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  לפרסום מיידי
 
 
 
 
 

   להרוג אזרחיםת הטילים של חיזבאללה על חיפה מיועדותהתקפו: לבנון
 "רכות"אדם מיועד לפגוע במטרות -השימוש בגּולות מתכת נגד בני

 
ות  התקפות חסרבאללה על ישראל ביום ראשון ושני היוחיז התקפות –) 2006 ביולי 18, ניו יורק(

, כך או כך.  במקרה הרעוהתקפות שמכוונות נגד אזרחים, רה הטוב במקאזורים אזרחייםהבחנה ב
 כך –וקרוב לוודאי שגם פשעי מלחמה , רי הבינלאומית הפרות חמורות של המשפט ההומניטהן מהוו

  . Human Rights Watchנאמר היום בהודעה שפרסם ארגון 
 

 ככל האפשר את הפגיעה ראשי הנפץ שבהם נעשה שימוש מצביעים על שאיפה להגדיל, בנוסף על כך
חלק מהרקטות ששוגרו לעבר חיפה במהלך היומיים האחרונים הכילו מאות גּולות . באזרחים
 לאזרחים אולם גורמות לנזק רב, ות צבאיותשהן בעלות תועלת מוגבלת בלבד כנגד מטר, מתכת

 .גּולות המתכת ננעצות בגוף וגורמות לפציעות חמורות. ולרכוש אזרחי
 

 רקטות מדרום 800-במהלך חמשת הימים האחרונים ירה חיזבאללה למעלה מ, חיםעל פי הדיוו
הרוב , כמו בעימותים קודמים. נפצעו אזרחים ורבים 12לה נהרגו בהתקפות א. לבנון לתוך ישראל

שלא , בעלות טווח שמוגבל לאזור הגבול,  רקטות קטנות–המוחלט של רקטות אלה היה קטיושות 
במהלך הלחימה הנוכחית חיזבאללה ירה גם מספר רקטות שנחתו במרחק . קניתן לכוון אותן במדוי

 . קילומטר בתוך ישראל40של עד 
 
רי ווה הפרה חמורה של המשפט ההומניטהתקפה חסרת הבחנה של אזורים אזרחיים מה"

מנהלת החטיבה למזרח , אמרה שרה לאה וויטסון, "הבינלאומי ויכולה להיחשב לפשע מלחמה
השימוש של חיזבאללה בראשי נפץ שיש . "Human Rights Watchאפריקה בארגון התיכון וצפון 

  ".רק מחמיר את הפשע, גבלת אבל גורמים סבל חמור לקורבנותלהם תועלת צבאית מו
 

 בניין מגורים בן שלוש קומות בשכונת בת גלים Human Rights Watchביום שני בדקו תחקירני 
הפגיעה גרמה לנזק נרחב לשתי הקומות . פג פגיעה של רקטהצ ס" אחה3:00שבסביבות שעה , בחיפה

התחקירנים אספו במקום . שאחד מהם נפצע קשה, העליונות של הבניין ולפציעתם של ששה דיירים
וניפצו זגוגיות של מכוניות , האירוע גּולות מתכת שניקבו את קירות הבית המשותף שמעבר לרחוב

  . ממקום הפגיעהק רב במרח
 

 Human Rights Watchלי לסילוק פצצות שהיה במקום האירוע אמר לארגון מומחה ישרא
על פי דיווחים באמצעי . מ" מ240שהרקטה שבה נעשה שימוש בהתקפה נשאה ראש נפץ בקוטר 

,  לעבר חיפה3 ורעד 2ט מסוג רעד "ארגון חיזבאללה הודיע שהוא ירה עשרות טילי נ, התקשורת
גורם צבאי ישראלי מסר לעיתונאים ביום ". ם שונים בלבנוןלמעשי האלימות נגד אזורי"בתגובה 

  . מתוצרת סוריה3ר 'ראשון שחיזבאללה ירה לפחות שלושה טילי פאג
 

. ביום ראשון הרגה רקטה שירה חיזבאללה שמונה פועלים במוסך המרכזי של רכבת ישראל בחיפה
. כילה גּולות מתכת שהרקטה הHuman Rights Watchרופאים שטיפלו בפצועים סיפרו לאנשי 

  .גּולות המתכת הגדילו את מספר הפציעות שנגרמו מירי הרקטה ואת חומרתן, לדברי הרופאים
 
ר "אמר ד, "מיועדות לפצוע אנשים רבים ככל האפשר] הרקטות האלה[הן , לפי חוות דעתי הרפואית"

, צה להפיל בנייןאם היית רו. "ם בחיפה"מנהל חדר ניתוחי חירום בבית החולים רמב, אור- ערן טל



 

 

רק ; לבנייניםרב ולא היית טורח להכניס לרקטה גּולות שאינן גורמות נזק , היית משתמש בנשק בעל עוצמת הדף גדולה יותר
  ". לבני אדם

 
  . ראיינו בבית החולים שלושה מעובדי הרכבת שנפצעו מגּולות המתכת בפיצוץ הקטלני בשבתHuman Rights Watchתחקירני 

 
אחד . "עובד של רשות הרכבות, 61בן , סיפר אלק ונסבאום, "ּבּומים גדולים והתחלתי לרוץ אל מחוץ למוסך שלושה היו"

ונפגעתי ,  כשכבר הייתי ליד הדלתהפיצוץ הרביעי קרה. וץ למקלטצעק לכולם לר, שנהרג מאוחר יותר, ניסים, העובדים
  ".לבטן ולרגל, ליד, רשחדרו לי לצווא, נפצעתי מרסיסי מתכת שדומים למסבים... מרסיס

 
היו לי קשיי נשימה . " ללבואמר שגּולת מתכת ניקבה את הריאה שלו ונתקעה בסמוך, חשמלאי מעובדי הרכבת, 39בן , סמי רז

 .אמר, "תינוראים אחרי שנפצע
 

  .ארבעה מתוכם נפגעו קשה, שנים עשר בני אדם נפצעו בהתקפה זו
 

ים בכלי נשק שהם כה בלתי להשתמש באזורים אזרחיאסור לצדדים בסכסוך מזויין , רי הבינלאומיעל פי המשפט ההומניט
התקפות מסוג זה .  עד שלא ניתן לכוון אותם לעבר יעדים צבאיים מבלי להסתכן במידה ניכרת בפגיעה באזרחיםמדויקים

  .מהומהווה פשע מלח, תקיפה מכוונת של אזרחים אסורה בכל המקרים. עשויות להיחשב לפשעי מלחמה
 

 הפנה קריאה הן לחיזבאללה והן לצבא הישראלי לכבד את האיסור המוחלט על תקיפת אזרחים Human Rights Watchארגון 
  .או על ביצוע התקפות חסרות הבחנה באזורים אזרחיים

 
ביום . חיםמרביתם אזר,  בני אדם209 ביולי נהרגו בהתקפות הישראליות בלבנון 12-מאז תחילת הלחימה ב, על פי הדיווחים
 ביולי וגרמה למותם של 15- לממשלת ישראל לספק פרטים אודות הפצצה שבוצעה בHuman Rights Watchשני קרא ארגון 

  .יןאזרחים בשיירה שיצאה מהכפר מארווח 16
 

ל לחקור התקפה נגד שיירה של אזרחים " הקוראת לצהHuman Rights Watchכדי לקרוא את ההודעה לעיתונות של ארגון 
  :בקרו בכתובת האינטרנט, בנון ביום שבתבל

htm.13756isrlpa/2006/07/17/docs/english/org.hrw.www://http  
 

,  בין ישראל לחיזבאללהבעניין פעולות האיבה Human Rights watchכדי לקרוא סדרה של שאלות ותשובות שפרסם ארגון 
  :בקרו בכתובת האינטרנט

htm.13748lebano/2006/07/17/docs/english/org.hrw.www://http 
 


