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סכנת האלכוהול המזויף: לפני 
כחודש הזהרנו באתר "יש�
ראל היום" כי ייתכנו נפגעים נוס�

פים, זאת לאחר ששני גברים איבדו 
את ראייתם לאחר ששתו אלכוהול 
שרכשו בפיצוצייה בבאר שבע וס�
בלו מהרעלת מתנול. בחודש האח�
רון לא פחות מארבעה אנשים אח�
של  מצריכה  כתוצאה  מתו  רים 
אלכוהול רעיל ברחבי הארץ, ושניים 
נוספים נפגעו אך הרופאים הצליחו 
להציל את ראייתם. כעת, על פי גו�

רמים במשרד הבריאות, יש סכנה 
למקרי מוות ופגיעה נוספים.

הפרשה החלה בחודש מאי, כאשר 
שני גברים הגיעו לטיפול נמרץ בסו�

רוקה לאחר ששתו אלכוהול והפגינו 
סימנים של הרעלת מתנול וירידה 
משמעותית בראייה. בחודש יוני הגי�
עו לאבו כביר ארבעה מקרים של אנ�
שים שהורעלו למוות ממתנול. בא�

רבעה בוצעה נתיחה שלאחר המוות 
ובבדיקות טוקסיקולוגיה התגלתה 
רמת מתנול חריגה. במכון לרפואה 
משפטית אישרו כי זוהי סיבת המוות, 
אולם למרות זאת, מהמטה הארצי של 
המשטרה נאמר ל"ישראל היום" כי 
מקרי המוות לא מוכרים למשטרה, מה 

שמעלה תהיות חמורות לגבי התנה�
לות המשטרה בפרשה. 

נגד בעלי המרכולים החשודים 
במכירת האלכוהול המזויף בבאר 
שבע נפתח הליך פלילי, הם נחק�
רו באזהרה ובתום חקירתם שוחררו 
בתנאים מגבילים. לאחד מהמרכולים 
הוצא צו סגירה למשך 30 יום על 
ידי רופא המחוז. אך מבדיקה שבי�
צענו עולה כי מרכול שבו, על פי 
החשד, נרכש אחד הבקבוקים המ�

זויפים ממשיך למכור בקבוקי וודקה 
שאינה מוכרת לשירות המזון במשרד 
הבריאות, וככל הנראה מדובר בזיוף. 
מאגף הפיקוח במשרד הבריאות נמסר 
כי בעקבות הפנייה של "ישראל היום" 

הבקבוקים הורדו מהמדפים. 
בבדיקה נוספת שביצענו, המרכול 
"סופר יעקובוב" בבאר שבע, שעל 
פי החשד מכר אלכוהול מזויף שגרם 
להתעוורותו של אחד האנשים בפר�

שה, נשאר פתוח, דרך כניסה צדדית, 
על אף שהוצא לו צו סגירה למשך 

31 יום. 

תופעה מוכרת בעולם
אירועים דומים בעבר ברחבי העו�
לם הסתיימו במוות המוני. כך לדוג�
מה, בצ'כיה החלה פרשה דומה בס�
פטמבר 2012 - והסתיימה במותם 
של 50 אנשים ו�120 נפגעים, שרבים 

מהם איבדו את ראייתם. לאחר מקרי 
המוות, שבעקבותיהם הבינו שמדובר 
בהרעלת מתנול, הוקם צוות חקי�

רה ובתוך ימים מצאו את האחראים 
ואיתרו את החנויות שבהן מכרו את 
הבקבוקים. גורמים במשרד הבריאות 
מסרו ל"ישראל היום" כי הפעולה לא 
נעשתה בארץ וככל הנראה קיימים 
בקבוקים מזויפים נוספים בחנויות, 
וכי למרות האזהרות שהוציא המש�

רד, האלכוהול המזויף עדיין מופיע 
בשווקים. "כל המידע לגבי הנתי�
חות הועבר למשטרה על מנת שי�
חקרו את הנושא", נמסר מהמשרד. 
למרות זאת, נראה שכרגע הפרשה 
רחוקה מלהסתיים, ובמשטרה טוע�
נים שהמקרים לא מוכרים להם וב�

קבוקי האלכוהול המזויף ככל הנראה 
ממשיכים להימכר בחנויות. מדובר 
במרכולים שהאלכוהול בהם נמכר 
במחיר נמוך, וקשה שלא לתהות אם 
האדישות הבלתי נסבלת נובעת 
מכך שמדובר באוכלוסייה חלשה 
שלא יכולה לזעוק על הפשע הנ�
תעב. כעת החל גם החופש הג�

דול ובני נוער עלולים למצוא את 
עצמם קונים אלכוהול זול בדיוק 

בקיוסקים מסוג זה.
ממשטרת ישראל נמסר: "מייד 
עם קבלת הדיווח על אודות שני אנ�
שים שהגיעו לבית החולים בחשד 
לריכוז מתנול גבוה בדמם, נפתחה 
חקירה אשר עודנה מתנהלת בימים 
אלו בשיתוף פעולה עם משרד הב�
ריאות. במסגרת החקירה בוצעו מג�

וון פעולות; בין היתר הוחרמו מכמה 
בתי עסק עשרות בקבוקי אלכוהול 
החשודים כמזויפים והעסקים שבהם 
נמכר האלכוהול נסגרו. נגד החשודים 
נפתח הליך פלילי, הם נחקרו באזהרה 
ובתום חקירתם שוחררו בתנאים מג�

בילים. המשטרה תמשיך לחקור את 
הנושא בתחומי סמכותה ואחריותה, 
זאת על מנת למצות את הדין עם 
החשודים ולמען שלום הציבור וביט�

חונו". מעו"ד אפרת צרפתי, המייצגת 
את אורן יעקובוב בעל המרכול, לא 

נמסרה תגובה.

בעקבות מות נערה בבדיקה רפואית: 
הנחיות חדשות לשמירה על חיי חולים

עדן טבריה ז"ל נפטרה ב�2015 במהלך בדיקה בתל השומר, בעקבות שורת כשלים √ היא 
היתה בת 18 בלבד √ אביה: "מודה על ההוראות, מבקש למצות הדין עם האחראים לטרגדיה"

משרד הבריאות פרסם לא�
חרונה הוראות חדשות לש�

מירה על חיי החולים ועל בטיחותם, 
הרפואי  הצוות  את  המחייבות 
והסיעודי במחלקות הנוירולוגיות, 
 EEG בזמן ביצוע בדיקות וידאו
לאיתור וזיהוי התקפים אפילפטיים 
באמצעות רישום של גלי המוח. 

ההנחיות הוצאו בעקבות חקירת 
פרשת מותה של עדן טבריה ז"ל, 
שהיתה בת 18 כשנפטרה בפברואר 
2015 בעקבות שורת מחדלים בזמן 
ביצוע הבדיקה במחלקה הנוירולוגית 
בביה"ח הממשלתי שיבא בתל השו�
מר. כך קבעה חקירת משרד הבריאות.

ממצאי החקירה של ועדת הבדי�
קה במשרד הבריאות בפרשה נחש�
פו בפברואר 2016 במוסף "שישבת" 
של "ישראל היום". על פי החקירה, 
בביצוע הבדיקה היתה שורה ארוכה 
ומקוממת מאוד של מחדלים וכשלים 
שהביאו למותה של עדן, ובהם אי�רי�

שום הוראות באופן מדויק, אי�הכנסת 
צנתר למתן תרופות במקרה הצורך, 
זיהוי מאוחר של ההתקף שעברה עדן 
בזמן הבדיקה וכשל חמור בהשגחה 

מצד האחות ביחידה.
הנהלים החדשים נכתבו על ידי 
האיגוד הנוירולוגי בהסתדרות הר�
פואית והועברו באחרונה לרמי טב�

ריה, אביה של עדן ז"ל, על ידי נציב 
קבילות הציבור במשרד הבריאות, 
ד"ר בועז לב. "אני מקווה שיישום 

הנוהל ימנע את הישנות האירוע 
הטרגי שקרה לעדן ז"ל", כתב הרו�
פא לאב שאיבד את בתו. רמי טב�
היום":  ריה עצמו אמר ל"ישראל 
"אני מודה על ההוראות החדשות, 
אבל חבל מאוד שהיתה צריכה לקרות 
טרגדיה כזו כדי שהן ייצאו לאור. אני 
מבקש ממשרד הבריאות למצות את 

הדין עם האחראים לטרגדיה".

בעקבות הפרשה הגישה המשפחה 
תביעה נגד בית החולים שיבא ונגד 
משרד הבריאות, שהסתיימה בהסדר 
של פשרה כספית. אולם לאחרונה 
הגיש רמי טבריה לבית המשפט המ�

חוזי בירושלים תביעה חדשה נגד בית 
החולים ומשרד הבריאות, בטענה לנ�

זקים אישיים קשים נוספים שנגרמו 
לו בעקבות מות בתו. הדיון בתבי�
עה החדשה טרם הסתיים. פרקליטי 
המשפחה, עו"ד עמיקם חרל"פ ועו"ד 
מיכאל אלנתן, מסרו כי "אנו שמחים 
כי לאחר מאבק עיקש וממושך מצאו 
האיגודים הנוירולוגיים בארץ לנכון 
להוציא נוהל מפורט ומסודר, שמט�
רתו להביא למניעת הישנות המק�

רה הטרגי והמיותר שנגרם למשפחת 
טבריה".

הרעלת אלכוהול 
בפיצוציות: "סכנת מוות"

הכניסה לפיצוצייה שנפתחה בניגוד לצו

ב"ש: נעצרו 
שלושה 
חשודים 
בתקיפת
נהג מונית

משטרת באר שבע עצרה אמש 
שלושה צעירים, בחשד שתק�

פו באלימות נהג מונית. הנהג, 
מאיר כהן, טען כי לאחר שסיים 
להסיע מספר צעירים בליינים 
בסופ"ש, התגלע ביניהם סכסוך 
על רקע כספי והם תקפו אותו, 
נחבל בפלג  תקיפה במהלכה 

גופו העליון. 
"הם תקפו אותי סתם, בא�
רחמנות",  בלי  קשה,  לימות 
סיפר. "עד עכשיו אני לא מעכל 
ולא מבין את האלימות הקשה 
בגלל  זה  וכל  כלפיי,  שהפנו 
ענייני כסף. חשבתי שסיימתי 
את החיים שלי בגלל האגרופים 
והמכות הקשות. ככל שביקשתי 
מהם להפסיק, ככה הם המשיכו 
יותר". לדבריו, לאחר שהסיע 
ליעד,  הצעירים  שלושת  את 
אחד מהם טרק את הדלת, תוך 
שהוא מקלל. "הערתי לו, ואז 
הוא והחבר שלו התנפלו עלי 
באלימות". אמש כאמור נעצרו 

שלושה חשודים.
גדי גולן

התקיפה באיכילוב: 
5 חודשי עבודות 
שירות נגזרו על 

אליה קדוש
בית המשפט המחוזי  שופט 
בתל אביב צבי גורפינקל כיבד 
אתמול את הסדר הטיעון במש�

פטה של הדוגמנית אליה קדוש 
וגזר עליה חמישה חודשי עבו�

דות שירות. כמו כן, נגזרו עליה 
שבעה חודשי מאסר על תנאי.

הנאשמת השתתפה באירוע 
תקיפה שבו חמישה נאשמים, 
ובהם בן זוגה דוד אמויאל, תקפו 
מאבטחים בבית החולים איכילוב 
בספטמבר 2017. אמויאל נידון 

ל�25 חודשי מאסר בפועל. 
השופט החליט להקל בעונ�
שה של קדוש בגלל מחלה נדי�
ראש  לכאבי  לה  שגורמת  רה 
ועקב גילה הצעיר (20). בתום 
הדיון פנה אליה השופט גורפי�
נקל ואמר שאלמלא "כל הדב�

רים שמסביב", היה שולח אותה 
למאסר של ממש. 

צבי הראל 

אליה קדוש, אתמול בביהמ"ש
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מותה של עדן טבריה בת ה־18, לפני שנה, זיעזע את המדינה 

√ הנערה חולת האפילפסיה נכנסה לבדיקה בבית החולים 

שיבא - ונפטרה במהלכה, כשאמה ישנה לצידה, ומבלי שאיש 

מהצוות יבחין √ דו"ח החקירה של משרד הבריאות, שמתפרסם 

כאן לראשונה, חושף את גודל המחדל: הרופאה המתמחה 

לא כתבה את ההנחיות כנדרש, ההורים לא תודרכו, לא 

היו מכשירי ניטור, הרופאים הבכירים לא פיקחו - והאחות 

האחראית לא ראתה √ הוריה של עדן, שתבעו את בית החולים, 

מבטיחים: "נדאג שהאחראים ישלמו, כדי שיימנע המוות הבא"

הרגו
   לנו את
הילדה

רן רזניק ובת־חן אפשטיין אליאס
צילומים: יהושע יוסף
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רמי ומרים טבריה. "פתאום שמתי לב 
שתמיד כשציירתי את עדן היא יצאה לא 
מחייכת, בניגוד למציאות", אומר רמי

רן רזניק

ניקי גוטמן

החשיפה ב"שישבת", 19.2.16

ארבעה מתו לאחרונה מריכוז גבוה של מתנול במשקאות מזויפים √ המכון באבו כביר 
אישר, אך המשטרה "לא מכירה את המקרים" √ והבקבוקים - ממשיכים להימכר
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ממשיכים להימכר בחנויות. מדובר 
במרכולים שהאלכוהול בהם נמכר 
במחיר נמוך, וקשה שלא לתהות אם 
האדישות הבלתי נסבלת נובעת 
מכך שמדובר באוכלוסייה חלשה 
שלא יכולה לזעוק על הפשע הנ�
תעב. כעת החל גם החופש הג�

דול ובני נוער עלולים למצוא את 
עצמם קונים אלכוהול זול בדיוק 

בקיוסקים מסוג זה.

"ישראל היום"בדיקת 


