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ארבעה צעירים תקפו מאבטחים בבית חולים הגליל
ארבעה צעירים שהתווכחו עם מאבטח במרכז הרפואי הגליל על תשלום החניה ,תקפו אותו ואת חבריו
שהגיעו לסייע לו .שניים מהתוקפים נעצרו על ידי המשטרה ושניים אחרים נמלטו .שני מאבטחים סבלו
מחבלות בפנים וקיבלו טיפול בחדר המיון .הנהלת בית החולים גינתה בחריפות את האירוע .המשטרה
וגורמי האכיפה מתייחסים בחומרה רבה לתקיפות כנגד אנשי צוות בבתי חולים.
התקיפה התרחשה אתמול בשעות הערב במרכז הרפואי גליל בנהריה .ארבעה צעירים ניסו לצאת מחניון בית החולים בלי לשלם
עבור השהייה והתווכחו עם המאבטח שהיה בכניסה .בשלב מסוים הם יצאו מהרכב ,הקיפו את המאבטח ,קיללו אותו ,דחפו אותו
ואחד מהמאבטחים שבא לעזרתו אף נדחף והופל ארצה .שניים מהתוקפים נעצרו ונלקחו לחקירה על ידי המשטרה שהגיעה למקום
ושניים אחרים נמלטו .שני מאבטחים נפצעו קל ונאלצו לקבל טיפול במיון ,אחד מהם נפצע באפו והשני מחבלה בפניו.
מהנהלת בית החולים נמסר כי הם רואים בחומרה רבה כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי בשטח בית החולים ולפגוע בצוות המרכז
הרפואי .המשטרה מוסרת כי תגיב בתקיפות על כל פגיעה באנשי צוות בבתי חולים .מתחילת השנה התבצעו כמה תקיפות כנגד אנשי
צוות בבתי החולים ,כולל מאבטחים ,אחיות ,רופאים ואנשי צוות נוסף .חלק מהמעורבים בתקיפות אלה נמצאים בחקירה והליכי
שיפוט.
לצערנו לאחרונה אנו עדים לגל עכור של אלימות ותקיפה של צוותים רפואיים ועוזריהם .חשוב לדעת כי גופי האכיפה והרשויות
מתייחסים למעשים אלו בחומרה רבה .סעיף  288לחוק קובע עד  6חודשי מאסר למעליב עובד ציבור ,במילים ,תנועות או במעשים,
תוך מילוי תפקידו או בנוגע למילוי תפקידו .עוד נקבע תחת סעיף 382א עד  3שנות מאסר לתוקף עובד ציבור ועד  5שנות מאסר אם
בתקיפה היו מעורבים מספר תוקפים או כלי נשק .כמו כן ,סעיף  192לחוק העוסק בעבירת איומים קובע עד  3שנות מאסר למאיים
על אדם בכל דרך שהיא ,בפגיעה בגופו ,בחירותו ,בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אחר ,במטרה להפחיד ,להזיק או להקניטו.
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