
2. התעללות בילדים 

צבאית,  כוחנות  המנציחה  תרבות  מקיים  חמאס 
זו יש חשיבות גדולה לחינוך הילדים להיות  בתרבות 
חמאס  מפעיל  זו  במסגרת  ו-״קדושים״.  ״שהידים״ 
כגון  פעילות  הכוללת   ,6 מגיל  לילדים  קיץ  קייטנות 
זחילה מתחת לגדרות תיל עם רובים, צפייה בחטיפות 

מדומות של חיילים ישראליים  ועוד.

ככל הנראה, 160 ילדים-פועלים נהרגו כאשר נשלחו 
לחפור את מנהרות הטרור של חמאס בגבול שבין עזה 

לישראל. 

דובר חמאס: ״חינוך לזכויות האדם מסוכן ונוגד את 
את  ו״שוטף  והפלסטינית״  האסלאמית  התרבות 

מוחם של ילדים פלסטינים״.

1. התעללות בבני אדם 

חמאס השתלט על עזה באלימות והוציא להורג 
פוליטיים,  מתנגדים  מ-500  למעלה  היום  עד 

באמצעות זריקתם מגגות גורדי שחקים.

 

מגדיר  בבגידה,  מתנגדיו  את  מאשים  חמאס 
מעצרים  ומבצע  פעולה״,  כ״משתפי  אותם 

שרירותיים, עינויים והוצאות להורג.
בחודשים יולי-אוגוסט 2014 הוציא חמאס להורג 

לפחות 55 אזרחים תמימים.

חמאס עצר באופן שרירותי לפחות 2,970 בני אדם 
מאז השתלטותו על עזה. 

חמאס  ידי  על  עינויים  של  מקרים  מ-200   יותר 
תועדו מאז שנת 2011.
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3. שחיתות 

ומשלשל  מהעולם  דולרים  מיליארדי  מגייס  חמאס 
הדולרים  מיליוני  מאות  מנהיגיו.  לכיסי  אותם 
לבתי  מתחת  מנהרות  לבניית  מופנים  שנותרים, 

התושבים, בתי-ספר ובתי-חולים.
דולר  מיליון  ל-90   30 בין  הושקעו  ההערכות  לפי 
בחומרי הבניה ששימשו להקמת 36 מנהרות אל תוך 

ישראל על מנת לבצע פעולות טרור.

אישי המוערך  הון  בעל  חמאס, חאלד משעל,  מנהיג 
בשווי של 2.6 מיליארד דולר, גרם להקצנה באלימות 
 5 חמאס בעזה ובאותה העת התגורר בנוחות במלון 

כוכבים בקטאר.

4. הפרות של זכויות האדם 
בגין  נשים  מענישה  חמאס  של  המוסר  משטרת 
אי  בציבור,  עישון  אופנוע,  על  רכיבה  כמו  ״עבירות״ 
שיער  עם  גברים  הולם״.  ״בלתי  ולבוש  שערן  כיסוי 

ארוך נעצרים ומאולצים להסתפר.

נשים בעזה אינן יכולות ליזום גירושין. 

רק גברים יכולים להגיש תלונה על גילוי עריות.

מוכנים  הם  אם  לחופשי  להישלח  יכולים  אנסים 
להינשא לקורבנות שלהם - ללא קשר לרצון הנאנסות. 

והעונש  בחוק  לחלוטין  אסורה  הומוסקסואליות 
הצפוי על ״עבירה״ מסוג זה הוא עד 10 שנים בכלא.

5. זלזול בחיי אדם 

והופך  אזרחיים  בבגדים  לוחמיו  את  מסווה  חמאס 
את כל תושבי עזה למטרות פוטנציאליות של צה״ל, 

המבקש להגן על אזרחי ישראל. 

באופן  בסכנה  פלסטינים  אזרחים  מעמיד  חמאס 
מרכזי  מתוך  דווקא  טילים  שיגור  ידי  על  מכוון, 
האזרחים  את  מעודד  חמאס  אזרחית.  אוכלוסייה 
ייעוד  בכך  ורואה  כ״שהידים״  קדושים  מות  למות 
נעלה. חמאס משגר טילים מתוך בניינים וכשישראל 
פינוי  בכוח  מונע  הוא  הירי  מקורות  על  משיבה אש 

של אזרחים.

התינוק  ב״אסטרטגיית  רבות  משתמש  חמאס 
תינוקות  שיותר  כמה  של  למותם  גורם  הוא  המת״. 
לגיוס  בתמונותיהם  להשתמש  מנת  על  פלסטינים 

כספים שיחזקו את ביטחון מנהיגיו.

נשים  גברים,  כולל   - כל הישראלים  כי  הכריז  חמאס 
הם   - תמימים  וקורבנות  אזרחים  כולם  אשר  וילדים 

מטרות לגיטימיות להתקפות טילים.

שלו  הרקטות  בירי  מחטיא  קרובות  לעיתים  חמאס 
הורסות  שהן  תוך  בעזה  נוחתות  והן  ישראל  לעבר 

מבנים והורגות פלסטינים חפים מפשע.

חולים  ובבתי  ספר  בבתי  בבתים,  משתמש  חמאס 
כמעבדות נפץ. ב״תאונות עבודה״ של פעיליו נהרגים 

לא מעט אזרחים. 

האו״ם  של  מרפאה   2014 באוגוסט  מילכד  חמאס 
חביות   12 הוסתרו  המבנה  קירות  בתוך  בעזה, 
מכן  לאחר  אחת.  כל  נפץ  חומר  ק״ג   80 הנושאות 
מנת  על  לכאורה,  שנפצע  בילד  חמאס  השתמש 
ולהצילו.  למבנה  להיכנס  ישראליים  חיילים  לפתות 
כאשר נכנסו החיילים למבנה, חומרי הנפץ התפוצצו 

ושלושה חיילים נהרגו.
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