
והדםהזקן
בהתפרצויותבתחבולות,במכות,באיומים,

באלות,ברצחגםולפעמיםלבתים,

קשישיםמאותובחניקהברזלבמוטות

מדינוראהבאלימותנשדדיםבישראל

אבלמשאבים,מקצההמשטרהשנה.

רביםותיקיםתקיף,מספיקלאהחוק

המשפט.בבתיטיעוןבהסדרימסתיימים

שנפגעוהקשישיםבכרדילאואם

כרלגורלם.ומופקדיםלבדנשארים

מדינה:למכתקשישינגדהפשיעההפכה

בסדרהשמיניתכתבההנטושהדור

**/J0&0:דורפמןויאדאיור^^^^^^^'^

תוךקשישים,״שוד

wrהוא

מהחמוריםאלימותL'rל»

בניצולמדוברביותר.

חוסרשלבזוי,המור,

נטילתהקורבן,שלהישע

מעותיו

נפגע.השודקורבןיי,לאובנמשל.בגופומצולק

האלה,הגילי'-יבבותעפהנמניםכלעימונפגעים

עצ־חיימלקייםביכולתםהביטחוןאתהמאבדים

מאיים

$TS1$עצמאיים$TS1$

$DN2$עצמאיים$DN2$החרדהעצםבשלחייהם,באיכותונפגעים

ביצועעללומדיםשחפבעתבחפ,שמוטבעת

נפגעו,שכבראלהקורבנותזה.מכוגהעבירות

שלוותאתמאבדיםמפגיעהשחוששיםואלה

מבוג־שלשלמהבאוכלוסייהפגיעהזוהינפשם.

רים

$TS1$מבוגרים$TS1$

$DN2$מבוגרים$DN2$המשפטביתשופטי)שלושהמשפחתם״ובני

(.2008מ־קשישהשודדישלבהרשעההעליון

הצהרייםמנוחתאתקטעהכניסהפעמוןצלצול

בדו־ים(בכתבההקורבנותשמות)כלומינהנחוםשל

לאוהםבצהר״םוחציאחתהייתההשעהמנתניה.

לאחרלדלת.התקרב9371בןנחוםלאורחים.ציפו

הביטחון,שרשרתאתקמעהפתחבעינית,שהציץ

גבריםשלושהמדיבר.במילראותהספיקלאאבל

פיעלמהם,אחדפנימה.בכוחונכנסואותוהדפו

חח־לאחדאותווגררובידיובפניואחזהאישום,כתב

דרים

$TS1$חחדרים$TS1$

$DN2$חחדרים$DN2$בתמינהאשתובדירה.האחרים
־־

שצפתה86

לעזרה.לזעוקוהחלההרצפהעלנפלהבמתרחש,

תשתוקלא״אםוא״םנוסףשודדאליהניגשאז

וידביקבדירהבמגירהשמצאבפנסבראשה־כה

עימם.הביאושהשודדיםרחבדבקבניירפיהאת

פיעללעזרה.לזעוקחדלהלחייה,שחששהמינה,

שהםתוךמהדירה,נטלו״השלושההאישום::תב

במ־שקל005,1המבועתים,הקשישיםעלמאיימים

זומן,

$TS1$,במזומן$TS1$

$DN2$,במזומן$DN2$וגםשקל,000,3בשוו־ערךיקריוהבתכשיטי

זהותותעודתידשעוןמסמכים,תיקנייד,מכשיר

מהמקום״.ונמלטוהקשישהשל

מס־שנבוא״,אלינוהתקשרוהםמכןלאחר"מ־ד

פרת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$לסבאשברובטראומה.היו״שניהםענת.הנכדה

ועלהרצפה,עלבכוהאותווגררוהמשקפייםאת

אחרתבשקט,ושתהיהמכותשתחטוףאיימוסבתא

תחו־פחדו.מאודהםדבק.בניירהפהאתלהיסתמו

שת

$TS1$תחושת$TS1$

$DN2$תחושת$DN2$קשהוהיהנפגעה,מאודשלהםהאישיהביטחון

אותה".להםלהחזיר

שם?קרחמההבנתם

שעבדכמי)הנאשם(הפורציםאחדאתזיהו"הם

עבודתכנראהעשההואכאינסטלטור.פעםאצלם

וקראלגנוב,אפשרומהבדירהישמהראה־רקע,

וחפציםכסףלקחוהבית.אתלהםפירקולחבריו.

עדחודשיםארבעהלמשטרהלקחהלאה.והמשיכו

השלישיאתהשני.עלשהלשיןמהם,אחרשתפסו

מתנהל״.עדייןוהמשפטתפסולאעוד

מנתניה,40בןלב,אבינגדשהוגשהאישוםבכתב

בעבודתהקשישיםברירתיותרמוקדםעבדכינטען

הידו־בפרטיםלשודהבר־ואתושיתףאינסטלציה

עים

$TS1$הידועים$TS1$

$DN2$הידועים$DN2$שגריםהקשישיםהזוגבניתדירה,מבנהעללו

נוסףושודדהואמהם.לשדודשניתןוהחפציםבה

והציעוהדלתעלדפקומקדים,לסיורלדירההגיעו

אולםנוספות,אינסטלציהעבודותלבצעלקשישה

השלו־נפגשובהמשךהדלת.אתוסגרהסירבההיא

שה

$TS1$השלושה$TS1$

$DN2$השלושה$DN2$רחבדבקבניירגב,בתיקהצטיידולב,שלבביתו

באוגוסטנעצרלבהשוד.אתלבצעונסעויבחוטים

ובקשירתמחמירותבנסיבותשודבביצועומואשם

בת־בפשיעהללחימהביחידהבחקירתולפשע.קשר

חנת

$TS1$בתחנת$TS1$

$DN2$בתחנת$DN2$,טיעוןהסדרבמסגרתוהורשעהודהלבנתניה

בפועל.מאסרחודשי40ל־השנהבתחילתונידון

עכשיו?וסבאסבתאעלשומריםאתםאיךעגת,

לראותשיוכלוכדיטלוויזיהמסךלהם"התקנו

מט־אנחנוהמקרה,מאזלפתוח.ולאמגיעמימבחוץ

פלים

$TS1$מטפלים$TS1$

$DN2$מטפלים$DN2$עליהם".ושומריםבהם

יותר.טובהיהלאמנתניה,81בתחנה,שלמצבה

דירתה.דלתעלדפקובערב,בששאשתקד,ביוני

במש־העידההנגר״,שזהאמרוהואזה?׳׳מישאלתי:

טרה,

$TS1$,במשטרה$TS1$

$DN2$,במשטרה$DN2$פעםלישעשהמיהיהזההעינית.דרך"ראיתי

הואלבד.הייתיהדלת.אתלופתחתיבבית.קרמיקה

אוויר.ליהיהשלאערשליהפהעלשלוהידאתשם

עמוד 1



11mmבסדרהשמיניתנתנההששהווומחש.למנתקשישיםש־לימההפשיעההפנהנוunחסוי

עמוד 2



נ«גיה.2014נובמבר

לפתעהותקפה85בתחביבה,

שלרגליהאתכפתו"השנייםמיפו:75בתו״זזזשושנההקשישהברצוזהאישוםכתבמתנו

לפיהאותםדחףתההתינוק,מכנסיאתלבעלמסרההאישה^ה.מאחותידיהאתוכפתוזשושה

תכשיעיםגנבוהדירה,אתהפכו.חדוםחזהבשרשרתתלשוהםהכרתה.אתשאיבדההקשישה,של

גבה,על״־nowהמנוחהאתמותיריםכשהםהמקום,אתועזבושקליםאלפישלוסכוםנוספים

למותה״גרמוובכךבפיה.דחופיםהתינוקכשמכנסהכרה,וחסרתכפותה

לינתןשלי.הפהעלשלוכשהידייםאות־גרר

בחדרהשינה.לחדראותילגרורוהמשיךמכות

חנקובראש,בצלעותבגוף,מכותלינתןהוא

מעולפתהיית־הרצפה.עלנפלתיואניאותי,

לילתתהמשיךוהואעושה,הואמהראיתיולא

מכות״.מכות,מכות,

"הסתכל־שהתעוררה,ואחריהתעלפהחנה

תי

$TS1$הסתכלתי"$TS1$

$DN2$הסתכלתי"$DN2$ברגלנעזרתילקום.קשהליהיההשעון.על

לדלתהלכתיבקושילעמוד.כדיהמיטהשל

למעלהמהקומההשכןאותה.ופתחת־הכניסה

ולמשט־למד״אוהתקשרלך?׳קרה׳מהשאל:

רה.

$TS1$.ולמשטרה$TS1$

$DN2$.ולמשטרה$DN2$חטפתיהריאות.באזורחזק־םכאביםל־היו

אותילקחומהראש.דםל־ירדבראש.חבלות

לטיפול".לניאדוהחוליםלבית

אש־באוגוסטנעצרשמסרההת־אורבעקבות

תקד

$TS1$אשתקד$TS1$

$DN2$אשתקד$DN2$כרצףשעבדמטול־כרם,מהראלמוחמר

"לאחרכינטען,נגדוהאישוםבכתבכביתה.

אותהגררובראשה,גופהחלק־בכלאותהשה־כה

אתהטיחלהכותה,המשיךשםהשינהלחדר

נטלאזשהתעלפה.עדאותהוחנקברצפהראשה

פרנק005,1שונים,מסמכיםובותיקמדירתה

זהב״.וטבעתשקלאלף35סרעלצ׳קבמזומן,

כימסרמהר,שלפרקליטומנצוי,שועאעעו״ד

העבירהאתהכחישאצלם,שעבדהודה״מהר

ההליכים".תוםעדהוארךומעצרולוהמיוחסת

בודדים.מקריםאינםוחנהמינהנחום,אבל

באלימותשימושתורהקשישיםשודתופעת

שנ־בדיוןהאחרונות.בשניםומתחזקתהולכת

ערך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$ראשסיפרשנתיים,לפניהכנסתבוועדת

יצ־מניניצבבמשטרה,ומודיעיןחקירותאגף

חקי,

$TS1$,יצחקי$TS1$

$DN2$,יצחקי$DN2$בשנה.אירועיםבמאותמדוברכי

לפ־בחומרהמתייחסתשהמשטרהלמרות

שיעה

$TS1$לפשיעה$TS1$

$DN2$לפשיעה$DN2$הח־שאף־יאמרולזכותהקשישיםנגד

מירה

$TS1$החמירה$TS1$

$DN2$החמירה$DN2$מספרהמחוזותבמרביתהאכיפה,את

מהקודמות.לשניםבהשוואהירדלאהתיקים

תמיד.מדווחותאינןזהמסוגשעבירותגם

בצדהרבה.שלאמתבררעושים?מהאז

״תו־במסגרתיצחקי,ניצבלדבר־האכ־פתי,

כנית

$TS1$״תוכנית$TS1$

$DN2$״תוכנית$DN2$תע־״ניתןדנינו,המפכ״לשיזםמפנה״

רוף

$TS1$תערוף$TS1$

$DN2$תערוף$DN2$וכדיקשישים.נגדבעברייניםלטיפול

ביטחוןולהביאהשפלההתופעהאתלמגר

הכ־כללכךמוקציםהקשישים,לאוכלוסיית

לים

$TS1$הכלים$TS1$

$DN2$הכלים$DN2$חשבוןעלוהמודיעיניים,החק־רתיים

עםהפשיעה.בארגוניאחרתמבצעיתפעילות

אוהפושעאתלאתרזמןלוקחכללבדרךזאת,

לנועולהבחקירהכזאתהשקעההכנופיה.את

ואמצעים״.מעקביםשלבשבועות

הקשישיםמצבעלבסדרההשמיניתבכתבה

האלי־תופעתאחרלהתחקותיצאנובישראל

מות

$TS1$האלימות$TS1$

$DN2$האלימות$DN2$לבדוקוגםבעיניים;לרועולהביטנגרם

המקריםאתלמנועכדילהתגונןאפשראיך

להתמודדכ־צדשנ־ומצדאהד,מצדהקשים,

היכהכזהנוראשמקרהאחריהטראומה,עם

ובמשפחתו.בקשיש

^,בב^ת^ב^ובב

ליטולקלשוד.למעשיקלטין-הם״קשישים

הת־עללהתגברקלבכוח,רכושםאתמהפ

נגדותם

$TS1$התנגדותם$TS1$

$DN2$התנגדותם$DN2$להיתפס.מכלימהםלברוחוקללכד

כןועללגנבים׳,׳לקרואעלוליםאלהגתוניפ

עבי־ביצועמפ:יהרביםבהרתעתצורךיש

רות

$TS1$עבירות$TS1$

$DN2$עבירות$DN2$.עונשיםהטלתכינותנת,הדעתאלה

מסוימתעבירהשביצעונאשמיםעלחמורים

ביצועה.מפניהרביםבהרתעתמועילה

שניתןדיןבגזרביתןאליהוהמחוזי)השופט

(.2015במארס

גםנגמרותהקשישיםתקיפותולפעמים

פתחהמיפו,75בתז״ל,לו־שושנהברצח.

חאמד,אבוסמרלשעבר,לשכנתההדלתאת

הדלתשמאחוריידעהלאהיאלבקר.שקפצה

יהדשתיכנןשכנה,אותהשלבעלהמסתתר

כלכלייםקשיים"נוכחאותהלשדודאשתועם

הביקור,האישום.כתבלשוןנקלעו"שאליהם

למאסרהנאשמתובשליחתברצחשהסתיים

היטב.מתוכנןהיהאשתקד,במארסעולם

אבוסמרהגיעהלפחותהזדמנויות״בשת־

והאפש־יומהסדראחרלהתחקותכדיחאמד

רות

$TS1$והאפשרות$TS1$

$DN2$והאפשרות$DN2$בגפה״,כשהיאהקשישהלדירתלהיכנס

בתיקהצטיידו״השנייםהאישום.בכתבנכתב

תינוק,מכנסינעליים,שרוכיהכניסושלתוכו

כשלויברזל.ומוטכפפותמלה,ובהשקית

אתסכרהבעל,עליההתנפלהדלת,אתפתחה

עלוהשכיבההדירהלתוךאותהגררבידו,פיה

אתוסגרהאחריונכנסהאשתוהסלון.רצפת

הק־שלרגליהאתכפתוהשנ־־םהכניסה.דלת

שישה

$TS1$הקשישה$TS1$

$DN2$הקשישה$DN2$מאחרידיהאתוכפתוהנעל־־םבשרוכי

התינוק,מכנסיאתלבעלמסרההאישהגבה.ר־

שנ־הקשישה,שללפיהעמוקאותםדחףוזה

חנקה

$TS1$שנחנקה$TS1$

$DN2$שנחנקה$DN2$שרשרתתלשוהםהכרתה.אתואיבדה

תכשיטיםגנבוהדירה,אתהפכושענדה,זהב

המ־אתועזבושקליםאלפישלוסכוםנוספים

קום,

$TS1$,המקום$TS1$

$DN2$,המקום$DN2$עלשכובההמנוחהאתמותיריםכשהם

התינוקכשמכנסיהכרה,והסרתכפותהגבה,

למותה״.גרמוובכךבפיה,דחופים

2010בדצמברבוצעווהרצחשהשודאף

אשתקד.במארסרקכאמורהסת־־םהמשפט

שלשודכריתוך"ברצחהורשעהחאמדאבו

ולפיצוייםעולםלמאסרונידונההקשישה״

למ־שקלאלף774בסךמקסימלייםכספיים

שפחתה

$TS1$למשפחתה$TS1$

$DN2$למשפחתה$DN2$ז״ל.כהןשל

81אלברטהזוגלבניא־רעקשהמקרה

בביתםשנשדדומפתח־תקווה,84וד־נה

הת־הזוועהברזל.במוטובמכותסכיןבאיומי

רחשה

$TS1$התרחשה$TS1$

$DN2$התרחשה$DN2$שברובלילהוחציבעשר2013במאי

השינהחדרחלוןתריסאתשודדיםשלושה

הק־אתהפילמהםאהדדרכו.ונכנסובד־רה

שיש

$TS1$הקשיש$TS1$

$DN2$הקשיש$DN2$והנאשםהואבסכין.עליוואייםלרצפה

ובגו־בפניואותווהיכובונאבקומחמודראפת

פו

$TS1$ובגופו$TS1$

$DN2$ובגופו$DN2$הוציאהשלישיהשודדברזל.מוטבאמצעות

מחמודזהב.אחרותרבהדרהארוןתכולתאת

אתסגרשנפלה,עדהקשישהאתבחוזקהתפס

תלשהואתדבר.שלאבסכיןעליהואייםפיה

שת־שענדה,העגיליםאתהקשישהמאוזני

שרשרות

$TS1$שתשרשרות$TS1$

$DN2$שתשרשרות$DN2$ברחוהשלושהנישואים.וטבעתזהב

אש־כרטיסישנישקל,500השלל:עםמהבית

ראי,

$TS1$,אשראי$TS1$

$DN2$,אשראי$DN2$100,מכשירזר,במטבעשקל50דולר

הזהב.יתכש־טיסלולר־

לדי־בהתפרצותגםהואשםמחמודבנוסף,

רתן

$TS1$לדירתן$TS1$

$DN2$לדירתן$DN2$73ו־85בנותקשישות:אחיותשה־של

2012במארסחודשיים.שלבהפרשפעמיים,

נופףושודדמחמודשברובלילה,בשתיים

האחיות.לביתדרכוונכנסוהביתבמטבחחלון

תכשיטישקל,600שהכילארנקשדרוהם

ניידיםמכשיריםושנישקל006,2בשוויזהב

שובחצות,אחר2012במאי14ב־ונמלטו.

בא־מלווהכשהואהפעםמחמוד,לשםהגיע

רבעה

$TS1$בארבעה$TS1$

$DN2$בארבעה$DN2$נטעןהאישוםבכתבנוספים.חשודים

ערחיכווהםדלקועדייןבבית"האורותכי

החלוןאתשברמהםאחדלישון.עלושהאחיות

תיצפ־שנייםפנימה.נכנסומהשודדיםושניים

תל

$TS1$תיצפתל$TS1$

$DN2$תיצפתל$DN2$הב־ת.חלוןלידתיצפתומחמודהכביש,על

׳גנבים,לצעוק:החלה85ה־בתכשהקשישה

שנייםלהסטרולמשטרה׳,תתקשריגנבים,

הפילושקט׳,׳שקט,עליה:וצעקומהשודדים

אחרבמגירותלחפשוהחלוהקשישהאתלארץ

להתקשרהאחיותאחתניסתהזהבשלברכוש.

חוטאתמשךמהשודדיםאהדאבללמשטרה,

הגנוב".הרכושעםמהביתנסוובולםהטלפון

בנסיבותמזויןשודבביצועהורשעמחמוד

שלאלישראלובכניסהלשודסיועמחמירות,

וחצילשש2013בדצמברנידוןהואכחוק.

לשבעהשנהבינוארשהוחמרומאסר,שנות

בפועל.מאסרשנותוחצי

רקלאבאלימותנשדד־םקשישיםאבל

בגוף.רעידותהרגשת־בשוק,"הייתיבביתם:

ברחוב,כשהתהלכת־השוד,אחדיחודשיםכמה

שבאמישהושאיןלראותכדילאחורהסתכלתי

למ־להיכנסחוששתאנ־עכשיועדאותי.לתקוף

עליות

$TS1$למעליות$TS1$

$DN2$למעליות$DN2$בביתהעידהכךצעירים"שלומקבוצות

עםבאשקלוןשנשדדה76בתאוקםנה,המשפט

מהבנק.כסףשמשכואחרי80ה־בןאח־ה

הגיעוהקשישיםששניעולההאישוםמכתב

משכהאוקסנהבעיר.לאומיבנקלסניףבבוקר

לשלושההפנסיה״דמ־דולר000,2מחשבונה

מברית־המועצותמקבליםואנישאחיחודשים

לתשלוםשקל500ל־היולכךובנוסףלשעבר.

הכסףאתהניחההיאהעידה.שוטפים״,חשבונות

לכיווןאחיהעםוצעדהכתפיהעלשנשאהבתיק
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חבלותלווגרםהמעטפהאתשלףאברהם,אתדחףהשודדבבנק.בסףשמשך

בחנות"המדףטלעפתיבראש.חזקהמכהלינתןהואהבחור,בא״פתאוםבסופרמרקט.

בעקבותיהם.הלךברביבאייגולןהנאשםב־תם.

אליהםהתקרבהואמסויםבשלבהאישום,לפי

אתממנהומשרבכוחאוקסנהאתרחףמאחור,

והואבגבו,אחיהאתגםדחףכךכדיותוךתיקה,

הכסףובוהתיקעםנמלטגולןארצה.ונפלמעד

אוקסנה.שלהזהותתעודתאתוזרק

עלאשתקדבאפרילהורשע27ברביבאיי

חודשי48ל־ונידוןהשודבעבירתהוראתוסמך

לשלםעליונגזרבפועל,למאסרבנוסףמאסר.

שקל.000,01בסךכספיפיצוילה

לפניהותקפהתקווה,מפתח85בתחביבה,

השכונ־בסופרמרקטקניותבמהלךכחודשיים

תי.

$TS1$.השכונתי$TS1$

$DN2$.השכונתי$DN2$היאמדברות,כשאנחנואחרי,חודשייםגם

פברואר.באמצעהיה"זהובוכה.חבולהעדיין

דב־קצתשםקניתיבמכולת.הייתיבצהריים

רים.

$TS1$.דברים$TS1$

$DN2$.דברים$DN2$בריון.כזהנראההזה,הבחורבאפתאום

עברהואקרה,זהאיךיודעתלאאניאותי.ראה

המכולת,בעלעםוכשדיברתידחיפה,ליונתן

עלעפתיבראש.חזקהמכהגםלינתןהוא

והתח־הרצפה,עליושבתאניבחנות.המדף

לתי

$TS1$והתחלתי$TS1$

$DN2$והתחלתי$DN2$עדהפחד,מרובקטנהילדהכמולרעוד

לך?"אגידאנימהבאו.והמשטרהדודשמגן

לינתןהואאותי.רחףרקלא"הואבוכה,היא

עכשיועדרם.ליירדמכה.במצח,בראש,כזה

לטיפולאותילקחוכזאת.שריטהסימן,לייש

מהנשמה,תפרים.ליעשוהשרון,חוליםבבית

לד?"אגידאני

אותך?שתקן?הבחוראתבעברראית

אבלאותו,שראיתיראשונהפעםזאת״לא,

הוא.שזהלהגידאותו,אראהאםיכולה,אני

גםשםאיתווהייתהאותוראההמכולתבעל

לאהיאאותה,מכירהלאאניאבלאישה,עוד

מהשכונה".

במכולתאבטחהמצלמתשהייתהיודעתאת

אותו?תפסוושבזבותה

׳׳

אנחנותדאגי.׳אללי:אמרההמשטרה

ושתהיהשלנו,בידייםוהואאותולקחנואיתך.

בריאות׳״.ורקשלמהרפואהלך

מאז?זהעםמתמודדתאתואיך

אבלל־,״קשהבוכה,ה־אלך?"אגידאני״מה

כמולהתאווררהחוצהקצתהיוםיצאתיאני

להיסגריכולהלאאניאעשה?אנימהשאומרים.

״כתוצאהכינטען,האישוםבכתבהבית״.בתוך

ונגרמהבחנותמדףעלהמתלוננתנפלהמהמכה

לתפרים".נזקקהוהיאממש...שלחבלהלה

27בןבחורהתוקף,האישוםכתבפיעל

ממששלחבלההגורמתזקן״בתקיפתהואשם

הש־נמסרהציבוריתמהסנגוריהכדין״.שלא

בוע,

$TS1$,השבוע$TS1$

$DN2$,השבוע$DN2$לדין״.לעמודכשירלאנמצא״הנאשםכי

הביטוחלסניףאולבנקקשישיםשלההליכה

למעשילמטרהאחתלאאותםהופכתהלאומי,

בדימוס,רופא88בןאברהם,לדוגמא,פשע.

מנסיםבמשטרה

בתופעתלהילחם

קשישים,נגדהאלימות

בפרקליטותאולם

רביםשתיקיםמודים

טיעון.בהסדרינסגרים

המדינההסיבות:אחת

קשישיםלהביאממעטת

קשהטראומהחוושכבר

המשפט.בביתלעדות

מהםנמנעתבכך

הצדקהשגתתחושת

כסף,שמשךלאחרהבנק,מסניףכשחזרנשדד

בנובמברקרהזהואלימות״.כוחהפעלת״תוך

בשדרותלאומילבנקנכנסאברהםהאחרון.

הנאשםנכנסאחריורקותכמהבנתניה.בנימין

בעלעבריין50בןהעירתושבנעים,בןיצחק

וסמים,רכושעבירותבתחוםהרשעות;שע

ממושכים.מאסריםבכלאריצה

$g$1STקה$$1STהק־אחריעקבנעיםבןהאישום,כתבלפי

$2ND$קהg$2ND$,כשהכ־לביתו.עדשקל,000,3שמשך־ש$TS1$£כשהכ$TS1$

$DN2$£כשהכ$DN2$הנאשםלבניין,הכניסהלדלתהמפתחאת

משטרה,"אניוצעק:אליואותוסובב?תקרב,

שלהשמאלילכיסידואתהכניסהוא:?שטרה״.

t\בןלהתנגד,ניסהכשהקשישבו.וחיטט

אתוהכניסהבנייןכניסתלתוךאותורחף,עים

אתדחףהואשלבש.המעילשלהימנילכיסדו

TS1$$כני^TS1$$כני־לידהקירלכיווןאותוהדףבחזהו,;קשיש

$DN2$^כני$DN2$אברהםבחוזקה.לשםאותווהצמידהבניין:ת

TS1$$ונא.TS1$$ונא־לקיר,אותווהדףחזרנעיםבןאך:תנגד,

$DN2$.ונא$DN2$הכסף.עםהמעטפהאתמכיסוששלףעדבו

נכתבהמתוארים״,האירועים״במהלך

המתלו־אתהנאשם״היכההאישום,בכתב

נן

$TS1$המתלונן$TS1$

$DN2$המתלונן$DN2$נטלבהמשךבשפתיו.לדימוםוגרםבפניו

הקניותעגלתאתהקרקעעלהפילהכסף,את

כתוצאהמהבניין.ונמלטהמתלונןשהחזיק

כיבבשפתו,חבלותלקשישנגרמוממעשיו

נעיםבןאכילה״.וקשיידיבורקשייוכןחבלתי

מחמירות״.בנסיבות״שודבביצועמואשם

הציבוריתמהסנגוריהצווטקובקטיעו״ד

בתיק"מדוברכימסרהנעים,בןאתהמייצגת

והואהלקוחאשמתבוברורהשטרםמתנהל

המשפטביתבהוראתמעורבותו.אתמכחיש

טיפולית״.בקהילהמעצרלחלופתנשלחהוא

מתוחכמותחבורות

רכושעבריינירובםאלהשודדיםלעומת

המת־כאלהגםישנםלבדםהפועליםוסמים

מחים

$TS1$המתמחים$TS1$

$DN2$המתמחים$DN2$הארץ.רחביבכלופועליםקשישיםבשוד

אתאליהםמפנההמשטרהיצחקי,ניצבלדברי

בשיטותפועליםאלהעברייניםפעילותה.עיקר

מהביתהקשישיםאתלהוציאכדימתוחכמות

ולרוקנו.אליולפרוץואזשונותבתחבולות

האישוםכתבפ־על2013ב־פעלורןבגוש

25אליהו,אביעדראשוךלציון:תושבישני

התפ־25ב־מואשמיםשניהם28כהן,ודקל

רצויות

$TS1$התפרצויות$TS1$

$DN2$התפרצויות$DN2$קשרוקשירתגניבהמגורים,למקום

התפרצותשלנוסףובמקרהפשע,לעשות

לג־כדיותקיפהמגוריםלמקום

נוב,

$TS1$,לגנוב$TS1$

$DN2$,לגנוב$DN2$במדרגותקשישהכשדחפו

רכושה.עםלברוחבכוונה

פעלוהםהאישום,כתבלפי

דן.בגושקשישיםבבתילכאורה

נטען,נגדםלאישומיםבהקדמה

באותהנקטוהםהמקריםבכלכי

מגיעהיהמהחבורה״אחדשיטה:

האירוע,לפניהמתלונןלדירת

סל־ובידולשליחמתחזהכשהוא

סילה

$TS1$סלסילה$TS1$

$DN2$סלסילה$DN2$המיוערתמתיקה,דבריובה

הש־מכיר.לאשהקשישלאדם

מבחין

$TS1$השמבחין$TS1$

$DN2$השמבחין$DN2$,הביתמפתחאתמעתיקהשליחבמעשיו

מהחבו־אחרהמשלוח.עםועוזב)בפלסטלינה(

רה

$TS1$מהחבורה$TS1$

$DN2$מהחבורה$DN2$וחברלדירה,המותאםהמפתחאתמשכפל

לושמחכהבתירוץהקשישלביתמתקשרנוסף

לקחתו.כדילדוארלהגיעועליומהעירייהצ׳ק

ייצאוהמתלונןעםשיחדמוודאהיהאדםאותו

כשהםהנאשמיםמגיעיםהיוואזהבית.בנייתר

במפתה,לביתמתפרציםקטנוע,עלרכובים

ועוזבים״.רכושגונבים

שהשת־אחדמקרהלמעטעבדה,השיטה

בש,

$TS1$,שהשתבש$TS1$

$DN2$,שהשתבש$DN2$והתבשרלדואר,שיצאהקשישיםכשזוג

והפתיעחזרצ׳ק,שוםשםלהםמחכהשלא

הנאשמים.את
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״המדינהרון.ד״ר

ערוכה״לא

איילון.פרום׳

חשופים״"הקשישים

בביתםנשדדו84ודינה181אלברטהזוגבני

תפסהשודדבתל.במוטובמכותסביובאיומי

אתסגרשנפלה,עדהקשישהאתבחוזקה

אתמאוזניהתלשהואבסכין.עליהואייםפיה

וטבעתזהבשרשרותשתישענדה,העגילים

שנישקל,500עםברחוהשודדיםנישואים.

סלולריומכשירדולר100אשראי,כרטיסי

שמח־הביתה03:21ב־טלפון״קיבלתי

כה

$TS1$שמחכה$TS1$

$DN2$שמחכה$DN2$ושא־שקל200עלמהע־ר״הצ׳קלי

גיע

$TS1$ושאגיע$TS1$

$DN2$ושאגיע$DN2$בתפסיההעידהזה",אתלקחתלדואר

88שבעלילו"אמרתיבמשטרה.82ה־

שצריכיםאמרוהואלהגיע,יכולולאנכה

־כולהלאשאניאמרתילחתום.כדישנ״ם

שאםאמרוהואשיביא.ארםושישלחלבוא

התלב־לעירייה.יחזורהצ׳קנגיעלא

שנו

$TS1$התלבשנו$TS1$

$DN2$התלבשנו$DN2$אמרושםאבללדואר,והלכנומהר

ותחזרואליכםט־לפנוולאצ׳קשוםש׳אין

חזר־ישרגנבים׳.ישבטחכיהביתה,מהר

נו

$TS1$חזרנו$TS1$

$DN2$חזרנו$DN2$.לידהיהבעליבמעלית.עלינוהביתה

ניסי־שלו.הקלנועיתעלהמדרגותבחדר

תי

$TS1$ניסיתי$TS1$

$DN2$ניסיתי$DN2$אבלנכנס,המפתחהרלת,אתלפתוח

והדלתחזקיותרהכנסתיהסתובב.לא

הסת־לדלת,מחוץעמדתינפתחה.בסוף

כלתי

$TS1$הסתכלתי$TS1$

$DN2$הסתכלתי$DN2$אחד.אףשאיןלראותהביתלתוך

נפלתיאותי.ודחפויצאושנ״םפתאום

קפצוהםבמדרגות.והתגלגלתיאחורה

צעקתיאניוברחו.במדרגותירדומעל״,

ואמרההחוצהיצאהמלמטהשהשכנהחזק,

קמתיבמדרגות.רציםשנ״םשראתהלי

הפוךשהכלראיתיהכיתה.ונכנסתילבד

ותכשיטים".כסףל־וגנבו

במ־שקל900״נגנבוהאישום,כתבלפי

זומן

$TS1$במזומן$TS1$

$DN2$במזומן$DN2$טבעותחמשלרבותרבים,ותכשיטים

מהת־כתוצאהשקל.009,02בשוריהלום

קיפה

$TS1$מהתקיפה$TS1$

$DN2$מהתקיפה$DN2$רםשטפילמתלוננתנגרמוהאמורה

שמאל".וכמותןבכתף

ירוןעו״דהנאשמים,שנישלפרקליטיהם

אליועו״ראליהו,אב־עראתהמייצגגיגי,

כהן,דקלאתהמייצגפלקס,

st nrx<sהנאש־שניכיבתגובהמסרו

מים

$TS1$הנאשמים$TS1$

$DN2$הנאשמים$DN2$$1מג־בתנאיםמשוחרריםST$גמL$1ST$

$2ND$גמL$2ND$•*• 7*
אלהבימיםממתיניםבילים,

אתומכחישיםדינםלהכרעת

להם.המיוחס~^

מהמרכזאחרתחבורה

הת־הארץ,ברחבישפעלה-י&^ $1ST$1$1תהST$

$2ND$1$2תהND$
^^^

אחריקשישיםבכיוסמחתה18

לפיטרמפים.להםשהוצעו

Mft^iנגדשהוגשהאישוםכתב

משפחהקרוביחשודים,שני

JJpPlfcכייסוהםהארץ,מרכזתושבי

Jmבכלקשישיםתשעהלפחות

ttw^"°3בזכהן׳אושריהארץי

Jf,ברכב.שנהגמואשםמלוד

בעצמואבו,יעקבדודו,'.,

מראשון־לציון,70בןקשיש

היהכשהקשישמאחור.ישב

nrrלידהאחוריבמושבמתיישב

העוקץ.תרגילהחלהדוד,

דעתםאתמסיחהיההדוד

אתגונבואזהקשישיםשל

וכרטיסימסמכיםכסף,שהכילוארנקיהם

למ־הנאשמיםניסומקריםבכמהאשראי.

שוך

$TS1$למשוך$TS1$

$DN2$למשוך$DN2$כרטיסיבאמצעותמבנקטיםכספים

הקורבנות.שלהאשראי

״והדרתשכונהנגבמרחבשלבמבצע

אש־במשטרתעליהםהתלבשוזקן״פני

קלון.

$TS1$.אשקלון$TS1$

$DN2$.אשקלון$DN2$שהוצבמבוגרמתנדבהיההפיתיון

בעיר,התעסוקהמלשכתשיצאבעתבלוד

עצרוכשהנאשמיםסמוי.משטרתיבפיקוח

ואז,הסכים.הואטרמפ,לווהציעולידו

ביקשהנהגצפצוף.נשמעהנסיעה,במהלך

כפתור,עלוללחוץלהסתובבמהקשיש

הםזהבשלבארנקו.אתכייסהדורבעוד

ברכב.בעודםנעצרו,

הציבו־מהסנגוריהפציבסקישלמהעו״ד

רית,

$TS1$,הציבורית$TS1$

$DN2$,הציבורית$DN2$הוארךשמעצרוכהןאושריאתהמייצג

את״קיבלנובתגובה:אמרההליכים,תוםעד

אותם".לומדיםואנחנוהחקירהחומרי

מה־רונןליאורעו״דאבו,שלפרקליטו

סנגוריה

$TS1$מהסנגוריה$TS1$

$DN2$מהסנגוריה$DN2$״מדוברבתגובה:מסרהציבורית

הואבהליכה.מתקשהשאףחולניבקשיש

גר־מסרנגדו,לאישומיםקשרכלמכחיש

סתו

$TS1$גרסתו$TS1$

$DN2$גרסתו$DN2$מגבילים״.בתנאיםושוחררלחוקרים

nyxnתקועהחוק

הגיעהקשישיםנגרהאלימותתופעת

העונשיןוחוק2008ב־כברהכנסתלשולחן

קשישיםשלתקיפהעבירתשעלכרתוקן

בענישהכמוחובהמאסרעונשמוטל

ישע.חסראוקטיןתקיפתבגיןהקיימת

הקו־בכנסתהועלתההמקריםריבויבשל

דמת

$TS1$הקודמת$TS1$

$DN2$הקודמת$DN2$שביקשההחוק,לתיקוןנוספתהצעה

שלתקיפהעבירתעלהעונשאתלהכפיל

מתוךהמתבצעותלעבירותבדומהקשיש,

מוכפל.העונששבהןגזענותשלמניע

עללהגן״ישכינטעןלהצעהבנימוק

ביחסמיוחדבאופןהקשישיםאוכלוסיית

הןצרכיה,בשלהןאחרות,לאוכלוסיות

עבריינים,מצדלההאורבותהסכנותבשל

המו־המחויבותבשלובראשונהבראשאבל

סרית

$TS1$המוסרית$TS1$

$DN2$המוסרית$DN2$לקבוצהביחסערכיתכחברהשלנו

הצעתהבחירות,הקדמתבעקבותאולםזו״.

נתקעה.החוק

אולםבתופעה,להילחםמנסיםבמשטרה

האלההתיקיםשמרביתמודיםבפרקליטות

הרצחבשלאםביןטיעון,בהסדרינסגרים

בביתלעדותהקשישיםאתלהביאשלא

שמדוברהעובדהבשלאםוביןהמשפט,

תיקיםשלהםוסמים,רכושבעבריינילרוב

מצ־במאסריםאובאיחורשנגמריםנוספים

טברים

$TS1$מצטברים$TS1$

$DN2$מצטברים$DN2$חופפים.או

וב־בדמינמצאהקשישיםהגנת״נושא

נימי

$TS1$ובנימי$TS1$

$DN2$ובנימי$DN2$,"יצ־מניניצבאח״מראשאומרנפשי

חקי.

$TS1$.יצחקי$TS1$

$DN2$.יצחקי$DN2$החלשהשהיאהקשישים,״אוכלוסיית

הטיפולאתלקבלצריכההישראלי,בציבור

כובדכלאתמטיליםאנחנולכןהמיטבי.

שביצענוהחקירותהעניין.לטובתמשקלנו

השפ־התופעהמולומורכבות,ארוכותהיו

לה

$TS1$השפלה$TS1$

$DN2$השפלה$DN2$פע־ביותר.הנמוךמהדרגוהעבריינים

לנו

$TS1$פעלנו$TS1$

$DN2$פעלנו$DN2$מטרידהנושאמעצרים.וביצענונגרם

דרמטיסיכוןישקשישבתקיפתכיאותנו

שרשרתחטיפתטרגית.לתוצאהלהגיע

סליםעםמהשוקשחוזרתמבוגרתמאישה

במוות".להיגמרעלולהבידיים

יותרשהזקנים"ככלהחברתית,ברמה

מבוגריםויותרפיזיתאוקוגניטיביתפגיעים

זרים״,יריעללפגיעהיותרחשופיםהםכך

לע־הספרמביתאיילוןליאתפרופ׳אומרת

בודה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$בר־אילן.באוניברסיטתסוציאלית

לביטחונםגדולחששעלמדווחים"זקנים

לדיורלמעברהסיבותאחתוזאתהאישי,

הזקנה,לחקרהידעמרכזשלסקרלפימוגן.
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זורם,

$TS1$,באזורם$TS1$

$DN2$,באזורם$DN2$לבתיהם״.שיפרצוחוששיםאחוז56ו־

הטיעוןוהסדרייחסיתהקלההענישה

גםהיאהמדינה.שלהיחידהמחדלאינם

להזקוקשהואברגעהקשישאתמזניחה

ד״רעבירה.לקורבןכשהפךמכל:יותר

הנפשלבריאותמומחיתרון,)פ־צ־(פנינה

זק־של)קורבנות(ולוויקטימולוגיהבזקנה

נים,

$TS1$,זקנים$TS1$

$DN2$,זקנים$DN2$של״בוויקטימולוגיהאופטימית.אינה

שלקבוצותכמהעלמדבריםאנחנוזקנים,

מעשיבעקבותחוויםשהקשישיםקשיים

ומתריעה:אומרתהיאוהשוד",התקיפה

ערוכותלאבפירושוהרשויות״המדינה

לק־מיוןחדרילהקיםצריךהזה.לנושא

שישים,

$TS1$,לקשישים$TS1$

$DN2$,לקשישים$DN2$מעוגותלהקיםלילדים;כמובדיוק

אתולתגברמוכות;לנשיםכמולקשישים,

סוציאליםבעובדיםברשויותהרווחהאגף

בהם.מיידילטיפולובמתנדבים,

להח־יוכלשמותקףשצעיר״בעוד

זיר

$TS1$להחזיר$TS1$

$DN2$להחזיר$DN2$החששגוברקשישיםאצללברוח,או

מתגו־אומחזירים,לאהםלבךלעימותים.

ננים

$TS1$מתגוננים$TS1$

$DN2$מתגוננים$DN2$.מסוגללאשהואשיודעזקןובורחים

וחוסרהשפלהמתחושתסובלפיזיתלכך

תקיפה,שלטראומהבעקבותשנית,אונים.

פחדשזהאגורפוביה,שללוואיתופעותיש

מהביתלצאתפוחדיםהםפתוחים.ממקומות

האירוע.אתלשחזרלאכדילרחוב,ולהיות

אתלפתוחפוחדיםהםבבית,סגוריםכשהם

מחששפנימה,להיכנסלזריםלתתאוהרלת

קשישיםתוקפותכשנשיםאותם.ש־תקפו

אורווחה,ולעובדותלמטפלותמתחזותאו

הסיבוכיםמקצוע,לבעל־מתחזיםכשרמאים

חוששיםהםכ־יותר,גדוליםהזקניםאצל

תופעתכישמראיםמחקריםישאמון.לתת

העדי־סדריאתשינתההקשיש־םשלהפחד

פויות

$TS1$העדיפויות$TS1$

$DN2$העדיפויות$DN2$זהפעםאבות.לבתילמעברבסיבות

הפחדזההיוםהתאלמנות,שלמסיבותה־ה

לקשישיםבנוסף,האישי.לביטחונםהפיזי

ברגעאבלמזקנה,מוותחרדתישממילא

המוותפחדמתעצם.רקזהתקיפה,שעברו

הםפיזי.בסבלאצלםומלווהלמוחש־הופך

עלחשבושפחותכאלהגםמהכאב.פוחדים

התקיפה״.אחרייותרעליוחושביםהמוות

מוביל?זהלאן

שהיהקשישיםואצללתסכול,"בעיקר

וכררופאמורה,מנהל,קודםמעמדלהם

דיכאוןביןישירקשרישלדיכאון.מביאזה

קיצוניאקטעושהלאהקשישאםגםלמוות,

להישארזהישעחסרלהיותלהתאבד.כמו

היוםבמשךולישוןהלילהכלמהפחדער

אונרןוזהמהניאנוזהנאור.

גברשלהבושהאתלזהתוסיפיגדול.נורא

לאוהואאותוכשתוקפיםוחזק,חסוןשהיה

הואהאלההרגשותמגווןכללהחזיר.יכול

חיובי".דברשוםבואיןשלילי.

התקיפה?אחריבקשישיםמטפלמישהו

התחומיםבכללרעהמופלים"הזקנים

לאלימות.קורבנותכשהםרקלאבמדינה,

מטופללהיותאמורהואמותקףכשקשיש

הנפ־כךואחרהפיזיתברמההחוליםבבית

שית.

$TS1$.הנפשית$TS1$

$DN2$.הנפשית$DN2$לטיפולמתגייסתהמדינהילדיםאצל

הטיפוללא.כמעטהזקניםואצלהנפשי,

במסגרתולאחוליםבקופתנעשהבקשיש

מישקובעפקידשםישהבריאות.משרד

אצלאבלפסיכיאטר,אופסיכולוגעםנפגש

נות־אםגריאטרי.פסיכיאטרדרושזקנים

נים

$TS1$נותנים$TS1$

$DN2$נותנים$DN2$הואהרגעה,תרופתרקשהותקףלקשיש

מטפללאזהולבד.סגורשובוהואבביתונח

רקאוקלות,שנפגעמיגםשעבר.בטראומה

סו־עובדאופסיכיאטרלראותחייבארם,

מרכזבארץאיןקורה.שזהבטוחולאציאלי,

פיזית,אלימותשעברולקשישיםשיקומי

מוחיאירועאולבהתקףעברוכןאםאלא

ולאפיזיתמטופליםהםואזמזה,כתוצאה

במ־אובמועדוןקודםשהיהקשישנפשית.

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$זאתאבלטוב.יותריתמודדעמותה

חברתית״.רקמקצועית,מסגרתלא

מציעה?שאתהפתרונותמה

הרווחהבאגףהמקומית,הרשות״ברמת

במסגרתהלהקיםצריךלקשיש.מחלקהיש

לשתףבית,לביקורילהגיעתמיכה,קבוצת

איןואםשהותקףהקשיששלהילדיםאת

להקיםוגםמתנדבים,אליולשלוחצריךלו,

יופ־שאליומוכה,לאישהכמולקשיש,מעון

נה

$TS1$יופנה$TS1$

$DN2$יופנה$DN2$החולים.ביתשלסוציאליעובדיד־על

אתלתקןצריךהבריאות,חוק״ברמת

צריכההחוליםבקופתהאחותהתקנון.

כריהקופה,שלסוציאליתעוברתלהביא

שלהסוציאליהעוברעםקשרשתיצור

מתמחהסטודנטלשלוחאפשרהקהילה.

צרי־הקשיששלמשפחתוהקשיש.לבית

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$מצוקה,לחצןלהתקיןביקורים,לערוך

ביממה.שעות24טלפוניקשראיתולקיים

לבר״.אותולהשאירלאאפשרואם

shosh-m@yedioth.co.il
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