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עדותו של חוקר מצ"ח חושפת פגמים נוספים בחקירת
התקרית שבה נהרגה רייצ'ל קורי
ביום ראשון 5 ,בספטמבר  ,2010התחדשו בבית המשפט המחוזי בחיפה הדיונים בתביעה האזרחית
שהגישה משפחתה של רייצ'ל קורי נגד מדינת ישראל ,בעקבות הריגתה הבלתי חוקית של קורי.
במרס העידו במשפט עדים מטעם משפחת קורי .היום החלו להישמע עדויותיהם של העדים שזימנה
המדינה.
רייצ'ל קורי ,פעילת זכויות אדם אזרחית ארצות הברית מאולימפיה ,וושינגטון ,נדרסה למוות ב16-
במרס  2003על ידי דחפור צבאי מדגם  .R9Dהיא השתתפה בהפגנה לא אלימה במחאה נגד
הריסת בתים של פלסטינים.
העד הראשון מטעם המדינה ,חוקר מצ"ח שהוצג לבית המשפט בשם עודד ,היה חבר בצוות של
שלושה חוקרים שחקרו את התקרית שבה נהרגה רייצ'ל .עודד אישר חלקים נרחבים מעדותו של
אלעד ,חוקר שהעיד במרס ,והוסיף כמה פרטים על הליקויים בחקירה.
 עודד אישר שמפקד היחידה שהיתה מעורבת בהריגתה של רייצ'ל התערב בחקירתו של מפעיל
הדחפור ואמר לו כי דורון אלמוג ,אלוף פיקוד הדרום אז ,הורה על הפסקת החקירה .הוא אמר
שלפי ניסיונו ,התערבות מסוג זה מצד מפקדים בצבא לא היתה עניין לא שגרתי.
 כשנשאל מדוע לא התנגד להתערבות בחקירה ,עודד אמר שכחוקר זוטר ,התנגדות לקצין הבכיר
לא היתה חלק מתפקידו .הוא היה אז רק בן  20וכל השכלתו הסתכמה ב 12-שנות לימוד
ובשלושה חודשי הכשרה בתחום החקירות.
 הריגת קורי היתה התקרית הראשונה של הריגת אזרח שעודד חקר מתחילתו ועד סופו.
 כמו אלעד ,עודד אמר שלא הוא ואף לא אחד מהחוקרים האחרים ביקרו באתר התקרית.
 עודד אמר שלא השיג את קלטת הווידיאו ממצלמת המעקב הצבאית שצילמה במקום  24שעות
ביממה עד  23במרס ,שבוע לאחר שהחלה החקירה.
 עודד אמר שלא ביקש לקבל את הקלטת שתיעדה את השיחות שניהלו בקשר שני מפעילי
הדחפורים והמפקדים בשעות שקדמו לתקרית .עודד הצהיר שלא האמין ששידורים אלה
רלוונטיים ,אף על פי שרייצ'ל וחבריה לתנועת הסולידריות הבינלאומית ( )ISMהפגינו נגד
פעילותם של הדחפורים כמה שעות לפני שקורי נדרסה למוות.
 כשאנשי מצ"ח שיקלטו את תשדורות האלחוט ,הם לא רשמו חילופי דברים בערבית" ,ים
מוואתו" ,כלומר" ,מה? הרגת אותו?" חייל אחר ענה" ,אללה ירחמו" ,כלומר "אלוהים ירחם עליו".
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כשהתבקש להתייחס לליקוי זה ,הסביר עודד שאינו מבין ערבית ושצוות החקירה לא חשב
שלדברים היתה חשיבות .עודד העיד שאיש מהחוקרים לא ריאיין אף לא אחד מהעדים
הפלסטינים ,גם לא אנשי צוות רפואי שבדקו את רייצ'ל מיד לאחר התקרית .כשנשאל מדוע לא
חקר עדים אלה ,אמר שלא חשב שהם יוכלו לספק מידע בעל חשיבות.
לפי דו"ח של ארגון  Human Rights Watchמשנת  ,2005מערכת החקירה של הצבא הישראלי
אינה עצמאית ,אינה בלתי תלויה ואינה יסודית .רק לעתים נדירות הצבא העמיד לדין חיילים ומפקדים
שעשו עוולות ולנוהג הקיים יש אפקט מרתיע מועט .יתרה מזו ,לפי הדו"ח המערכת היא אטומה,
מסורבלת וכפופה ללחץ של הפיקוד הצבאי הבכיר.
"העמדה של משפחתנו ושל ממשלת ארצות הברית היתה מאז ומתמיד ,שמעולם לא התנהלה
חקירה יסודית ,אמינה ושקופה של התקרית .העדות של היום סיפקה אישור נוסף לעמדה זאת",
אמרה שרה קורי סימפסון ,אחותה של רייצ'ל.
בבית המשפט נכחו הקונסול הכללי של ארצות הברית ,אנדרו פרקר ,ונציגי ארגוני זכויות האדם
עדאלה מחיפה ואל-חאק מרמאללה.
המשפט יתחדש ביום שני 6 ,בספטמבר ,ב 9:30-בבוקר.
עיתונאים המעוניינים במידע נוסף מוזמנים ליצור קשר עם סטייסי סאליבן
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