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מלח־הכל:פצועים,באשקלון״ראהברזיליהחוליםביתשלהביטחוןקציןיחזקאליניב

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$,אתאשכחלאחרדה\לעולםוניפגעיאנושבמצבחוליםאבלות,משפחותכנופיות

שלהפניםאתלאוגםבתאונה,שנהרגוויינרוגיאיובלשלאימארחלי,שלהעיניים

1-1עמ׳טפירויקיראיילתז״ל״שלחובשקד
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כנופיותמלחסתעםתסודדבאשקלון.בח׳ל׳החוליםב׳תשלהב׳סחוןקצ׳ן׳שקאל׳ניב

שחוששתרופא׳ם(אחותעלאיומיםות,גנ׳בות׳כ,/!דרכיםנער׳ם,תאונותשלדקירותועבר״נים,עם

קשהנעשה״המצביקיריהם.אתשאיבדולהוריםקשותבשורותעםוגםטיליםסיריצוע׳םלח״ר,(

uacixririCiuieOiר״בחופל׳ם,התשת׳תלוקהאתהממביןגםאניולפעמים

כ^/מלחמתעםבאשקלוןגותמודדבחיליהחוליםב׳תשלהב׳סחוןקציןיחזקאליניב

שחוששתרופא׳ם(אחותעלאיומיםקשות,גנ׳בות׳דרכיםנער׳ם,תאונותשלדקירותועבר״נים,עם

קשהנעשה״המצביקיריהם.אתשאיבדולהוריםקשותבשורותעםוגםטיליםמירילח״ה(פצוע׳ם

c1D|xrir1C1u1eOG,nר״בחופל׳ם,התשת׳תלוקהאתהממביןגםאניולפעמים
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שלוהבקרהבחדריושביחזקאלניב

נעשהמהיודעהואנתוןרגעוככל

ישהמחלקותהחולים.במרביתבבית

תמידשלווהמאבטחיםאבטחהמצלמות

דל.א!רגעלושישחשבתםדרוכים.אם

גדולההכיבמחלקהכמעטטעיתם,מדובר

צוותאנשיכחמישיםהמונההחוליםבכית

וכאלהבעייתיתרחישלכלתמידשמוכנים

חסרים.לא

בנובמברברזיליהחוליםלביתהגיעיניב

ונבחרהמיוניםכלאתשעבר.לאחר2000

לתפקיד״הגעתישניגשומועמדים30מכין

התעופהכשדותמשירותלברזילי

בשינויממשלתי,מדוברלמוסדוהשב״כ

להביןיומייםלילקחשונה,פאזה,מציאות

וראשו־שבראשלעצמיואמרתיקורהמה

נה

$TS1$וראשונה$TS1$

$DN2$וראשונה$DN2$ללמודחייבאניבתפקידלהצליחכדי

להציבהיההבאהאוכלוסייה,השלבאת

הת־שהצבתי.עםהחזוןלפיולפעוליעדים

rare

$1ST$תהrare$1ST$

$2ND$תהrare$2ND$האוכ־שלוהצרכיםלרשותישעמד

לוסייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$עבורי״גדולאתגרבאמתהיהזה

שבול־האנשיםמסוג,הוא39יחזקאל,יניב

עים

$TS1$שבולעים$TS1$

$DN2$שבולעים$DN2$הביןהואגדולים,בשלוקיםהחייםאת

ברזיליחוליםבביתשהתפקידמאודמהר

פשוטהלאוהמשימהקללהיותהולךלא

כלום.בדרךראהולאמטרהסימןהואאבל

אוכלו־איזהמוללהכיןלילקחשנה״חצי

סיה

$TS1$אוכלוסיה$TS1$

$DN2$אוכלוסיה$DN2$לכיש,תוךוחבלאשקלוןשזהעובדאני

לאהארץבמרכזשנכוןשמהכדי,הבנתי

מדי־בתוךמדינותשתיבדרום,כאילועובד

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$שחלפומהמרכז,וככלישראל.״באתי

שחייםאנשיםשישלהכיןהתחלתיהימים

עולםשזהפריפריהושישאביבתלכבועת

פעריםשישהתחומים,למדתיבכלאחר

הסוציואקונומ.י,כעיותהכלכליכמוכן

הואבמרכז,הדגשהאדם,וככללשלהקיום

מתרכזיםהחייםוכאןהחומריהצדעל

חבריםכולםהרגשי,האנושיהפאןסביב

שלקרובמימחפשיםהזמןכלכולם,של

כשרואיםוישרמשפחה,הדדיותמי,קשרי

מוכראתהמאיפה'אחיאומריםאותי

הזמןשל״כלחבר..אושלדודבןלי?אתה

ומח־יפהקישורים,זהלעשותמחפשים

מם

$TS1$ומחמם$TS1$

$DN2$ומחמם$DN2$מקורזההשנימהצדאחהאבלמצד

המיוןלחדראזרחכשניכנסלבעיות,כי

בליישראליווניכנסהאורטופדאתומכיר

לבצענשלחכךואחרכלוםוכלירישום

לתלונות״.מס־פתהזההפרוצדורהכלאת

ביר

$TS1$לתלונות״.מסביר$TS1$

$DN2$לתלונות״.מסביר$DN2$המזלג.קצהעלהבעיהאתיחזקאל

הבעיהלאהואהמגווןהאוכלוסייהמרקם

להתמודד.יחזקאלנאלץעימההיחידה

קשיםנעשיםוהפשעהאלימותלדבריו

בחדרכעיקרמתפרציםוהםויותריותר

מכאבאומבעיהשסובלממוצעמיון.״אדם

נגדתרופהבכיתכללבדרךנוטלכלשהו

לאוהכאביוםועודיוםעודכאבים,חולף

שה־ובטוחמיוןלחדרמגיעהואואזחולף

בעיה

$TS1$שהבעיה$TS1$

$DN2$שהבעיה$DN2$והואבעולםאקוטיתהכיהיאשלו

ועכשיוכאןטיפולודורשסבלנותחסר

אחריקשהפצועשהגיעאותומענייןולא

לב,אירועשעברקשישאודרכיםתאונת

בעיניים,האינסטינקטרואהלא,הואכלום

ולהתפו־השולחןעללדפוקזההראשון

צץ

$TS1$ולהתפוצץ$TS1$

$DN2$ולהתפוצץ$DN2$לגלותהואשלנוהמיון.התפקידבחדר

אחהולשמורמצדהחולהכלפיאמפטיה

זההשני.אנימהצדהרפואיהצוותעל

שסנד־מיוכלהחוליםביתשלה׳סנביץ'

כיץי

$TS1$שסנדכיץי$TS1$

$DN2$שסנדכיץי$DN2$אחדעולמות.מצדשניביןחצויתמיד

עלולהגןהערכיםעללשמוררוציםאנחנו

כבודעללשמורשניומצדהרפואיהצוות

אתלייצגוראשונהוחירותו,וכראשהאדם

נחמדנינוח,להיותשאמורהאבטחהצוות

כוחולהפעילתוקפניוגםסמכותי.איכותי

לא״.פשוט.בכלללאתהכשצריך

יוזע־האבטחהשאנשימבלישחולףיום

קו

$TS1$יוזעקו$TS1$

$DN2$יוזעקו$DN2$האלי־רףכימצייןנס.יניבבגדרהוא

מות

$TS1$האלימות$TS1$

$DN2$האלימות$DN2$כניכקרבהאלימותגםעולה,כך

הסוציואקונומי,העבריינות.הנועההמצכ

הביטחוני,סכסוכיהפשיעה,המצב

לא.״הכלומהזוגבניביןשכנים,אלימות

כללהזמיןמוכןיניכ,״אנימהכל״אומר

בחדרלילהאיתילבלותשירצהאזרח

עובדקשהכמהיכינואוליאזורקמיון

היהלויותרקלהיהוכמההרפואיהצוות

ואיזהאדם,כוחיותהועודגדולמיוןחדר

לביתאולקניוןשיובילהמיוןכחדרלובי

ובמקוםהמצבשזהלעשותמהקפה,אבל

לאלימים.אנשיםהופכיםסובלנייםלהיות

שלהםהעצביםרףכאשרלכאןמגיעים

צוע־מקללים,פיזיים,כוחנייםבשיא,הם

קים.

$TS1$.צועקים$TS1$

$DN2$.צועקים$DN2$.לכלנוגעוזהחפציםזורקיםמכים

אלימים,סכסוכינוערכניכוללהאוכלוסיה

מסו־שנדקרו,אנשיםשכנים.עבריינים,

ממים,

$TS1$,מסוממים$TS1$

$DN2$,מסוממים$DN2$.מהכל״.הכלאונסשיכורים

הר־השריר־וגופוהכלראויניבשלעיניו

גיש

$TS1$הרגיש$TS1$

$DN2$הרגיש$DN2$מטופליםשלזרועםנחתאתאחתלא

טכניקותפיתחהואהשניםאלימים,עם

ההתמו־אכלהעבודהשיטותאתוייעל

דדות

$TS1$ההתמודדות$TS1$

$DN2$ההתמודדות$DN2$סיזיפית,שוחקת,ומאודהיאהיומיות

במוסדנמצאכשאתהפשוטה,בעיקרלא

חיים.להצילשאמור

אשקלון.הייתיבעירשחוסלאדםכל״ראיתי

ואניאנשיםביןשהיוהסכסוכיםלרובעד

נעי־ולאפשוטהלאמציאותשזולךאומר

מה

$TS1$נעימה$TS1$

$DN2$נעימה$DN2$ואמוציותכעסיםהמוןעםהמגיעה

שוכחהאזרחהמיון.לפעמיםחדרלתוך

כךכלהגיעהואאכלהגיעהואמהלשם

לה־לונוחוהכיהחוליםלביתונסערטעון

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$יכוללאחבטות.אנילשקהמאבטחאת

ישמשמעית,היוםלקרות,חדלזהלהרשות

טכ־אמצעיםנרחבות,סמכויותלמאבטח

נולוגיים

$TS1$טכנולוגיים$TS1$

$DN2$טכנולוגיים$DN2$,ובכללומתועדמוקלטהכלרכים

לידילהביאמאבטחשלכסמכותוהיום

להגיערוציםלאשאנחנומעצר.כמוכן

עםגםלמיוןשהגיעמיכזה,הרילמצב

טיפוללקבלהגיעהואזוכרתמידלאהוא

לולהזכירצריכיםוראשונהכראשואנחנו

טי־לקבלכדיכאןושהואאדםבנישכולנו

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$ולש־לולסייערוצההרפואיושהצוות

חרר

$TS1$ולשחרר$TS1$

$DN2$ולשחרר$DN2$לביתו״מהרשיותוכמהאותו

בקרבהאלימותממקרהמאודמודאגיניב

קשיםמקריםלכאן״מגיעיםהנוער.בני

פצו־כשהםהעשרהכגילנוערבנישל

עים

$TS1$פצועים$TS1$

$DN2$פצועים$DN2$ואלימות,מקטטותכתוצאהוחבולים

לילהבשעותקורהזההמקריםברוב

יוד־לאהמקריםברובמאוחרות,ההורים

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$חטפהלמשלשלהםשהילדהבכלל

צריךאניבוקרלפנותובשלושרצח■מכות

כזהדברלהםולהודיעלהוריםלהתקשר

הוריםזוגלראותליכואבכואב,מאודוזה

ומוצאיםהלילהבאמצעשהתעוררו

כשהילדהמיוןכחדרשחורבסרטעצמם

זהאיךתדעולךטיפולמקבלשלהם

נוערבבנינתקלאנירביםייגמהבמקרים

ללא.משתולליםטרקטורוניםעלשרוכבים

רבותקונדס,בפעמיםמעשהעושיםרישיון

בתאונהמסתיימתהזאתהפרועההנהיגה

מגיעיםוכולםהראשאתתופסיםוכולם

לתמונהניכנסופתאוםעצבנייםלכאן

הופךהמיוןושובחקירהומתחילהשוטר

עצבים״.לפקעת

לביתמגיעיםשאנשיםשהעבודהלהיותיכול

במקריםנובעתועצבנייםטעוניםהחולים

אכזבה,נ!תםכול?תנאיםמתוךהנורמטיביים

נאותים?לאבסיסים

שחדרשלעוכדהמסכיםאניבהחלט.

קטןריבועובתוךצפוף,מיושן,המיון

מענהולתתמיטות17עםלהתמודדצריך

וזהסבירלאוזהמטופלים150ללמעלה

כאןהייתהשלומסכיםאנושי,אנילא

ממוקדיםהכוונהיותהושלטיגדולהחנייה

קפהוביתפלזמהקטן,ומסכיוקניוןיותר,

07Xכלרא׳ת׳

yo//71vנע׳ר

n,|Opiyx

לחבער

שה׳ור,

ואנ׳אנש׳םב׳ן

לךאומר

םצ׳אותלא

ולאפשוסה

המג׳ער.נע׳סה

׳ם01המוןעם

לתורואמוציות
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מגיעיםאנשים

כאשרלכאן

העצביםרף

בש׳א,הם

תםכוחניים

מקללים,

מכים,צועקים,

צ׳םרק׳ם

לכלנוגעחה

׳ההאוכלו

בניכולל

אלימים,נוער

שכנים,

עבריינים,

אנשים

שנדקרו,

ומ׳ם,

אונשיכורים,

מהכל"הכל

היואנשיםנוחותכריותעםישיבהופינת

שהנ־לעשותמהיותהאבלרגועיםאולי

תון

$TS1$שהנתון$TS1$

$DN2$שהנתון$DN2$והצ־קשהלאניהאובייקטיביהבסיסי

וות

$TS1$והצוות$TS1$

$DN2$והצוות$DN2$אבלהזההקטעאתגםמביניםשלי

זוכ־אנחנוביממהשעות24זאתעםיחד

רים

$TS1$זוכרים$TS1$

$DN2$זוכרים$DN2$החולים,ביטחוןעלהשמירהשחובת

היאהחוליםבביתוהסדרהרפואיהצוות

האצבעעםלאשאנחנואחתעלינו,דקה

לתפקההדקהיהיהאפשראיהדופקעל

קריטיתלהיותיכולההזו

האבט־יומיומית,צוותבהתמודדותמדובר

חה

$TS1$האבטחה$TS1$

$DN2$האבטחה$DN2$נשחק?לא

אבטחהאיששלהיותבכללספקליאין

הע־זאתכאשקלוןברזיליהחוליםבבית

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$מב־וגםפיזיתמבחינהגםקשההכי

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$.לעבודההקבלהבראיוןלכןנפשית

האםזהשואלשאניהראשונההשאלה

הואוהאםהתפקידמהותאתמביןהוא

'לאליאמרושאנשיםמקריםרוצה,היו

גי־עוברשליאותם,הצוותוהבנתיתודה׳

בוש,

$TS1$,גיבוש$TS1$

$DN2$,גיבוש$DN2$מק־ואנשיפסיכולוגייםעםושיחות

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$ובמ־נקודתיותבבעיותוהשתלמויות

קרים

$TS1$ובמקרים$TS1$

$DN2$ובמקרים$DN2$עושיםוהםליווילהם,וישחריגים

מצוינתעבודה

לאלימות,מאוימים,איךחשופיםהמאבטחים

זה?עםמתמודדים

שא־חושבאניהאחרוןבעשורכן,לצערי

כלוסיה

$TS1$שאכלוסיה$TS1$

$DN2$שאכלוסיה$DN2$מפ־טעוניםאנשיםיותר,אלימה

גינים

$TS1$מפגינים$TS1$

$DN2$מפגינים$DN2$בקללותשמלוויםכעסיםאלימות

בסיסלזהאיןמקריםצעקות,ברובאיומים

רקנובעזהמאיים,לפעמיםשניאדם,כל

מזמן,לאלבבתשומתלזכותרצוןמתוך

הכניסה,קבוצתבשעראלימותמקרההיה

נע־שנילהיבדק,לפתעסירבהנערים

רים

$TS1$נערים$TS1$

$DN2$נערים$DN2$בראשוהמאבטחיםבאחדחבטו

זעזועחטףהואמכךיצוק,כתוצאהבמוט

שלפוהםנופלשהמאבטחכדימוח,תוך

וברחו,כדורופלטוהאקדחאתמכיסו

הנע־אחריםמאגפיםסיועשהגיעלאחר

רים

$TS1$הנערים$TS1$

$DN2$הנערים$DN2$חודשייםסבלשלינתפסההמאבטח

בכלא,ואניישבווהנעריםמוחמזעזוע

היהבכללזהלמהלמה?עצמיאתשואל

מתמו־אנחנוזהעםלקרות?אבלצריך

דדים.

יכול

$TS1$מתמויכול$TS1$

$DN2$מתמויכול$DN2$מגי־אנשיםהמקריםשברובלהיות

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$ביתשלהבעיהכיבסטרסהמיוןלחדר

שמסרבתהקשההסטיגמההיאהחולים

ממנה?לרדת

לדעתיהחוליםביתשלהמרכזיתהבעיה

מגיעשאדםהפתיחה.נתוניהתשתיותזה

מגיעאדםאותוואזטובים.לאהםלמיון

למיוןעצבניבביתסבלימיכמהאחרי

תורעומס,מיושןהמתנהחדרומוצא

הואתמירחדשה,להודעהועדמכאן

במיוןשורףהואאיךרואהאחרון,והוא

מקריםשיגיעובליוזהשלוששעתיים

לבהתקףאומוות,תאונהשלדחופים

יותררופפיםהעצביםזהבתוךוכשהוא

להשתוללמתחילוהואעולההכאבוסף

עללדפוקזהנוחהכיעוליםוכשהנרווים

וזההאיומיםמגיעיםזהואחריהשולחן

תשתיותללאמיוןעלשמשלמיםהמחיר

אתמכיריםכאןשכולםלזה.והוסיפי

האחותאתלמשלמכירוכשאתהכולם

לעצ־מרשהאתהבמיוןשעובדתאתי

מך

$TS1$לעצמך$TS1$

$DN2$לעצמך$DN2$מכירוכשאתהישירות,ככהלהיכנס

וכךלעצמךמרשהאתהולידבןד״ראת

החו־שלביתלעשותומההרנטגנאיעם

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$מחזיריםהםואזמסודריםנהליםיש

יוםזהוככהולמיוןלרישוםשובאותם

שעה״.שעהיום

הפכהאנשים14שלמצוותמאודמהר

עצמה.בפנילמעצמההאבטחהיחידת

המתקדםהטכנולוגיהמכשורמלבדכיום

ישעובדים.״לשמחתיכחמישיםעובדים

ומכ־מנצחוצוותמצויניםפרטנריםלי

שירים

$TS1$ומכשירים$TS1$

$DN2$ומכשירים$DN2$נכניסוכקרובטוביםטכנולוגים

נוספים״שיפורים

בלייבוצופההבקרהבחדריושבכשאתה

ההנחיה?מהאלימותבמקרה

שלנוהבקרהבחדרהוידאוסרטונילצערי

אגרו־הכולליםאלימותבמקרהעמוסים

פים

$TS1$אגרופים$TS1$

$DN2$אגרופים$DN2$נלחץ,לאלאלאניומהחפציםזריקת

ממוקדמאודהאירועעלמפוקסמאוד

ול־הציבורשלוםזהאותנושמענייןומה

חסל

$TS1$ולחסל$TS1$

$DN2$ולחסל$DN2$מהר.שיותרכמההאירועאת

בתפיסה?שנויעברת

נוקשה,היוןיניבהייתיבהחלט.פעם

הייתיגםפעם,ממוקד,אסרטטיביאני

צוותליהיהאמצעים,ליהיולבהלא

ישמבוגרים,היוםוכולםאי.ש15שכלל

מסי־הכשרהשעברצעיראדםכוחלי

בית

$TS1$מסיבית$TS1$

$DN2$מסיבית$DN2$בנשקשימושבקורסאבטחהשל

יש־ממשטרתהסמכהמגעקרבשיעורי

ראל,

$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$יששמתחתיניהולימערךבניתי

משמרותואחראיומפקחשניוסגןסגן

וכלתפקידישאחדלכלסמכויותפיזרתי

תוצאותלינותןאחד

חוליםלביתהכלפשוט,אחריזאת,לאבכל

שדואגיםכאלהאוחוליםאנשיםמגיעים

יקיריהםלשלום

הצוותולכןזהאתמביניםאנחנונכון,

אנחנוזאתעםיחדאנושי,אבלמאוד

לעשותוביטחוןאבטחהכאנשיחייבים

אחרתההיגיוןוביןהרגשכיןהפרדה

עםנמצאיםאנחנולתפקהכיאפשראי

הכיואוליקשיםהכיברגעיםהאנשים

מודיעכשאתהבחייהם.למשלגורליים

איתוישבשלואבארגעשלפנילמישהו

סטייקעםכיתהביחדואכלואיתווצחק

חרבשנייהנפטהבאותהשלושאבא

רוצהשהואהראשוןוהדברעולמועליו

ולצעוקולהשתולללהתפרקזהלעשות

אתהקריטיתשנייהובאותוזעקהולזעוק

לוולהכניסמכיללהיותחייבואתהשם

אותואחרתאותוולהרגיעלראשהיגיון

חבטותשקלהיותיכולמאבטח

כזה?במצבמרגיעיםבאמתאיך

שאתהלומודיעאתהאחדמצד

הכיבצורהכאבואתוכואבאיתו

שלמעןלואומרנשימהובאותהעמוקה,

האםהגיוניתשיחשובשאיבדאדםאותו

מתנהג,אתהאותולראותרוצההיהכך

ברגשלגעתאיךכואברגעבאותומוצא

מכותאיתואלךהגיוניות,אםבצורה

ישאבלמהירבעיהלפתרוןאגיעלא

להפ־נאלץואתהבריריהשאיןמקרים

גין

$TS1$להפגין$TS1$

$DN2$להפגין$DN2$תסבולשלמהמחלקהאחרתכיכוח

יפגעו״וחולים

עמוד 4

orlysr
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בכלל?דלרגעבמחלקהאצלכםיעי

מאבטחשעברכשבועכזה,רקדבראין

דרשלילדשאבלאחרלראשונגיחהקיבל

ותטפלהכלתעזובהממיינתשהאחות

להרגישחייבשטח,חייתהואבבנהקב״ט

לטיפולמהירפתרוןולאלתרהשטחאת

השבוערוחות,בתחילתולהרגעתבבעיה

טילים.רגעמירישנפצעופצועיםהגיעו

אצלנו״.דל?לא

אסירים?עםגםלהתמודדנאלצים

אסירים.אלהעםגםמתמודדיםכן,אנחנו

שלמשטרתיכליוויכללכדרךמגיעים

לביןבינינופורהפעולהשיתוףיששכ״ס.

ואנ־אדוקהכצורהשומריםהמשטרה,הם

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$מגיעיםשכןועזרהגבוינותניםמצדנו

פשוטיםלאאסיריםגםלכאן

סובלהחוליםביתהאלימותלמקרהבנוסף

מתמודדים?גניבות,איךמתופעת

למי־האייפוניםבגללנוצרההבעיהעיקר

ניהם.היום

$TS1$למיניהם.היום$TS1$

$DN2$למיניהם.היום$DN2$הרבה₪,זה3000עולהאייפון

גנ־אותםכשוקזהאתמוכריםואםכסף

בים

$TS1$גנבים$TS1$

$DN2$גנבים$DN2$קוראבכלל,אנירעלאמזהמתפרנסים

מכשיריעלשימרומטופלים:אנאאותםלכל

אתלגלותיכוליםלאאנחנושלכםהפלאפון

הגניבותכל

לביקורקשרללאכללבדרךמגיעיםהגנבים

החולים?בביתחולה

מפתיעיםאנשיםקלטושלנוהמצלמות

מהצוותוהןמחוליםהןלכאורה,שגנבו

החוליםבביתהרפואיהצוותהרפואי,לכן

שלהםהמכשיריםאתלנעולהנחייהקיבל

בארוניותהאישיוהציוד

דוכךלאעברובעירהכנופיותחיסוליכל

מפחיד?

אירו־לכלעדאני2000מפחיד?לא,משנת

עי

$TS1$אירועי$TS1$

$DN2$אירועי$DN2$סכסוכיולכלכעירשנעשוהחיסולים

פלי־אירועשלפינויכלשיש.הכנופיות

לי

$TS1$פלילי$TS1$

$DN2$פלילי$DN2$מיוןלחדרהגיעואחתאלינהלאמגיע

לפרקלהמשיךשרוציםכנופיותשתי

המיוןחדרובשנייההשניאתאחדולרסק

אחדואףקרבזירתכמולהראותמתחיל

הרגעיםבאותםבמקומילהיותרוצהלא

האירועאתלנטרלחייביםאכלהללו

לאחרעצמנואתשמצאנומקרהוהיה

פצועיםהגיעוכנופיותביןקטלניפנוי

להמשיךרצוהכנופיותושתיהמיוןלחדר

אתחצינושניותותוךבמיוןהחיסולאת

מאבטח,היהבלטהכללשניים,עלהמיון

צדמכלהעברייניםשוטרים,עםתגברנו

העינייםמוללהםשהיהמהכלעקרו

לא,כלומהשתייהמכונותטלויזיות,כולל

הצלח־דקותובתוףקריטיתהיאשנייה

נו

$TS1$הצלחנו$TS1$

$DN2$הצלחנו$DN2$דקותושלושהחוצההקרבאתלהוציא

ליאיןפשוט,לאזהאותו.לנטרלאחרי

כלחץפועליםכולםדקותשבאותןספק

מטרהממוקדיאבלובפחד

זהופיזית,איךמילוליתמאוימיםרופאים

מתבטא?

תדאג,רק'אללרופאשאמרומקריםהיו

האחיותאותך/לאחתונהרוגהביתהתגיע

הייתההיאאותה,שיישחטמישהואיים

עםביחדהביטחוןוצוותמפוחדתמאוד

אנח־לביתה.יוםיוםאותהליוושוטרים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$מנתעלהזהירותאמצעיככלנוקטים

שעושההרפואיהצוותלשלוםלדאוג

לש־וגםעזרהלהגישכדיומעברמעל

לום

$TS1$לשלום$TS1$

$DN2$לשלום$DN2$,ניכ־2007ב-אחרכמקרההציבור

נס

$TS1$ניכנס$TS1$

$DN2$ניכנס$DN2$התחילמיטהעלנשכבלמיוןעבריין

לאאניכולם,אםעלולצעוקלקלללאיים

שעברמיוכלשיכורגםהיההואטועה

מאויימיםהיולעברו,כולםירקהואלידו

האב־אליו,אישלגשתוחששו.מפוחדים

טחה

$TS1$האבטחה$TS1$

$DN2$האבטחה$DN2$הזעיקוהואלבדלהשתלטיכוללא

נמ־זהצוות,בתרחישאנשישלושהעוד

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$אנחנוצוותאנשיתשעהבמיון,

שיפתחומבקשיםהאליםלאזרחניגשים

ראשוניותבדיקותויעבורבקבלהתיק

מיעםאיןהממ״נת,אבלהאחותאצל

אתוהופךמשתוללבועטהואלדבר,

מיטותהעיףהואאגרוף,לזירתהמקום

חבריםשניעודמגיעיםפתאוםהכל,

הוצאנושובומשתוללים,שבועטיםשלו

לאהםשםגםאבלהחוצההזירהאת

/פץבכלוהשתמשואבניםזרקונרגעו,

הכל,זכוכית,שברולרשותםשעמד

וטיפולנצחכמושנראודקותהיואלו

הסתייםפשוטלהיותהיהשיכולרפואי

במעצרים.

בעולםחיסוליםאירועיהיובאחרונה

אחרת?נערךהחוליםהעבר״ני,בית

אניחיסולשלתרחיששישמהרגע

מת־אניזהומרגעשמעודכןהראשון

חיל

$TS1$מתחיל$TS1$

$DN2$מתחיל$DN2$חציחיסוליםשללפעול,במקרים

תשעיםהחולים,לביתמגיעהאשקלון

אומקורביםהיתרוכלסקרניםאחוז

הפגועהאדםאתלראותשרוציםכאלה

שחוסלהככירהדמות.הייתהבעיניהם

צע־זוכראניהגיעואשקלון,חצ־בעיר

קות

$TS1$צעקות$TS1$

$DN2$צעקות$DN2$שלם,נאלצנואחדבלגאןהשתוללות

יס״מ״.ושוטרימאבטחים40להפעיל

שלהביטחוןקציןבתפקידשנים12

למ־יניבאתהפכוברזיליהחוליםבית

חושל

$TS1$למחושל$TS1$

$DN2$למחושל$DN2$,רמ״חככלשטחחייתהואיותר

ממוקדיותרגםאבלאחד,מצדאבריו

רא־תוארבעלהואהשני,מהצדונינוח

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$אלהובימיםאיסלאםתיכוןכמזרח

אבט־ללימודיהשניהתואראתמסיים

חה

$TS1$אבטחה$TS1$

$DN2$אבטחה$DN2$אתאביב.תלבאוניברסיטתוביטחון

תוךבשטח.למדהאמיתייםהלימודים

נחשבהחוליםשביתלמרותתנועה,כדי

אתללמודאליומגיעיםרביםלפר־פרייה

הביט־נושאאתהפךואיךהאבטחהמודל

חון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$עצמה.בפניאיכותיתלמעצמה

תו־כהבתפקירמשפחהחיימשלביםאיך

בעני?

לא

$TS1$תולא$TS1$

$DN2$תולא$DN2$רביםויתוריםעושהאניפשוט,לצערי

והיוביתרואהלאשאנישלמיםימים,יש

אוסרטבאמצעאושבתשבערכימקרים

ול־הכללעזובנאלצתימשפחתיאירוע

בוא

$TS1$ולבוא$TS1$

$DN2$ולבוא$DN2$חירום,כמובאירוע.בכלל,במצבילטפל

כשנפלוענן;'עמודאויצוקה'בעופרת

שהייתילילותהיוכאזורוקסאמיםגראדים

שלםחודשמענה,לתתכדיברצפהישן

לנהוגצריךשכךחושבכית.אניראיתילא

החל־דעת,לקבלשיקולטוב,להפעילמנהל

טות

$TS1$החלטות$TS1$

$DN2$החלטות$DN2$העובדים״.עםבידוידנכונות

הפעלתשלאהתבררשבדיעבדמקרההיה

לדעת?שיקול

מסויםלאדםשהודיעומקרההיהבהחלט,

המאבטחאתנפטרה,שאלתישלושאימא

שמדו־ליאמרוהואבתגבורצורךישאם

בר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$דבריוסמךושקטה.עלצנועהבמשפחה

המיוןחדראתלתגברשלאהחלטהקיבלתי

מקרהעלהודעהקיבלתידקותכעבורואז

ההוד־אתשקיבלאדםקשה,אותואלימות

עה

$TS1$ההודעה$TS1$

$DN2$ההודעה$DN2$למינ־ד״ראתותקףהשתוללהמצערת

קין

$TS1$למינקין$TS1$

$DN2$למינקין$DN2$למקרה,הואוכללכללקשורהיהשלא

or:עלשחלףהראשוןהיההכלבסך

שלקחתי.שגויההחלטה

מקריםלעשות,יששלמדתההפרדותכלעם

הב״תה?אתךלוקחשאתה

שלעולם,לעולםמקריםבהחלט,שני

החו־מביתיצאתיבשניהםאשכח.לא

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$זההראשוןבוכה.הביתהוהלכתי

אתזוכרז״ל,אנישלהובשקדשלהרצח

שלושהבתשלהלאבאשהודיעוהרגע

השברזעקתאתלידו,ראיתימתה,הייתי

הדרךהיפות,נקרעתי,כלפנייהאתוראיתי

כשאני'עכשיובכיתי,גםלביתהחוליםמבית

,ממשסתםשהלכוהאלההמלאךבפנינזכר

אשכחלאאחרמצטמרהבמקרהאניסתם,

התאומים,יובלשלהתאונהשלהדיווחאת

החוליםלביתהגיעוז״ל,הםויינרוגיא

והתנגשושבתלילמארוחתשחזרולאחר

שהיוהרופאיםלידהייתיחונה,במשאית

לאהתאומיםששנילרחלילבשרצריכים

להגידיכולאתהקשה.איךהיהוזהבחיים

החיים?״.ביןלאשלההילדיםששנילאימא

לאתר:כנסולתגובות

www.star-darom.co.il

סקריםשנ׳

שלעולם,לעולם

אשכח.לא

׳צאת׳בשניהם

החוליםמנית

הביתהוהלכת׳

םכה.ר.ראשון

שלהרצחזה

שלחובשקד

אתזוכרזל,אני

שהודיעוהרגע

שלהלאבא

שלושהבת

תה,ה״תי

אתל׳דו,רא׳תי

השברזעקת

אתוראיתי

היפות,פנ״ה

כלנקרעת׳,

מביתהדרך

לביתהחולים

בכית׳"
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