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שלחו להדפסה  

 האש לא כבתה

. אבו עיסא אחרי פציעתו
הרופאים קבעו שכמעט "

  אסי כהן: צילום" ַמִּתי

לחצו כאן להגדיל 
הטקסט

 "גזענות: "הערבי שנפצע מגיב,המאבטחים זוכו
 

אמר כי השופט זיכה, שנפצע קשה בקטטה עם מאבטחים בנמל יפו, יוסף אבו עיסא
 -וכי לּו הוא עצמו היה תוקף מאבטח ופוצע אותו קשה , פושעים שניסו לרצוח אותו

 "אפילו לחיות פה, אין לי שום זכות במדינה הזו, כערבי. "היה מורשע בוודאות
 רועי מנדל

 
 שהואשמו בתקיפתו ובפציעתו זיכה שני מאבטחיםאביב -שעות אחרי שבית המשפט המחוזי בתל

השופט זיכה . "יוסף אבו עיסא להאמין שהשניים שולחו לחופשי) 'יום ד(סירב הערב , הקשה בנמל יפו
אם זה היה הפוך ואני הייתי תוקף את המאבטח וגורם לו ", התעקש, "זה היה ניסיון רצח, פושעים

 ".זו גזענות. בחיים לא? הוא היה יוצא זכאי, שטף דם במוח ושבר בגולגולת
  

שהואשמו בתקיפת אבו , )22(ורומן אגרונוב ) 31(בית המשפט קבע כי המאבטחים סמנדר נזרוב 
, המאבטחים. פעלו מתוך הגנה עצמית, בינואר השנהעמארה ופציעתם קשה -עיסא וסאמר אבו

ופנו לשניים בבקשה שיכבו , שמרו על הסדר והביטחון בפארק סמוך לנמל יפו, שהועסקו בחברת שניר
שבה נפצעו אבו עיסא ואבו , בין הצדדים התפתח ויכוח שהתלקח במהרה לקטטה. מדורה שהדליקו

בעזרת , ידי המתלוננים-קבע כי המאבטחים הותקפו ראשונים על, צבי גורפינקל, השופט. עמארה
 .בקבוק וודקה שבור וקשר בוער

  
אמר הערב , "וזה לא הספיק להם, שלושה ערבים ושתי יהודיות -חמישה אנשים העידו במקרה הזה "

אמרתי בבית המשפט שאני לא זוכר כלום . ניצלו את זה שלא זכרתי כלום מהאירוע. "אבו עיסא
, השופט יכול היה להסתמך על המסמכים הרפואיים. כי נפגעתי בראש ואיבדתי את ההכרה, מהאירוע

 ".ורק ברגע האחרון ניצלתי, שהוכיחו שכמעט ַמִּתי שם
  

אני לא מסוגל לצאת . אני סובל מטראומה, אני אדם אחר. "חייו נהרסו, טוען אבו עיסא, מאז האירוע
ולוקח גם כדורי , אני לוקח תרופות לשינה כי אני לא ישן בלילה. ולא מסוגל לפגוש חברים, מהבית

אני לא מסוגל לחזור . ונמצא בשיקום ארוך, מאבד את ההכרה, אני סובל מפרכוסים. הרגעה ביום
 ". שקלים עבור תרופות לזיכרון שנפגע לי 500אבא שלי משלם בכל חודש . יושב בבית ובוכה, לעבוד

  
. אבו עיסא טוען גם כי כבר לפני שלוש שנים התלונן במחלקה לחקירות שוטרים נגד שוטרים אלימים

 רק אחרי שלוש "
כשכל הפרטים , שנים נקראתי להעיד

זו . כבר נשכחו וקשה היה להוכיח
אין לי שום זכות במדינה , כערבי. אין לנו זכות ללמוד ולא להתפרנס, אין לנו זכות לחיות פה -השיטה 

ואני , אפילו לא טרחו לעדכן את המשפחה שלי מה קורה עם המשפט הנוכחי של המאבטחים. הזו
 ".שומע על ההחלטה בפעם הראשונה עכשיו

  
את החלטת בית , אורית חיון ושחר מנדלמן, אחרי הדיון היום שיבחו עורכי דינם של המאבטחים

,ד חיון לאחר הדיון"אמרה עו, "בית המשפט היה מאוד אמיץ לכתוב את הכרעת הדין שכתב. "המשפט
תהיה להחלטה הזו משמעות ציבורית מבחינת אכיפת החוק ומעמדם של . זה הוציא את הצדק לאור"

בהתאם להצעת החוק החדשה לתת למאבטחים אזרחים , המאבטחים האזרחים במקומות ציבוריים
 ".סמכויות של שוטרים
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