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תקפו מאבטחים בבית החולים איכילוב ונמלטו
מטופלת בת  19מיפו התלוננה בלילה על טיפול לקוי שקיבלה בבית החולים איכילוב ואף
ניסתה לגנוב טלפון מאחת האחיות .כחצי שעה לאחר מכן הגיעו חמישה גברים לבית
החולים והיכו שלושה מאבטחים שניסו להרחיקם .המטופלת ואביה נעצרו ,אך התוקפים
נמלטו .מנהל בית החולים ,פרופ' גמזו ,החליט כתגובה להציב במקום שוטר באופן קבוע.
המקרה התרחש בשעה  ,03.00אז הגיעו למיון מטופלת בת  19מיפו מלווה באביה והתלוננה כי הטיפול
הרפואי שקיבלה היה לא טוב .לאחר מכן ניסתה לגנוב טלפון מאחת האחיות שעבדו במקום .מאבטח
שהוזעק לעזור לאחות הרחיק את התוקפת.
כחצי שעה לאחר מכן הגיעה לכניסה לבית החולים מכונית סקודה ,החנתה במקום המיועד לאמבולנס
בלבד ,ויצאו ממנה חמישה גברים ,ככל הנראה קרוביה של המטופל .המאבטחים ,שזיהו את הסיטואציה,
ניסו למנוע מהם להיכנס לבית החולים וכתגובה החלו הגברים להכותם באלימות רבה .אחד מהם ,לפי
עדויות ,היה חמוש באקדח.
לאחר התקיפה נמלטו חמשת הגברים במכוניתם ושלושת המאבטחים נזקקו לטיפול רפואי .הם נפגעו
בשיניהם וסובלים מסדקים בעצמות ושברים בפניהם ובגופם .המשטרה הוזעקה למקום ועצרה את
המטופלת ואביה ,אך יתר החשודים נמלטו וטרם נתפסו.
מנהל בית החולים איכילוב ,פרופ' רוני גמזו ,מוסר כי בית החולים המום מהאופי העברייני של המעשה וכי
לאור חומרת התקיפה יוצב שוטר דרך קבע בחדר המיון .המשטרה פרסמה את צילומי התקיפה ממצלמות
האבטחה ומבקשת את עזרת הציבור בזיהוי התוקפים.
תיעוד מצולם של רגעי התקיפה  -פורסם בחדשות און ליין :Y&B -

לצערנו לאחרונה אנו עדים לגל עכור של אלימות ותקיפה של צוותים רפואיים .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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