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קצין
יחזקאל
יניב
הביטחון של בית החולים ברזילי
$TS1$מלחמת$TS1$
מלח־
באשקלון״ראה הכל:פצועים,
כנופיות,
מת
לחמת$DN2$
חולים
משפחות
במצב
אבלות,
אנוש
לא
את
אשכח
חרדה\לעולם
וניפגעי
העיניים של רחלי,
אימא
שנהרגו
של יובל וגיא ויינר
בתאונה ,וגם לא
הפנים של
את
שקד

שלחוב ז״ל״

איילת

יקיר

טפירו

עמ׳
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עמוד 2

׳ניב
יחזקאל קצ׳ן
יניב ׳שקאל
קצין הב׳סחון של ב׳תהחולים בח׳ל׳
באשקלוןגותמודד
תסודד
בחיליבאשקלון.
ועבר״נים,עם דקירות שלנער׳ם,תאונות דרכים
כ!/,
שחוששת
ות,גנ׳בות׳
קשות,גנ׳בות׳ איומים עלרופא׳ם)אחות
לח״ה)פצוע׳ם סירי
לח״ר ),צוע׳ם
מיריטילים וגם עם בשורות קשותלהורים שאיבדו אתיקיריהם .״המצב נעשה קשה
ולפעמים אני גם מבין אתהמופל׳ם,התשת׳תלוקה בח ר״
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מלחסת
מלחמת
כנופיות
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עמוד 3

עולמות.מצד אחד להרשותלזה
לקרות,חד
$DN2$שסנדכיץי $DN2$תמיד חצוי בין שני
ניביחזקאל יושב בחדר הבקרה שלו
כיץי
ולהגן על למאבטח
אנחנו רוציםלשמור על הערכים
וככל רגע נתון הוא יודע מה נעשה
$DN2$טכנולוגיים $DN2$רכים ,הכלמוקלט ומתועדובכלל
הצוות הרפואי ומצד שני לשמור על כבודנולוגיים
החולים.במרבית המחלקות יש
בבית
היום כסמכותו של מאבטחלהביאלידי
לייצג את
האדם וחירותו,וכראש וראשונה
והמאבטחים שלו תמיד
אבטחה
מצלמות
האבטחה שאמורלהיותנינוח ,נחמד
צוות
חשבתם שיש לו רגעדל.א!
מעצר.כמוכן שאנחנו לא רוציםלהגיע
דרוכים.אם
.איכותי סמכותי וגם תוקפני
ולהפעיל כוח
טעיתם,מדובר כמעט במחלקה הכיגדולה
למיון גם עם
למצב כזה,הרי מי שהגיע
הוא לא תמיד זוכר הוא הגיעלקבלטיפול
כשצריך תה לא
החולים המונה כחמישים אנשי צוות
לא״.
פשוט.בכלל
בכית
ואנחנו כראש וראשונה צריכיםלהזכירלו
שמוכנים תמידלכל תרחיש בעייתיוכאלה
$TS1$יוזעקו $TS1$שכולנו בני אדם ושהוא כאן כדי לקבל טי־
$TS1$טיפול$TS1$
לא חסרים.
יום שחולףמבלי שאנשי האבטחהיוזע־
לסייעלוולש־
$TS1$ולשחרר$TS1$
$TS1$האלימות $TS1$פול
$DN2$יוזעקו $DN2$הוא בגדר נס.יניב מציין כי רףהאלי־
קו
$DN2$טיפול $DN2$ושהצוות הרפואי רוצה
לביתו״
$DN2$ולשחרר $DN2$אותו כמה שיותו מהר
חרר
כקרב כני
עולה,כך גם האלימות
מות
$DN2$האלימות$DN2$
ברזילי בנובמבר
יניב הגיע לביתהחולים
.לאחר שעבר את כל המיונים ונבחר
2000
הסוציואקונומי,העבריינות.
הנועההמצכ
ממקרההאלימות בקרב
יניב מודאג מאוד
הביטחוני,סכסוכי
מכין  30מועמדים שניגשו
הפשיעה,המצב
לתפקיד״הגעתי
קשים
״מגיעים לכאן מקרים
כשדות
התעופהשכנים,אלימות בין בני זוג ומהלא.״הכל
משירות
לברזילי
בני הנוער.
כשהם פצו־
$TS1$פצועים$TS1$
ממשלתי,מדובר בשינוי מהכל״אומריניכ,״אני מוכןלהזמין כל
והשב״כ למוסד
של בני נוערכגיל העשרה
ואלימות,
וחבולים כתוצאה מקטטות
שירצה לבלות איתי לילה בחדר
אזרח
פאזה,מציאות שונה,לקח לי יומייםלהבין
עים
$DN2$פצועים$DN2$
ברוב המקרים זה קורה בשעות לילה
שבראש וראשו־
$TS1$וראשונה$TS1$
מיון ורק אזאולי יכינו כמה קשה עובד
מה קורה ואמרתילעצמי
המקרים לא יוד־
$TS1$יודעים$TS1$
מאוחרות,ההורים ברוב
הצוות הרפואי וכמה היה קל יותרלו היה
 $DN2$כדילהצליח בתפקיד אני חייבללמוד
נה
$DN2$יודעים $DN2$בכלל שהילדה שלהם למשל חטפה
חדר מיוןגדול יותהועוד כוח אדם ,ואיזה
האוכלוסייה,השלב הבא היהלהציב
את
עים
לפנות בוקר אני צריך
לקניון אולבית ■מכות רצחובשלוש
שיוביל
rare$1ST$תה $1ST$הת־ לובי כחדר המיון
ולפעוללפי החזון שהצבתי.עם
יעדים
ולהודיע להם דבר כזה
להתקשרלהורים
$TS1$האוכלוסייה $TS1$קפה,אבל מהלעשות שזה המצב ובמקום
תה $2ND$שעמדלרשותי והצרכים של האוכ־
rare
וזה כואב,מאוד כואב לי לראות זוג הורים
סובלניים הופכים
להיות
לאלימים.אנשים
לוסייה
יה $DN2$זה היה באמת אתגרגדולעבורי״
ומוצאים
באמצע הלילה
מגיעים לכאן כאשר רף העצבים שלהם
שהתעוררו
עצמם בסרט שחור כחדר המיוןכשהילד
יחזקאל,39 ,הוא מסוג האנשיםשבול־
$TS1$שבולעים$TS1$
יניב
בשיא,הם כוחנייםפיזיים,מקללים ,צוע־
$TS1$צועקים$TS1$.
שלהם מקבלטיפול ולך תדע איך זה
$DN2$צועקים $DN2$.מכים .זורקים חפצים וזה נוגע לכל
קים.
גדולים ,הוא הבין
ם $DN2$את החייםבשלוקים
עים
אלימים,סכסוכי
מהר מאוד שהתפקיד בביתחולים
ייגמהבמקרים רבים אני נתקל בבני נוער
ברזילי האוכלוסיהכולל כני נוער
.משתולליםללא
אנשים שנדקרו ,מסו־
$TS1$מסוממים$TS1$,
שרוכבים על טרקטורונים
לאהולךלהיות קל והמשימה לא פשוטה שכנים.עבריינים,
רישיון עושים מעשה קונדס,בפעמים רבות
$DN2$מסוממים $DN2$,שיכורים .אונס הכלמהכל״.
ממים,
אבל הוא סימן מטרהולא ראה בדרך
כלום.
הנהיגה הפרועה הזאת מסתיימת בתאונה
אוכלו־
$TS1$אוכלוסיה$TS1$
״חצי שנה לקח לילהכיןמול איזה
עיניו של יניב ראו הכל וגופו השריר־ הר־
לכיש,תוך
ה $DN2$אני עובד שזהאשקלוןוחבל
סיה
$TS1$הרגיש $TS1$וכולם תופסים את הראשוכולם מגיעים
$DN2$הרגיש $DN2$לא אחת את נחת זרועם שלמטופלים לכאן עצבניים ופתאום ניכנס לתמונה
גיש
כדי,הבנתי שמה שנכון במרכז הארץ לא
שוטרומתחילה חקירה ושוב המיון הופך
$TS1$מדינת$TS1$אלימים,עם השנים הוא פיתח טכניקות
בדרום,כאילו שתי מדינות בתוך מדי־
עובד
מהמרכז,וככל שחלפו וייעל את שיטות העבודה אכל ההתמו־
נת
$DN2$
$TS1$ההתמודדות $TS1$לפקעתעצבים״.
ישראל.״באתי
דדות
$DN2$ההתמודדות $DN2$היומיות היא סיזיפית,שוחקת,ומאוד
להכין שיש אנשים שחיים
הימיםהתחלתי
כשאתה נמצא במוסד יכוללהיות שהעבודה שאנשיםמגיעיםלבית
כבועת תל אביב ושיש פריפריה שזהעולם
לא פשוטה,בעיקר
החולים טעוניםועצבניים נובעת במקרים
שאמורלהציל חיים.
אחר בכל
התחומים,למדתי שיש פערים
הנורמטיביים מתוך
אכזבה,נ!תםכול?תנאים
כמוכן הכלכליהסוציואקונומ.י,כעיות
בסיסים לא נאותים?
אשקלון.הייתי
האדם,וככלל במרכז,הדגש הוא
הקיום של
״ראיתי כל אדםשחוסל בעיר
שחדר
על הצד החומרי וכאן החיים מתרכזים
עדלרוב הסכסוכים שהיו בין אנשים ואני בהחלט .אני מסכיםשלעוכדה
המיון מיושן ,צפוף ,ובתוך ריבוע קטן
סביב הפאן הרגשי,האנושי כולם חברים
אומר לך שזו מציאות לא פשוטהולאנעי־
$TS1$נעימה$TS1$
המגיעה עם המון כעסים ואמוציות
מה
$DN2$נעימה$DN2$
כולם ,כל הזמן מחפשים מי קרוב של
של
צריךלהתמודד עם  17מיטות ולתת מענה
מטופלים וזה לא סביר וזה
לתוך חדר
המיון.לפעמים האזרח שוכח ללמעלה 150
משפחה,הדדיות וישר כשרואים
מי,קשרי
לא אנושי,אני מסכים שלו הייתה כאן
לשם מה הוא הגיע אכל הוא הגיע כל כך
אתה מוכר
מאיפה
אותי אומרים 'אחי
יותהושלטי הכוונה ממוקדים
חנייהגדולה
לי?אתה בן דוד של..או חבר של״כל הזמן טעון ונסערלביתהחולים והכי נוחלולה־
$TS1$להפוך$TS1$
וקניון קטן,ומסכיפלזמה ובית קפה
יותר,
$DN2$להפוך $DN2$את המאבטח לשק חבטות.אני לאיכול
פוך
מחפשים לעשות קישורים,זה יפה ומח־
$TS1$ומחמם$TS1$
משמעית,היום יש

סמכויות נרחבות ,אמצעים טכ־
$TS1$טכנולוגיים$TS1$

מם
ם$DN2$

מצד אחהאבל

מהצד

השני זה

מקור

בעיות,כי כשניכנס אזרח לחדר
ומכיר את האורטופד וניכנסאליו ישרבלי
רישוםוכליכלום ואחר כך נשלח לבצע
לתלונות״.מס־
$TS1$לתלונות״.מסביר$TS1$
את כל הפרוצדורה זה פתה
המזלג.
ר$DN2$יחזקאל את הבעיה על קצה
ביר
המיון

האוכלוסייה המגוון הוא לא
מרקם
היחידה עימה נאלץ יחזקאללהתמודד.
לדבריוהאלימות והפשע נעשים קשים
הבעיה

יותר ויותר

והם

מתפרצים כעיקר

בחדר

מיון.״אדם ממוצעשסובל
כלשהונוטל בדרך כלל בכית תרופה נגד
כאבים,חולף עוד יום ועוד יום והכאב לא
חולף ואז הוא מגיע לחדר מיון ובטוח שה־
$TS1$שהבעיה$TS1$
יה $DN2$שלו היא הכי אקוטיתבעולם והוא
בעיה
חסרסבלנות ודורשטיפול כאן ועכשיו
ולאמעניין אותו שהגיע פצוע קשה אחרי
תאונת דרכים או קשיש שעבר אירועלב,
כלום ,הוא לא רואה
בעיניים,האינסטינקט
הראשון זה לדפוק עלהשולחןולהתפו־
$TS1$ולהתפוצץ$TS1$
ץ $DN2$בחדר המיון.התפקידשלנו הואלגלות
צץ
אמפטיה כלפי החולה מצדאחהולשמור
מבעיה או

על

הצוות

ה׳סנביץ' של

הרפואי

מכאב

מהצד השני.אני זה

ביתהחולים וכל מי
$TS1$שסנדכיץי$TS1$
שסנד־

רא׳ת׳ כל
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עמוד 4

ופינת ישיבה עם כריות נוחות אנשים היו

עברת שנוי בתפיסה?

דדים.

יותהאבל מהלעשות שהנ־
$TS1$שהנתון$TS1$
אולי רגועים
$DN2$שהנתון $DN2$הבסיסי האובייקטיבי קשהלאני והצ־
תון
$DN2$מתמויכול$DN2$להיות
$TS1$והצוות $TS1$יכול
אנשים מגיעים
$DN2$מגיעים$DN2$לחדר המיון בסטרס כי הבעיה של בית
$DN2$והצוות $DN2$שלי מבינים גם את הקטע הזה אבל
וות
לבהלא היו לי אמצעים ,היה לי צוות
עים
לכאן כאשר
שכלל  15אי.שוכולם מבוגרים,היום יש
שמסרבת
הקשה
יחד עם זאת  24שעות ביממה אנחנו זוכ־
$TS1$זוכרים $TS1$החולים היא הסטיגמה
רים
הכשרה מסי־
$TS1$מסיבית$TS1$
לרדת ממנה?
החולים,
$DN2$זוכרים $DN2$שחובת השמירה על ביטחון
לי כוח אדם צעיר שעבר
רף העצבים
בית
שימוש בנשק
אבטחה בקורס
$DN2$מסיבית $DN2$של
הצוות הרפואי והסדר בביתהחולים היא
הבעיה המרכזית של ביתהחוליםלדעתי
ממשטרת יש־
$TS1$ישראל$TS1$,
הסמכה
זה התשתיות
.נתוני הפתיחה שאדם מגיע
שיעורי קרב מגע
עלינו,דקה אחת שאנחנו לא עם האצבע
על הדופק אי אפשר יהיהלתפקההדקה למיון הם לא טובים .ואז אותו אדם מגיע ראל,
שמתחתי יש
ניהולי
$DN2$ישראל $DN2$,בניתי מערך
בש׳א,הם
אחרי כמה ימי סבל בבית עצבנילמיון
הזו
משמרות
סגן וסגן שני ומפקח ואחראי
יכולהלהיות קריטית
המתנה מיושן עומס ,תור
ומוצא חדר
פיזרתי סמכויות לכל אחד יש תפקידוכל
כוחניים תם

בהחלט.פעם

המקרים אנשים מגי־
$TS1$מגיעים$TS1$

שברוב

מקללים,

מדובר

בהתמודדותיומיומית,צוות האבט־
$TS1$האבטחה$TS1$

$DN2$האבטחה $DN2$לא
חה
אבטחה
אין לי ספק בכללשלהיות איש
צועקים ,מכים,
בביתהחולים
ברזיליכאשקלון זאת הע־
$TS1$העבודה$TS1$
רק׳ם
צ׳ם
$DN2$העבודה $DN2$הכי קשה גם מבחינה פיזית וגם מב־
$TS1$מבחינה$TS1$
בודה
חה נוגע

נשחק?

חינה
$DN2$מבחינה$DN2$

לכל

נפשית.לכן בראיון הקבלה
לעבודה

השאלה

האוכלו

׳ה

הראשונה
את

הוא מבין

שאני שואל

מהות

התפקיד

זה

האם

והאם הוא

מכאן

ועדלהודעה

אחרון,והוא

חדשה ,תמיר

רואה איך הוא

שעתיים שלוש וזה בלי
דחופים של
וכשהוא

אסרטטיבי ,ממוקד,

אחד נותןלי

פעם גם הייתי

תוצאות

שורף במיון

שיגיעו

מוות,תאונה או

בתוך זה

הוא

אני

הייתי יניב

נוקשה,היון

מקרים

התקף

לב

העצבים רופפים יותר

וסף הכאבעולה והוא מתחיללהשתולל
וכשהנרווים
עולים הכי נוח זהלדפוק על
השולחן ואחרי זה מגיעים האיומים וזה
המחיר שמשלמים על מיון ללא תשתיות
.והוסיפי לזה שכולם כאן מכירים את
את האחות
כולם וכשאתה מכיר למשל

זאת,לא פשוט,אחרי הכללביתחולים
בכל
מגיעים אנשיםחולים או כאלה שדואגים
לשלום יקיריהם
נכון ,אנחנו מבינים את זהולכן הצוות
אנושי,אבל יחד עם זאת אנחנו
מאוד
חייבים

כאנשי

אבטחה

וביטחון לעשות

רוצה,היו מקרים שאנשים אמרו לי'לא
כולל בני
תודה׳ והבנתי אותם,הצוות שלי עובר גי־
$TS1$גיבוש$TS1$,
אי אפשר לתפקהכי אנחנו נמצאים עם
נועראלימים,
בוש,
פסיכולוגיים ואנשי מק־
$TS1$מקצוע$TS1$
ואולי הכי
האנשים ברגעים הכי קשים
$DN2$גיבוש $DN2$,ושיחות עם
מרשה
אתה
והשתלמויות
כשאתה
גורליים
במיון
אתי
ובמ־
$TS1$ובמקרים$TS1$
נקודתיות
בחייהם.למשל
לעצ־
$TS1$לעצמך$TS1$
בבעיות
צוע
$DN2$מקצוע$DN2$
מודיע
שעובדת
וכשאתה מכיר
להיכנס ככה ישירות,
מך
$DN2$לעצמך$DN2$
$DN2$ובמקרים $DN2$חריגים ,ויש להם
קרים
למישהו שלפני רגע אבא שלו ישב איתו
ליווי והם עושים
מרשה לעצמך וכך
שכנים,
וליד אתה
את ד״ר בן
עבודה מצוינת
וצחק איתוואכלו ביחד כיתה עם סטייק
עם הרנטגנאי ומה לעשות שלבית החו־
$TS1$החולים$TS1$
חרב
נפטהבאותה שנייה
שאבא שלו
עבריינים,
עולמו והדבר הראשון שהוא רוצה
המאבטחים חשופים
לאלימות,מאוימים,איך לים
$DN2$החולים $DN2$ישנהלים מסודרים ואז הם מחזירים עליו
אותם שובלרישום
מתמודדים עם זה?
ולמיון וככה זה יום לעשות זה להתפרקולהשתוללולצעוק
אנשים

שנדקרו,

כן,לצערי

בעשור האחרון אני חושב שא־
$TS1$שאכלוסיה$TS1$

$DN2$שאכלוסיה$DN2$אלימה יותר ,אנשים טעונים מפ־
$TS1$מפגינים$TS1$
כלוסיה

ולזעוק

יום שעה שעה״.

מהר מאוד מצוות של
יחידת
האבטחה למעצמה בפני עצמה.
המתקדם
הטכנולוגי
כיום מלבד המכשור
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אנשים

הפכה

גינים
$DN2$מפגינים$DN2$אלימות כעסיםשמלוויםבקללות
ומ׳ם,
איומים צעקות,ברוב מקרים איןלזה בסיס
שיכורים ,אונ
עובדים.״לשמחתי יש
מאיים,לפעמים זה נובע רק
,כל אדם שני
כחמישים
עובדים
לי פרטנרים מצוינים וצוות מנצח ומכ־
$TS1$ומכשירים$TS1$
מתוך רצוןלזכות
בתשומת לב,לא מזמן
הכל מהכל"
טכנולוגים טובים וכקרוב נכניס
שירים
$DN2$ומכשירים$DN2$
היה מקרהאלימות בשער הכניסה,קבוצת

נערים
רים
$DN2$נערים$DN2$

סירבה
להיבדק,לפתע שני נע־
$TS1$נערים$TS1$

חבטו

באחד

המאבטחים

במוט יצוק,כתוצאה מכך הוא

שיפורים נוספים״

זעקה ובאותו שנייה קריטית

איך

באמת מרגיעים במצב כזה?

מצד

מודיע לו

איתו

כשאתה יושב

בחדר

הבקרה

וצופהבלייב

אתה

ולהכניס לו
שם ואתה חייבלהיותמכיל
ולהרגיע אותו אחרת אותו
היגיון לראש
מאבטחיכוללהיות שק חבטות

אתה

אחד
וכואב

עמוקה ,ובאותה

בראשו

חטף זעזוע

הפרדה כין

הרגש ובין ההיגיון

אחרת

אותו אדם

כאבו

את

נשימה

שאיבד

בצורה

שאתה
הכי

אומר לושלמען

שיחשוב הגיונית

האם

שהמאבטחנופל הם שלפו
מוח,תוך כדי
במקרהאלימות מה ההנחיה?
מכיסו את האקדחופלטו כדור וברחו ,לצערי סרטוני הוידאו בחדר הבקרהשלנו
מכות
בצורה הגיוניות,אם אלך איתו
עמוסים במקרהאלימותהכוללים אגרו־
$TS1$אגרופים$TS1$
לאחר שהגיע סיוע מאגפים אחרים הנע־
$TS1$הנערים$TS1$
לא אגיעלפתרון בעיה מהיר
לאלאני לאנלחץ,
אבל יש
$DN2$אגרופים $DN2$זריקת חפצים ומה
פים
נתפסההמאבטח שלי סבל חודשיים
רים
$DN2$הנערים$DN2$
ממוקד
מאוד מפוקס על האירוע מאוד
מקרים שאין בריריה ואתה נאלץ להפ־
$TS1$להפגין$TS1$
בכלא,ואני
מזעזוע מוח והנערים ישבו
ומה שמעניין אותנו זה שלום הציבורול־
$TS1$ולחסל$TS1$
גין
שואל את עצמי למה? למה זה בכלל היה
$DN2$להפגין $DN2$כוח כי אחרת מחלקה שלמהתסבול
$DN2$ולחסל $DN2$את האירוע כמה שיותר מהר.
חסל
צריךלקרות?אבל עם זה אנחנו מתמו־
$TS1$מתמויכול$TS1$
וחוליםיפגעו״
כך היה

רוצה

לראות

מוצא באותו רגע כואב

אותו

מתנהג,אתה

איךלגעת

ברגש

עמוד 5

איךמשלבים

מעל ומעבר כדילהגיש עזרה וגם לש־
$TS1$לשלום$TS1$
יעיאצלכםבמחלקה רגעדלבכלל?
$DN2$לשלום $DN2$הציבור ,כמקרה אחר ב 2007 -ניכ־
$TS1$ניכנס$TS1$
אין דבר כזה,רק כשבוע שעבר מאבטח לום
פשוט,לצערי אני עושה ויתורים רבים
למיון נשכב על מיטה התחיל לא
$DN2$תולא$DN2$
נס
קיבל נגיחהלראשו לאחר שאבלילד דרש
$DN2$ניכנס $DN2$עבריין
,יש ימיםשלמים שאני לא רואה בית והיו
שהאחות הממיינת תעזוב הכל ותטפל לאיים לקלל
כולם,אם אני לא
ולצעוק על
מקרים שבערכי שבת או באמצע סרט או
בבנהקב״ט הוא חיית שטח,חייבלהרגיש
טועה הוא היה גם שיכורוכל מי שעבר
אירוע משפחתינאלצתילעזוב הכלול־
$TS1$ולבוא$TS1$
לטיפול לידו הוא ירק
לעברו,כולם היו מאויימים
השטחולאלתר פתרון מהיר
את
באירוע.בכלל,במצבי חירום,כמו
בוא
$DN2$ולבוא$DN2$לטפל
אליו,איש האב־
$TS1$האבטחה$TS1$
.מפוחדים וחששו לגשת
רוחות,בתחילת השבוע
בבעיהולהרגעת
בעופרת יצוקה' או'עמודענן;כשנפלו
טחה
הגיעו פצועים שנפצעו מירי
$DN2$האבטחה $DN2$לאיכול להשתלט לבד והוא הזעיק
טילים.רגע
גראדים וקסאמים כאזור היו
לילות שהייתי
עוד שלושה אנשי צוות,בתרחיש זה נמ־
$TS1$נמצאים$TS1$
אצלנו״.
דל?לא
ישן ברצפה כדי לתת מענה ,חודש שלם
במיון
תשעה אנשי צוות ,אנחנו
צאים
$DN2$נמצאים$DN2$
לא ראיתי כית.אני חושב שכך צריךלנהוג
ניגשיםלאזרחהאלים ומבקשים שיפתח
להתמודד גם עם אסירים?
נאלצים
דעת,לקבלהחל־
$TS1$החלטות$TS1$
טוב,להפעילשיקול
תיק בקבלה ויעבור בדיקות ראשוניות מנהל
אסירים.אלה
כן,אנחנו מתמודדים גם עם
טות
האחותהממ״נת,אבל אין עם מי
כליווי משטרתי של אצל
מגיעים כדרך כלל
העובדים״.
$DN2$החלטות $DN2$נכונות ויד ביד עם
לדבר ,הוא בועט משתולל והופך את
שכ״ס .יש שיתוףפעולה פורה בינינולבין
המקוםלזירת אגרוף ,הוא העיף מיטות
המשטרה,הם שומרים כצורה אדוקה ואנ־
$TS1$ואנחנו$TS1$
היה מקרה שבדיעבד התברר שלאהפעלת
חנו
חנו $DN2$מצדנו נותנים גבוי ועזרה שכן מגיעים הכל ,פתאום מגיעים עוד שני חברים שיקוללדעת?
ומשתוללים ,שוב הוצאנו בהחלט ,היה מקרה שהודיעולאדם מסוים
לכאן גם אסירים לא פשוטים
שלו שבועטים
המאבטח
שאימא שלו
נפטרה,שאלתי את
את הזירה החוצה אבל גם שם הם לא
אם יש צורך בתגבור והוא אמרלי שמדו־
$TS1$שמדובר$TS1$
והשתמשו בכל /פץ
נרגעו ,זרקו אבנים
בנוסףלמקרההאלימות ביתהחוליםסובל
ושקטה.על סמך דבריו
בר
,שברו זכוכית הכל,
שעמד לרשותם
גניבות,איך מתמודדים?
$DN2$שמדובר $DN2$במשפחה צנועה
מתופעת
וטיפול קיבלתי החלטה שלאלתגבר את חדר המיון
דקות שנראו כמו נצח
אלו היו
עיקר הבעיה נוצרהבגלל האייפוניםלמי־
$TS1$למיניהם.היום$TS1$
קיבלתי הודעה על מקרה
ואז כעבור דקות
רפואישיכול היהלהיות פשוט הסתיים
יהם.היום $DN2$אייפוןעולה ,₪ 3000זה הרבה
ניהם.היום
אלימות קשה,אותו אדםשקיבל את ההוד־
$TS1$ההודעה$TS1$
כסף ואם מוכרים את זה כשוק אותם גנ־
$TS1$גנבים$TS1$
במעצרים.
למינ־
$TS1$למינקין$TS1$
$DN2$ההודעה $DN2$המצערתהשתולל ותקף את ד״ר
בכלל,אני קורא
בים
עה
בים $DN2$מתפרנסים מזה לא רע
למקרה,הוא
שלא היה קשור כללוכלל
מטופלים:אנא שימרו על מכשירי
לכל אותם
באחרונה היו אירועיחיסולים בעולם
העבר״ני,ביתהחולים נערך אחרת?
לגלות את
יכולים
הפלאפון שלכם אנחנו לא
בסך הכל היה הראשון שחלף על :or
החלטה שגויה
שלקחתי.
תרחיש של חיסול אני
שיש
כל הגניבות
מהרגע
חיי

משפחה בתפקיר כה תו־
$TS1$תולא$TS1$

בעני?

קין
$DN2$למינקין$DN2$

הראשון

לפעול,במקרים שלחיסולים
לביקור חיל
$DN2$מתחיל$DN2$
הגנביםמגיעים בדרךכללללא קשר
שאתהלוקח אתך הב״תה?
החולים?
חולה בבית
אשקלון מגיעה לביתהחולים ,תשעים
אחוז סקרנים וכל היתר מקורבים או בהחלט,שני
מקריםשלעולם,לעולם
המצלמות שלנו קלטו אנשים מפתיעים
לא אשכח .בשניהם יצאתי מבית החו־
$TS1$החולים$TS1$
מהצוות
לכאורה,שגנבו הןמחולים והן
כאלה שרוצים לראות את האדם הפגוע
הביתה בוכה .הראשון זה
$DN2$החולים $DN2$והלכתי
בעיניהם .הייתה דמות ככירה שחוסלה לים
הרפואי,לכן הצוות הרפואי בביתהחולים
ז״ל,אני זוכר את
הרצח של שקד שלהוב
לנעול את המכשירים שלהם
קיבל הנחייה
בעיר ,חצ־ אשקלון הגיעו אני זוכר צע־
$TS1$צעקות$TS1$
הרגע שהודיעו לאבא שלה שהבת שלו
שלם,נאלצנו
$DN2$צעקות$DN2$השתוללותבלגאן אחד
קות
והציוד האישי בארוניות

להפעיל
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מאבטחים ושוטרייס״מ״.

חיסולי הכנופיות בעיר עברו דוכךלא
כל
 12שנים בתפקיד קצין הביטחון של
מפחיד?
ברזילי הפכו את יניב למ־
$TS1$למחושל$TS1$
ביתהחולים
מפחיד?לא,משנת  2000אני עד לכל אירו־
$TS1$אירועי$TS1$
$DN2$למחושל $DN2$יותר ,הוא חיית
החיסולים שנעשו כעירולכל סכסוכי חושל
שטח ככל רמ״ח
עי
י$DN2$
ממוקד
אבריו מצד אחד,אבל גם יותר
הכנופיות שיש.כל פינוי של אירועפלי־
$TS1$פלילי$TS1$
לי
מהצד השני ,הוא בעל תואר רא־
$TS1$ראשון$TS1$
ונינוח
אלינהלא אחת הגיעו לחדר מיון
 $DN2$מגיע
$DN2$ראשון $DN2$כמזרח תיכוןאיסלאם ובימים אלה
שון
שתי כנופיות שרוצים להמשיך לפרק
מסיים את התואר השני
ללימודי אבט־
$TS1$אבטחה$TS1$
ולרסק אחד את השני ובשנייה חדר המיון
חה
מתחיל להראות כמו זירת קרב ואף אחד
$DN2$אבטחה $DN2$וביטחון באוניברסיטת תל אביב .את
בשטח .תוך
לא רוצהלהיות במקומי באותם הרגעים הלימודים האמיתיים למד
כדי תנועה,למרות שביתהחולים נחשב
הללו אכל חייבים לנטרל את האירוע
שמצאנו את עצמנו לאחר לפר־פרייה רבים מגיעיםאליוללמוד את
מקרה
והיה
האבטחה ואיך הפך את נושא הביט־
$TS1$הביטחון$TS1$
פנויקטלני בין כנופיות הגיעו פצועים מודל
חון
לחדר המיון ושתי הכנופיות רצו להמשיך
$DN2$הביטחון$DN2$למעצמה איכותית בפני עצמה.
החיסול במיון ותוך שניות חצינו את
את
המיון
לשניים,על כל בלטה היה מאבטח,
תגברנו עם שוטרים,העבריינים מכל צד
עקרו כל מה שהיה להם מול העיניים
טלויזיות ,מכונות שתייה ומהלא,כל
כולל
שנייה היא קריטית ובתוף
דקותהצלח־
$TS1$הצלחנו$TS1$

נו
ו$DN2$
להוציא

הקרב

את

החוצהושלוש

דקות

אחרילנטרל אותו .זה לא פשוט ,אין לי
פועלים כלחץ
ספק שבאותן דקותכולם

ובפחד אבל

ממוקדי

מטרה

מילוליתופיזית,איך זה
רופאים מאוימים

מתבטא?
היו

תגיע
איים
מאוד

מקרים

שאמרולרופא'אל

תדאג,רק

הביתה ונהרוג
אותך/לאחת

מישהו

שיישחט

אותה ,היא

האחיות
הייתה

מפוחדת וצוות הביטחון ביחד עם

שוטריםליוו
נו
ו $DN2$נוקטים ככל
לדאוג לשלום

$TS1$אנחנו$TS1$
אנח־
אותה יום יוםלביתה.

אמצעי
הצוות

הזהירות על
הרפואי

מנת

שעושה

שלעולם,לעולם
לא אשכח.
בשניהם ׳צאת׳

מניתהחולים
והלכת׳

הביתה

םכה.ר.ראשון
זה

הרצח של

שקד שלחוב
זל,אני זוכר

את

הרגע שהודיעו

לאבא שלה

שהבת שלו
תה,ה״תי

ל׳דו,רא׳תי
זעקת

את

השבר

וראיתי את

$TS1$מתחיל$TS1$
מת־
שמעודכן ומרגע זה אני

חצי

שנ׳

סקרים

עם כל ההפרדות שלמדת
לעשות,יש

מתה,הייתי
לידו,ראיתי
וראיתי

את זעקת

את פנייה
היפות,נקרעתי,כל

מקרים

השבר
הדרך

החוליםלבית בכיתי,גם
מבית
'עכשיו
נזכר בפניהמלאךהאלהשהלכו סתם ,ממש
מצטמרהבמקרה אחר לא אשכח
סתם ,אני
התאומים,יובל
את הדיווח של התאונה של
וגיא ויינרז״ל,הם הגיעו לביתהחולים
לאחר שחזרו מארוחתליל שבת והתנגשו
במשאית חונה,הייתי ליד הרופאים שהיו
צריכים לבשרלרחלי ששני התאומים לא
בחיים וזה היה קשה.איך אתהיכוללהגיד
הילדים שלה לא ביןהחיים?״.
לאימא ששני
כשאני

לתגובות כנסולאתר:
www.star-darom.co.il

פנ״ה היפות,

נקרעת׳ ,כל
הדרך מבית

החולים לבית
בכית׳"

