגבי נזק" הקר הביטוי.

 –פשוטה היא הנוסחה. שלו הניצחון תמונת חמאס ארגון בראיית הוא הפלסטיני בצד" האגבי הנזק"

 הלחץ, מלחמה כפושעת ותצטייר בעולם ביקורת יותר תספוג ישראל כך, פלסטינים יותר שימותו ככל

: דהיינו, משמעותיים מחירים לשלם מבלי, זאת. המצור הסרת –יעדיו את ישיג חמאסוה יגבר עליה

 .עמה ומתן משא וניהול עמה ובהסכמים בישראל והכרה מנשקו התפרקות

 ח"הפת את ניצח מאז ברצועה ששולט הטרור ארגון

 מהם 122-כ שהרג תוך, פעיליו את וגרש בבחירות

 להגיע כיצד מחזבאללה למד, 0222 עד 0222 בשנים

 האופרנדי המודוס את ואימץ הציוני האויב מול" הישגים"ל

 שנים כמה לפני". אנושי מגן"כ באזרחים בשימוש שלו

 שבדרום יאם'אלח השיעי בכפר נראה זה איך ל"צה פרסם

 עשרות תחמושת מחסני בו מיקם חזבאללה: לבנון

. הכפר של הצפוף במרכז ספר מבתי בלבד מטרים

 בהדרכות מחזבאללה מסיוע חמאס נהנה השנים במהלך

 מבוטנת תחתית עיר. בעזה השיטות אותן ויישם ובייעוץ

, חמאס פעילי מסתתרים בה לאדמה מתחת נחפרה היטב

 צבאיים למתחמים הפכו, לבנון בדרום כמו, בעזה הכפרים. אחד מקלט ולו נבנה לא לאזרחים בעוד

 מפזרים אלה כל את. 'וכד לרקטות שיגור עמדות, מודיעין עמדות, מפקדות, נשק מחסני הכוללים

 מפקדות: כגון חשובים נכסים, שולטים בשטחים תצפית עמדות: השטח לניתוח בהתאם הכפר ברחבי

 בעת. ומסגדים ספר בתי, חולים בתי כגון רגישים באתרים או ביותר הצפוף באזור ח"אמל ומחסני

, לבתים מתחת או בתוך –מועד מבעוד שנחפרו השיגור ועמדות הנשק ממחסני ירי מבצעים הסלמה

 רקטות שיגור נראה המצורף בסרטון, למשל, כך. השונים הדתיים והמרכזים המסגדים, הספר בתי

 . עזה שברצועת" נור-אל" ספר מבית האחרון בשבוע

 ללגיטימי חוקי בין ל"צה פעילות

? "אגבי נזק"מ להימנע כדי עושה הוא מה. שלו האויב של הפעולה דרך שזו מראש יודע, כן אם, ל"צה

, כלומר. המלחמה בהישגי פוגע גבוה" אגבי נזק"ש מבינים ל"בצה שגם להגיד צריך ובראשונה בראש

 לענות כדי, שנית. מפשע חפים בפלסטינים לפגוע אינטרס כל לישראל אין, המוסרי השיקול לפני עוד

 נזק" הבינלאומי הדין פי על, ובכן. זה בנושא לאומיהבין  הדין אומר מה לראות צריך, השאלה על

. מידתית הינה שהתקיפה ובתנאי צבאית מטרה הינה שנתקפה שהמטרה בתנאי, חוקי הוא" אגבי

 עד הצורך במידת, המטרות אישור של סדור תהליך קיום תוך, צבאיות שאינן מטרות תוקף לא ל"צה

 יותר מונח זהו – המידתית התקיפה לגבי. חוקיותן את לוודא מנת על, תקיפתן לפני ל"הרמטכ רמת

 אם שייגרם מהנזק גדול המטרה את נתקוף לא אם שייגרם שהנזק, כללי באופן ומשמעותו חמקמק

 עשרות להיהרג עשויים אביב תל לעבר שמכוון משגר נתקוף לא אם –המחשה לצורך. אותה נתקוף

 אזרחים עשרות להיהרג עשויים ספר ביתבתוך  שנמצא המשגר את נתקוף אם, ישראלים אזרחים

 את להזהיר בחובה שעוסק הבינלאומי בדין הנוסף התנאי לתמונה נכנס כאן? עושים מה –פלסטינים

. לברוח זמן מספיק להם ויהיה אליהם תגיע שהאזהרה כך, "אפקטיבי אופן"ב התקיפה מפני האזרחים



 מבתיהם להתפנות הפלסטינים לאזרחים אזהרה מסרי ומעביר רבים משאבים לכך מקדיש ל"צה

 באמצעים מועברת האזהרה(. יבשתיות או ימיות, אוויריות) תקיפות להתבצע עומדות בהם באזורים

. לטלפונים והודעות טלפון שיחות, א"חה מטוסי ידי על שמוטלים כרוזים, תקשורת אמצעי: מגוונים

 לפני ספציפי במבנה אזרחים להזהיר מיועדת" בגג הקש" שנקראת ל"צה שפיתח נוספת שיטה

 גג על נפץ חומר ללא פצצה ומטילים המבנה של תקיפה תתבצע כי הבית ליושבי מודיעים: תקיפתו

 . כליל אותו והורסים המבנה את מפציצים האזרחים יציאת את שמזהים לאחר; המבנה

 בצורה מנוסחים שאלה הגם, הבינלאומי הדין חוקי על לעבור שלא מקפיד ל"צה: התחתונה בשורה

 לבין צבאות בין סימטרית-הא הלחימה עידן את בחשבון לוקחת ואינה נרחבת פרשנות שמאפשרת

 מספר נוכח אבל .ומפירים בעצמם את דיני הלחימה האזרחים בקרב המסתתרים טרור ארגוני

 הן אם גם, העולם ברחבי לגיטימיות נתפסות תמיד לא ל"צה פעולות הגבוה הפלסטינים ההרוגים

 פשעי לבחינת בינלאומית חקירה ועדת" להקים ם"האו של אדם לזכויות המועצה החלטת. חוקיות

. בחקירה החלה בטרם עוד מלחמה פשעי ביצעה ישראל כי מניחה, "בעזה ביצעה שישראל מלחמה

 והירי חמאסה פשעי את להזכיר מבלי, זו מעין ועדה מינוי

, מאוכלסים מאזורים אזרחית אוכלוסייה לעבר מבצע שהוא

 המועצה. ישראל של הלגיטימציה בעיית את משקפת

 כגוף העולמית הקהל בדעת נתפסת ם"האו של אדם לזכויות

-הישראלי בסכסוך לעסוק מרבה שהיא למרות, פניות נטול

 באזורים אדם זכויות להפרת פרופורציה כל ללא פלסטיני

 כלי אלה מעין גופים הופכים עקיף באופן, כך. בעולם אחרים

 מגן"ב השימוש את ומחזק חמאס של האינטרס את המשרת

 ישראל של במעמדה לפגיעה כאפקטיבי שמתגלה" אזרחי

 .בעולם

 ?שלהם האזרחים על להגן כדי הצדדים עושים מה

 כמעט ולישראל" איתן צוק" מבצע פתיחת מאז מעורבים בלתי הרוגים מאות יש לפלסטינים, כאמור

 כן דווקא חמאסוה פלסטינים באזרחים לפגוע מעוניינת לא ישראל אם. האזרחים מקרב נפגעים ואין

 של לאינטרסים, לכאורה הפוכה היא הנפגעים שתמונת זה איך ישראלים באזרחים לפגוע מעוניין

 ? הצדדים

 היטיב. קדושים למות חינוך למול החיים לקידוש חינוך של, תרבותי עניין כאן יש, ובראשונה בראש

 במבצע הישראלי א"חה ידי על שנהרג, עברי'אלג אחמד, חמאסה של הצבאית הזרוע ראש זאת לנסח

". המוות את אוהבים ואנחנו החיים את אוהבים שאתם כיוון אתכם ננצח אנחנו": "ענן עמוד" הקודם

 בעת מחסה תופסים ישראלים אזרחים של תמונות החמאס משדר שלו הניצחון תמונת להשלמת

 כך. בעוד הרקטות משוגרות מתוך השטח הבנוי בצפיפות בעזה לעבר ישראל, אזעקה הישמע

 אוכלוסיות בתוך צומחות וחזבאללה חמאס כגון תנועות". אנושי מגן"ל" האגבי נזק"ה הופך, למעשה

 שירותי שמעניק אזרחי מערך –" דעוה"ה באמצעות. להן שידאג מי אין כי שחשות במצוקה

 גם חלק לקחת ובנכונותה האוכלוסייה בתמיכת אלה תנועות זוכות, לאזרחים ורפואה חינוך,רווחה

 את להנציח מבקשות אלה התנועות, התבססותן לאחר אולם. גבוה עצמי סיכון תוך הצבאי במאמץ

 הדתית האידיאולוגיה את ולקיים להמשיך מנת על פועלות הן בקרבן החברות של נחשלותן

 להפסיד מה להם יהיה לא מסכנות חיי לחיות ימשיכו האזרחים עוד כל, כלומר. שלהם הדטרמיניסטית

 –" האנושי המגן" של המנגנון עובד כך. חייהם את לסכן ימהרו לא ברווחה יחיו אם. חיים באובדן

 . חייהם את יקריבו אם להפסיד מה להם שאין חשים, תקווה ללא חיים דורות שלאורך אנשים

 בהגנה רב כסף ישראל השקיעה השנים במהלך. ומתקדמת מתפתחת חברה צמחה, הישראלי בצד

 02-02% ליירט שמצליחה ברזל כיפת האקטיבית ההגנה מערכת של מהיר פיתוח: העורף על

 בית לכל דים"ממ לבנות ישראל אזרחי חיוב של רגולציה; מאוכלסים לשטחים שמשוגרות מהרקטות

 מערך; רקטות ירי בעת להתגונן כיצד לאזרחים הסברה מערך ובתוכו העורף פיקוד הקמת; דירה או



 אליהם ביישובים אזעקות שנשמעות כך צופרים והתקנת מסודר התרעה

 מערכת ידי על שיורטו רקטות חלקי בהם ליפול עשויים או, רקטות משוגרות

 . ברזל כיפת

 להסברה או לצופרים, למקלטים דאגה לא בעזה החמאס הנהגת, מנגד

 מותם כי לתפיסה בהתאם, להיפך. מתקפה בעת להתגונן כיצד לאזרחיה

 התנועה, חמאסה של האינטרס את משרת למעשה פלסטיניים אזרחים של

" קדושים מות" ולמות" הבתים גגות על" להישאר בעזה לאזרחים קראה

 אלימות של בשיטות חמאסה השתמש מסוימים במקרים". חשוף בחזה"

 לאזהרות בהתאם בתיהם את לפנות מהתושבים למנוע מנת על והפחדה

 . ישראל

 הכוח את חזבאללה הבין המלחמה לאחר, אולם. 0222-ב השנייה לבנון במלחמת חזבאללה נהג כך

 בתחום משמעותיים להישגים להביא יכול זה, גיסא מחד". אנושי מגן"כ באזרחים השימוש של הכפול

. הזו בהרפתקה לבנון את שסיבך על מבית נוקבת ביקורת ספג חזבאללה, גיסא מאידך אולם המדיני

 להיערך מנת על המקומיות המועצות שנוקטות צעדים לבנון בדרום בכפרים רואים אנו המלחמה מאז

 את מבין שהוא כיוון, לבנון דרום תושבי יציאת בכוח ימנע שחזבאללה סביר לא, במקביל. קרב ליום

 במלחמת מעורבותו נוכח קשיים בפני ניצב כך שגם, לבנון בתוך מעמדו על לכך שיש ההשלכות

 חזבאללה את הביאה 0222 שנת לאחר לבנון בדרום המציאות, כן פי על אף. בסוריה האזרחים

 כך. לתקוף יתקשה ל"וצה נכנס לא ל"יוניפי שם מקום, הכפרים לתוך שלו סיםהנכ עיקר את להעביר

, ישראל עם מעימות והימנעות שקט של שנים 0 כבר שמחזיק חזבאללה עם הרתעה מאזן מעין נוצר

 רקטיות ביכולות מחזיק חזבאללה, כלומר. נרחב עימות של המחיר את מבינים הצדדים כל בעוד

 או בתוך, הכפריים במתחמים שהוטמנו( ל"יוניפי של הפעילות במרחב רקטות אלף 02-כ) נרחבות

 . אלו ביכולות מלהשתמש מאוד נזהר הוא אבל, לבתים מתחת

 צבאיות ביכולות יחזיק שעדיין למרות. נקודה לאותה יגיע חמאס בעזה הנוכחי העימות שבתום, ייתכן

 הפנימי למחיר מודעותו בשל, ישראל נגד בהן להשתמש ימהר לא הוא, והרקטות המנהרות כגון

 . עזה רצועת בתוך הפלסטינית האוכלוסייה מצד בתמיכה לשלם עשוי שהוא

 . ימים יגידו



From "Collateral Damage" to "Human Shields": Why are there so many casualties on the 

Palestinian side? 

 Last Thursday 15 Palestinians were killed, including women and children, and 200 were 

injured when a bombshell hit UNRWA school in Gaza Strip. The place was crowded by 

Palestinian families evacuated from the war zones. IDF Spokesman said that the 

investigation revealed that fire was opened at IDF forces from within the school. IDF 

returned fire only when the school yard was empty. Therefore, it's possible that the bombs 

fallen at the school were of Hamas. It should be noted that before the incident, there was an 

attempt by the IDF and NGO'S operating in the area, to evacuate the school, but it was too 

late.  

The "cold" phrase "collateral damage" refers to the deaths of women and children not 

involved in combat as in the case above. In the eyes of Hamas "collateral damage" on the 

Palestinian side, is the image of a Palestinian victory. The formula is simple - the more 

Palestinians die, Israel would be condemned around the world and be perceived as 

conducted war crimes. This will increase the pressure on Israel so Hamas would achieve his 

goals - lifting the siege, without paying any significant prices: disarming (rockets and tunnels) 

and recognize the state of Israel's right to exist.  

Hamas, the terrorist organization that controls the Gaza 

Strip since it defeated Fatah in elections and expelled its 

members by killing about 500 of them, between the years 

2006 and 2007, learned from Hezbollah how to achieve 

gains on the conflict against the "Zionist enemy". Hamas 

has adopted Hezbollah modus operandi using civilians as 

"human shields". Few years ago the IDF published how it 

looks in the Shiite village of Al-Khiyam in southern 

Lebanon. Hezbollah has placed the weapon depots dozen 

meters from schools in the crowded center of the village. 

Over the years, Hamas enjoyed wide assistance of training 

and consultancy from Hezbollah and applied the same methodology in Gaza. An 

underground, well concreted City was dug in Gaza, Where Hamas militants were hiding, 

while a single shelter was not built for the citizens. Gaza villages, as in Southern Lebanon, 

became military compounds including armories, headquarters, intelligence positions, rocket 

launching positions, etc. All these were spread throughout the village according to the 

terrain analysis: observation posts on high positions controlling the roads below, important 

assets such as command centers and weapons warehouses in the most crowded or sensitive 

sites such as hospitals, schools and mosques. During an escalation, rockets are being 

launched from the hidden positions that were dug in advance - within or under homes, 

schools, mosques and various religious centers. For example, the attached video shows 

rockets launched last week from the "Abu-Noor" school in the Gaza Strip. The second part of 

the video shows launch from a graveyard. 

 IDF activity  - between legal to legitimate 



 IDF, therefore, is familiar with this course of action of his enemies. Furthermore, before the 

moral aspect, IDF understands that High collateral damage is not within the interests of 

Israel, due to the danger it dispose of international pressure and isolation, in a way that will 

prevent Israel from achieving its goals. Therefor, Israel has no interest in harming innocent 

Palestinians. 

 What IDF is doing to avoid collateral damage? In order to answer the question, one should 

examine the international law. Well, according to the international law "collateral damage" 

is valid, as long as the target is a military target, with proven military use, and provided that 

the attack is proportionate. The IDF does not attack non-military targets, while maintaining 

an orderly process of approval, if necessary up to the level of chief of staff before attacking, 

to ensure the target's legality. About the "proportional attack" - a term more elusive that 

means, in general, that the damage caused if the target won't be attacked is greater than 

the damage caused by the attack. For example - if a launcher aimed at Tel Aviv won't be 

attacked, dozens of Israelis may be killed; if it will be attacked dozens of Palestinian civilians 

may be killed because the launcher is placed inside a school.  

 What to do? Another condition of the international law might answer the question: the 

liability to effectively warn civilians from the attack, in a way that they will get the warning 

and will have enough time to escape. IDF devotes many resources in order to transfer 

warnings to Palestinians to leave their homes in areas where attacks are to be made (air, sea 

or land). The warnings are delivered by various means: media, leaflets levied by IAF planes, 

phone calls and mobile messaging. Another method developed by the IDF named "knock on 

the roof" which is aimed to warn civilians in a single building before the attack: IDF warns 

the residents and drops a bomb without explosives on the roof of the building; Once IDF 

traces the exodus of the residents from the building, it bombs the building and destroys it 

completely.  

Bottom line: IDF is careful not to break the international law, though it is phrased in a way 

that enables extensive commentary and does not take into consideration the era of fighting 

a-symmetrical warfare of armies against terrorists who are ignoring the international law 

and hiding among civilians. But, in view of the high number of Palestinians killed in Gaza 

strip, IDF operations not always perceived legitimacy around the world, even if they are 

legal. The decision of the Human Rights Council of the United Nations to "dispatch an 

independent, international commission of inquiry to investigate all violations of 

international humanitarian law and international human rights law" in Gaza, already 

assumes that Israel has committed war crimes before the investigation has began. 

Establishment of such a commission, without mentioning the crimes of Hamas and the 

shooting it performs at civilian populations from populated areas, reflects the problem of 

the legitimacy of Israel. The Human Rights Council of the 

United Nations is perceived in the global public opinion as 

impartial, although it is dealing widely with the Israeli-

Palestinian conflict out of proportion to human rights 

violations in other countries. Thus, bodies of this kind 

become a tool that indirectly serves the interests of 

Hamas and reinforce the use of "human shields" that 



revealed to be an effective tool to harm Israel's position in the world. 

 How the parties protect their civilians?  

As mentioned, in the present conflict between Israel and Hamas there are hundreds of 

civilian casualties within the Palestinians but almost non civilian casualties in the Israeli side. 

If Israel doesn't want to harm Palestinian civilians and Hamas actually does want to kill Israeli 

civilians how come the picture of casualties is contrary to the interests of the parties? First 

and foremost, there is a cultural aspect: education for sanctification of life contrary to 

education for martyrdom. Head of the military wing of Hamas, Ahmed al-Jaabri, who was 

killed by the IAF during the previous operation in 2012, put it well: "We will defeat you 

because you love life and we love death." To complete the image of its victory, Hamas 

transmitter Photos of Israeli civilians taking cover, while rockets are launched from densely 

built-up area in Gaza towards Israel. That way the "collateral damage" becomes "human 

shields." When the damage is not collateral, but deliberated by the Palestinians own 

leadership in Gaza strip. 

 Movements such as Hamas and Hezbollah are growing in populations in distress who feel 

that there is no one to look after them. Through the system of "Da'wa" these movements 

supply their citizens' education medicine and social services, to gain their support and 

willingness to take part in the military effort and even self sacrifice. However, after the 

consolidation phase is over, these movements seek to perpetuate the lower status of their 

societies in order to continue upholding their deterministic religious ideology. Meaning, as 

long as citizens continue to live a life of misery, they will have nothing to lose by 

endangering their lives. But if the situation will improve, the people will be reluctant to risk 

their lives and it will be harder to mobilize them. This is how the mechanism of the "human 

shield" works – for many generations, people living without hope, feel they have nothing to 

lose by endangering and even scarifying their lives.  

On the Israeli side, grew a developed and progressive society. 

Over the years, Israel has invested a great deal of money 

defending the home front: The rapid development of active 

defense system "Iron Dome" succeeded in intercepting 80-90% of 

rockets fired towards populated areas; Oblige the Israelis to build 

secure rooms in every house or apartment; Establishment of HFC 

containing information campaigns for citizens to protect 

themselves during rocket launchings; And install warning sirens to 

alert in communities where rockets are fired at.  

On the other hand, Hamas leadership in Gaza failed to protect its civilians, neither shelters 

nor alert systems or sirens were installed in Gaza. Hamas didn't explain its citizens how to 

protect themselves during an attack. On the contrary, due to the belief that the deaths of 

Palestinian civilians actually serves the interests of Hamas, citizens were called to remain "on 

rooftops" and die as "martyrs". In some cases Hamas used methods of violence and 

intimidation to prevent residents from leaving their homes according to the warnings of 

Israel.  



The same way acted Hezbollah in the Second Lebanon war in 2006. However, after the war 

Hezbollah understood the dual power of using civilians as "human shields". On the one 

hand, it can lead to significant achievements in the political sphere. But On the other hand, 

Hezbollah was severely criticized inside Lebanon for dragging it into this dangerous 

adventure. Since the war, local councils in the villages in South Lebanon have taken 

protective steps to prepare for the day of battle. At the same time, it is unlikely that 

Hezbollah will prevent forcefully the escape of residents, because it understands the 

implications of that on its status inside Lebanon (as that it is already facing difficulties in light 

of his involvement in the civil war in Syria). Nevertheless, the reality in South Lebanon after 

2006 brought Hezbollah to transfer the bulk of its military assets into the villages, where 

UNIFIL can't enter and IDF find it difficult to attack legally. All this creates a balance of 

deterrence now lasting for eight years, Hezbollah avoiding confrontation with Israel, 

understanding the price of a widespread conflict. The organization holds wide rocket 

abilities (about 40 thousand rockets in UNIFIL area of operation) hidden in the villages within 

or under civilian structures, but it is very careful in using these capabilities. 

Perhaps, in the end of the current conflict in Gaza, Hamas would reach the same point. 

Although still holding military capabilities such as tunnels and rockets, it will not rush to use 

them against Israel, due to its awareness to the internal cost it may pay – losing support 

from the Palestinian population in the Gaza Strip. 

 Time will tell. 


