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לפרסום מיידי

ישראל :ראיות נוספות בקשר להרג בחוף עזה מצביעות על מעורבות של צה"ל

הפלשתינאים מסכימים לחקירה בלתי-תלויה

)עזה 15 ,ביוני  – (2006ארגון  Human Rights Watchמסר היום כי החותמת הדיגיטלית של תאריך ושעה
על גבי דו"ח בדיקת דם שנערכה לאחד הנפגעים שטופל בבית החולים הפלשתיני אליו הובאו פצועים מתקרית
ההרג בחוף עזה ,ב 9-ביוני ,מצביעה על כך שהמתקפה אירעה במהלך פרק הזמן שבו בוצע ירי ארטילרי של
ישראל .צה"ל נמנע מלקבל אחריות להרג והודיע כי על אף העובדה שנורו ששה פגזי ארטילריה לעבר החוף בין
השעות  4:32ל 4:51-אחה"צ ,התקרית הקטלנית אירעה בהכרח מאוחר יותר.
ארגון  Human Rights Watchהטיל לראשונה ספק במסקנה זו בהודעה שמסר לעתונות,
 , http://www.hrw.org/english/docs/2006/06/13/isrlpa13544.htmעל סמך על חקירה שערכו
תחקירני הארגון בעזה ואשר הצביעה על כך שההרג נגרם ,קרוב לוודאי ,על ידי צה"ל.
תחקירני  Human Rights Watchבדקו את פלט המחשב בבית החולים כמאל אדוואן ,שבו מתועדת
בדיקת דם שנערכה לאחד הנפגעים בתקרית בחוף הים .הבדיקה נערכה בשעה  5:12אחה"צ ,ב 9-ביוני .יתרה
מזו ,על פי הרישומים בכתב-יד ביומן בית החולים ,נפגעים התקבלו בבית החולים החל משעה  5:05אחה"צ.
אם הרישומים מדויקים ,ובהתחשב במשך הזמן הנדרש לאמבולנס לנסוע מבית החולים אל חוף הים ובחזרה,
המסקנה היא שהפיצוץ הקטלני התרחש בתוך פרק הזמן שבו צה"ל ביצע ,על פי דבריו ,ירי ארטילרי .שני
ממצאים אלה גם סותרים באופן ישיר את הדיווח של צה"ל לפיו לא הגיעו אמבולנסים אל חוף הים עד לשעה
 5:15אחה"צ באותו יום.
זיוף של רישומים אלה היה מחייב איפוס של שעון המחשב ושכתוּב של עמודים שלמים ביומן הקבלה של בית
החולים .לדברי תחקירני  , Human Rights Watchבעמודי היומן שראו מתועדים גם חולים שאינם
קשורים לתקרית בחוף הים ,ולאחריהם שני עמודים של רישומים של נפגעים מהתקרית בחוף .הראשון בהם
הגיע לבית החולים בשעה  5:05אחה"צ .התחקירנים לא ראו סימן כלשהו שיכול להעיד על כך שהוכנס שינוי
בזמנים הרשומים ביומן.
גורמי צבא ישראליים טענו גם שהפיצוץ שבו נהרגו שבעת בני משפחת ראלייה ורבים אחרים נפצעו ,עשוי היה
להיגרם ממוקש .אולם תחקירני  Human Rights Watchבדקו גם רסיס פגז עם דם קרוש ,שנמסר להם על
ידי אביו של נער בן  19שנפצע בבטנו בפיצוץ שאירע בחוף הים .תחקירני הארגון קבעו שהרסיס הוא חלק
ממרעום של פגז ארטילרי.
לדברי מארק גרלאסקו ,אנליסט צבאי בכיר בארגון " , Human Rights Watchהסבירות שמשפחת ראלייה
נהרגה מפיצוץ אחר ולא מפגזי צה"ל היא נמוכה ביותר .הראיות החדשות שבידינו מבליטות את הצורך
הדחוף בכך שישראל תרשה עריכת חקירה בלתי-תלויה ושקופה של ההרג בחוף הים".
ארגון  Human Rights Watchקיבל היום פקס ממשרדו של נשיא הרשות הפלשתינית ,מחמוד עבאס ,שבו
נאמר כי משרד הנשיא ,שמחזיק ברשותו רבים מהרסיסים שהוצאו מגופם של נפגעי הפיצוץ ,ישתף פעולה עם
צוות חקירה בלתי-תלוי וימסור לידיו את הראיות שברשותו.
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