המרכז למורשת המודיעין )מ.ל.מ(
מרכז המידע למודיעין וטרור

אמבולנס אונר"א כ"שירות מוניות" לפינוי מחבלים חמושים משדה הקרב בשכונת זייתון שבעזה
המקור :צפייה בכתבה של "ערוץ "10
המשך ללקט המידע שהופץ ב 18 -במאי .2004
" .1ערוץ  "10בטלוויזיה הישראלית פרסם ) 24במאי( כתבה של ינון מגל ,הכתב לענייני צבא ,המבוססת על קלטת הוידאו שצולמה ע"י סוכנות
רוייטרס בעת פעילות צה"ל בשכונת זייתון בעזה ב 11 -במאי.
 .2בכתבה נראים שני אמבולנסים המגיעים לזירת הקרבות בשכונת זייתון ,על אחד האמבולנסים נראים בברור כתובות ) UNבצד ומאחור( ועליו
מתנוסס דגל האו"ם.
 .3אל אמבולנס אונר"א עלו שני מחבלים חמושים )לובשי מדים( מלווים מחבל פצוע )חמוש ולובש מדים( .חמוש נוסף ,לבוש אזרחי ,שליווה את
החמושים והפצוע אל האמבולנס נראה נמלט מהמקום .בכתבה נראים שני חמושים נוספים )אחד מהם רעול פנים( אשר לא ליוו את הפצוע אלא
עלו על האמבולנס לאחר שהפצוע ושני מלוויו כבר שהו בתוכו ,ככל הנראה על מנת לנצל אותו כדי להתפנות מהאזור .ברקע נראים חמושים
רבים ,חלקם רעולי פנים ,מסתובבים באזור בו שהה האמבולנס.
 .4מהצפייה בסרט לא ניתן להוכיח ,כי החמושים שעלו על האמבולנס נשאו עמם חלקי גופות של חיילי צה"ל אולם גם לא ניתן לשלול אפשרות
כזאת.
 .5במהלך הכתבה שודרה תגובתו של ראש מחלקת המבצעים של אונר"א בעזה ליונל בריסון שטען ,כי הנהג והאחות שהיו באמבולנס דרשו
מהחמושים לצאת משום ש "אנחנו מסרבים להוביל אנשים חמושים והם יודעים זאת עקרונית" .אולם אחד החמושים שהיו באמבולנס "יצא ואיים
על הנהג שאם הוא לא ייסע מייד הישר לבית החולים ,הוא יהרוג אותו".
 .6יוזכר ,כי אין זאת הפעם הראשונה שארגוני הטרור עושים שימוש במתקני אונר"א וברכבי אונר"א )כולל אמבולנסים( על מנת להקל על פעילותם
המבצעית.
 .7להלן צילומים מכתבת "ערוץ ."10
אמבולנס עם סמלי האו"ם

הפצוע ושני מלוויו החמושים עולים על האמבולנס כשחמוש נוסף )לבוש אזרחי( בורח מהאזור

שני מחבלים חמושים נוספים עולים על האמבולנס )לאחר שהפצוע ומלוויו כבר עלו על האמבולנס והתמקמו בו(

מתקרב לאמבולנס...

חמוש ראשון מגיח מהרחוב

חמוש נוסף מתקרב לאמבולנס

ועולה עליו

תגובת ליונל בריסון על רקע צילומי חמושים המסתובבים באזור

לראש העמוד

