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סלמן אמיל צילום: בירזעזלים אמש השריפה, אירעה שבה מהדירה מוצאות גופות

 מדי D'-ramiinn בשליש וארבע אשה והתאבדות: לרצח חשד
0־“י" ״״״0°־1 נה״ בירושלים בדירה מתות נמצאו ילדות

תלויה נמצאה פסיכיאטר; טיפול לקבלת באחרונה שפנתה האם,

חסון, ניר
אפרתי ועיר! ירון לי

בנו וארבע אשה של גופותיהן
 שעלתה בדירה אתמול נמצאו תיה

 בירושלים. חברון דרך ברחוב באש
 קבעו אדום דוד מגן של פרמדיקים

 בשנות האם, של מותן את במקום
 בנות הילדות ושל לחייה, 30ה־
 חודשים. 11ו־ ארבע תשע, ,11

 המשפחה. לבית סמוך אותר האב
 כשחבל שנמצאה האם, גופת על

 סימני ניכרו לא לצווארה, תלייה
 שהיא חושדים ובמשטרה כוויה,
והתאבדה. בנותיה את רצחה

מצ לישראל עלתה המשפחה
וח כחודש לפני כעשור. לפני רפת

 ממרפאות לאחת האם פנתה צי
 לקבלת בירושלים הנפש בריאות

קו דיכאון. עקב פסיכיאטרי סיוע
לשירותי גם פנתה היא לכן דם

 סיוע וביקשה העירוניים הרווחה
בעי אך בנותיה, על בשמרטפות

 שהמשפחה אתמול אמרו רייה
הר לשירותי מוכרת היתה לא

את סיפרו משפחה קרובי ווחה.
 שהאם למרות כי ל״הארץ" מול

 העריך לא איש מדיכאון, סבלה
ילדיה. את לסכן עלולה שהיא

לדי אתמול שהוזעקו הכבאים
בקו מגורים בבניין המשפחה, רת
 היתה שהדלת סיפרו השישית, מה

 לבית להיכנס נאלצו הם וכי נעולה
"גילי השכנים. של המרפסת דרך

הר על מוטלת האמא את שם נו
סי לידה", תלייה חבל עם צפה
 הכבאים, אחד אבולוף, אריק פר

 כך אחר אמרו "השכנים והוסיף:
מהחבל". אותה הורידו שהם

מהמ חולצו הילדות לדבריו,
וסוב הכרה מחוסרות כשהן קום
נקבע ומותן קשות, מכוויות לות

 שלנו "מהניסיון קצר. זמן בתוך
הח בתוך רב ומן היו שהן נראה

ביק המשטרה אמר. הבוער", דר
 כדי לגופותיהן נתיחה לערוך שה

מותן. סיבת את לוודא
 אתמול אמרה השכנות אחת

רגי היתה "המשפחה כי ל״הארץ"
פג היא לדבריה, לחלוטין". לה
המ בגינת הילדות את אתמול שה

 מגוריהן. לבניין הסמוכה שחקים
 שאלו הן רגיל. נראה היה "הכל
הוסיפה. שלי", הכלבה איפה אותי

 נוצר חודשים שלושה לפני
לשי המשפחה בין היחיד הקשר
 אז ביקשו הזוג בני הרווחה. רותי
 אך בנותיהן, על בשמירה סיוע

מספ לא שהעירייה להם הובהר
 חשש אז "עלה כאלה. שירותים קת

 אמר הילדים", עם בעיה אולי שיש
הרווחה. בשירותי מקור ל״הארץ"

5 בעמוד המשך

 הרקע שנים. כמה לפני מצרפת לישראל עלו המשפחה בני
אחו הבריאות, משרד נתוני פי על אך ברור, לא עוד לאירוע

מק לא הם רבים במקרים גבוהים. עולים בקרב ההתאבדות זי
רא סיוע אין ולעתים זקוקים, הם שלו הנפשי הסיוע את בלים
בשפתם. שוני

בי התאבדו 2013־2000 השנים בין הבריאות, משרד פי על
בע משליש. יותר - עולים 1,658 מהם אדם, בני 4,806 שראל
התאב מניעת כי 2013ב- המממשלה קבעה אלה נתונים קבות

לו לעולים הנפשי הסיוע בפועל אבל לאומי, אינטרס היא דות
בחסר. רבות פעמים קה

 המעניקה בטלפון), נפשית ראשונה ער״ן(עזרה בעמותת גם
מצ לעולים לסייע מצליחים לא פונה, לכל מיידי נפשי סיוע
הנדרשת. במהירות רפת

 המהוות בשנה, מעולים פניות 18,000כ- לער״ן מגיעות כיום
אוב תוכן עם פניות הן הללו מהפניות 7% הפניות. מסך 10%
לה באשר סיכון קבוצת מהווים "עולים בסיכון. פונים של דני

תפ ממלאים ובאינטרנט בטלפון סיוע קווי אובדנית. תנהגות
 דניאלם, שירי ד״ר אומרת אובדנות", במניעת וייחודי חשוב קיד

 לתת למטרה לה שמה "ער״ן בעמותה. ארצית מקצועית מנהלת
בה הכרוכים טווח ארוכי קשיים עם המתמודדים לפונים מענה
 מאומנים מתנדבים באמצעות הישראלית, בחברה ובקליטה גירה

העברית". בשפה או השפה, את הדוברים
 הצרפתית. בשפה במתנדבים מחסור ישנו דניאלס, לדברי

 מתנדבים 500כ- להכשיר צורך לנו יש מענה לספק מנת "על
מש כי חשים אנו לצערנו, הזמינות. את להגדיל וכך נוספים,

 בסדר יעד עולים של הרגשית בתמיכה רואה לא הקליטה רד
עליון". עדיפות

והק העלייה במשרד הרווחה "שירות נמסר: הקליטה ממשרד
הק בתהליך חדשים לעולים לסייע מנת על רבות פועל ליטה
הח במסגרת במהלכו. להתעורר עשויים אשר ובקשיים ליטה
 לתוכניות תקציב ניתן מצרפת, העלייה בנושא הממשלה לטות
 סו־ עובדים ולגיוס הקליטה בתהליכי לסייע המיועדות שונות

המ פתח אדם, בכוח המחסור בעקבות צרפתית. דוברי ציאלים
 תוך אשקלון, במכללת סוציאלית לעבודה הסבה קורס גם שרד

סוציאלים. עובדים בהכרח שאינם משפחות מלווי לגייס ניסיון
 בארבע סיוע תוכניות במשרד הרווחה שירות מפעיל "בנוסף,

ונתניה". אשדוד אביב, תל ירושלים, הגדולות: הערים
ליירזן



שנשרפה בדירה מתו בנותיה 4ו- אם והתאבדות: לרצח חשד

**son.

 דיכאון, עקב וחצי חודש לפני פסיכיאטרי טיפול לקבלת שפנתה האם,
 נמסר מהעירייה בירושלים. בדירה תלייה חבל לצד הרצפה על נמצאה

הרווחה לשירותי מוכרת לא מצרפת, כעשור לפני שעלתה המשפחה, כי

1 מעמוד המשך
 הרווחה במחלקת לדבריו,

 ללשכה להגיע להם הציעו
 היו לא הם "אבל עזרה, ולקבל
 מוכנים היו לשמוע. מוכנים

המש בטלפון". עזרה רק לקבל
 במיצוי גם להיעזר סירבה פחה

 הלאומי הביטוח דרך זכויות
 ומאז שיחה, באותה להם שהוצע

 קשר עמם נוצר לא אירוע אותו
בשנית.

 כי נמסר ירושלים מעיריית
 לשירותי מוכרת לא המשפחה

 לא ומעולם העירוניים הרווחה
 העיר "ראש ידם. על טופלה
 מביעים העיר הנהלת וחברי

הנו הטרגדיה על עמוק צער
 לבני תנחומים ושולחים ראה

 "עם בעירייה. אמרו המשפחה",
והמזע הקשה הטרגדיה היוודע

 ברקת ניר העיר ראש הנחה זעת
 החינוך הרווחה, שירותי את

 העירוני הפסיכולוגי והשירות
 המשפחה לצורכי מענה לתת

 למדו בהם הלימוד ולמוסדות
לק ולהיערך המשפחה, בנות
הלימודים". יום ראת

 של "צוות כי דיווחו בעירייה
 יצאו סוציאליות עובדות שלוש

 לטפל מנת על לשטח מיידית
 הסיוע כל את ולהעניק במקרה
סו עובדים שני כן, כמו הנדרש.

 בבניין פועלים נוספים ציאליים
 לשכנים מענה לתת המגורים

 בעירייה הקליטה אגף ועובד
המשפ של הקהילה מול פועל

שיידרש. ככל לסיוע חה
 החינוך מינהל "במקביל,

 מקצוע אנשי להפעלת נערך
 לטיפול הפסיכולוגי מהשירות

 החינוך במוסדות בתלמידים
 המשפחה. בנות למדו בהם

 החינוך מינהל של צוותים
 בית מנהלי עם בקשר נמצאים

 לתלמידים סיוע ויעניקו הספר
 תתקיים הערב שיידרש. ככל

 בית צוות עם ראשונה פגישה
הלימו ליום להיערכות הספר

בבוקר מחר בבוקר. מחר דים

ית הפסיכולוגי השירות צוותי
 בבית החינוכי הצוות את גברו

 כדי המשפחה בנות של הספר
 התלמידים עם בשיחות לסייע

וללימודים". לכיתה והחברים
 ניצב ירושלים, מחוז מפקד

"זו כי אתמול אמר הלוי, יורם

 הרווחה במחלקת
 להגיע למשפחה הציעו

 לא הם "אבל ללשכה,
לשמוע" מוכנים היו

 אמא שבה מאוד קשה זירה
 רוח ללא נמצאו בנותיה וארבע
 כאירוע התחיל האירוע חיים.

 השישית בקומה הדירה שריפה.
 פרצו והכבאים נעולה היתה
 קרה, מה חוקרים אנחנו אליה.

 האשה של הרקע מה ואיך, למה
 טרגית. כה לתוצאה גרם ומה
 יכול נבדקות. האפשרויות כל

בו בשריפה, שמדובר להיות
 להתאבדות אפשרות גם דקים

לזי קרוב נמצא האבא ולרצח.
מק לאנשי מחכים אנחנו רה.
 הודעות להודיע שתפקידם צוע

שכאלו". טרגיות
 מנחם חירום רפואת חובש
 למקום, ראשון שהגיע אסטריק,

 מהחלון עשן "ראיתי סיפר:
 עליתי מיד האחרונה. בקומה

 אפוף שהיה לבית, ונכנסתי
שפ האש לוחמי עם יחד עשן,
 בשנות אשה ראיתי לדירה. רצו
 הכרה, מחוסרת לחייה 30ה-

ביצע נשימה. וללא דופק ללא
 ראשוניות, רפואיות בדיקות תי

 חיים רוח ללא הייתה היא אבל
לו מותה. נקבע קצר זמן ובתוך

 למרפסת אלי חילצו האש חמי
 מחוסרות נפגעות ארבע הדירה
 קשות. מכוויות שסבלו הכרה
 טיפול להן להעניק ניסינו
 החייאה, פעולות ולבצע רפואי

לק נאלצנו קצר זמן בתוך אבל
בשטח". מותן את בוע

בבניין, מתגוררת שאמו רמי,

 שלי אמא את לבקר "באתי סיפר:
התחל עשן. של ריח והרחנו

ירד הריח, מקור את לחפש נו
 מאחד יוצא עשן וראינו למטה נו

 העליונה, לקומה עלינו החלונות.
 אף אך בה, ובעטנו בדלת דפקנו

 ליד מהדירה השכן ענה. לא אחד
ומהמרפ ביתו, את לנו פתח

 הבעל של מחבריו ואחד אחי סת
 במרפסת, תלויה האם את ראה

 התקשר אחי לידה. מונח וסולם
 אותה. להוריד לו ואמרו למד״א

מהחבל". אותה הוריד הוא
 זלצמן, גיל פרופ׳ לדברי

 הנפש לבריאות המרכז מנהל
 הלאומית המועצה ויו״ר "גהה"

 האירוע הבריאות, משרד של
 האבחון חשיבות את מדגיש

ודי מצוקה מצבי של המוקדם
 הרבים המחקרים "למרות כאון.

 המתוחכמות, האבחון ושיטות
 מי לנבא ניתן לא היום גם

 או מדיכאון שסובלים מהאנשים
 יבצעו אובדניות מחשבות חווים

התאבדות". לבסוף
אפרתי 1עיד1 ן1יר לי ן,1חס ניר

סלמן אמיל צילום: אתמול המשפחה, בנות נמצאו שבו הבית


