עמוד  1מתוך 1

13:58 , 08.06.06

שלחו להדפסה

אנס שנים את אחותו  -והמשפחה שתקה

אלימות מינית

גבר נשוי בן  32חשוד כי ביצע מעשים מגונים ,אנס והתעלל באחותו במשך 11
שנים ,מאז הייתה בת חמש .על פי החשד ,בני המשפחה ידעו על המעשים ושמרו
זאת בסוד .הוא מכחיש את המעשים המיוחסים לו
רענן בן צור ואבי כהן
התעללות קשה בתוך המשפחה .תושב כוכב יאיר בן  32נעצר בחשד כי אנס ,ביצע מעשים מגונים
והתעלל פיזית באחותו במשך  11שנה ,מאז הייתה בת חמש .לפני שבע שנים נסע החשוד לארצות
הברית ואז גם נפסקה ההתעללות אולם רק כעת ,בעקבות דיווח של קרוב משפחה על המקרים
המזעזעים ,הוא נעצר.
בן המשפחה הגיע למשטרת גלילות ,סיפר על מעשיו של החשוד והוסיף כי גם יתר בני המשפחה ידעו
במשך שנים על ההתעללות אך הקפידו לשמור זאת בסוד .בעקבות הדברים נפתחה חקירה במהלכה
התברר כי המשפחה התגוררה בעבר בהרצליה ושם גם בוצעו המעשים ,אולם מאז עזבו האח והאחות
את ישראל וחיו בחו"ל ,במקומות שונים זה מזה.

האח התעלל במשך
שנים .אילוסטרציה צילום:
רוני שיצר
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

במשטרה המתינו לעיתוי המתאים
וכאשר הגיעה האחות לביקור בישראל
היא זומנה לתחנה למסירת עדות.
בעדותה שיתפה האחות פעולה ,סיפרה
על המעשים שביצע בה האח וחשפה
את הסוד הגדול עליו שמרו בני
המשפחה במשך שנים .לדבריה ,מאז
הייתה בת חמש ועד גיל  ,16בוצעו בה
מעשים מגונים על ידי אחיה שאף נהג
לאנוס אותה .בנוסף העידה כי במהלך
כל השנים הוא להתעלל בה פיזית
ולהכות אותה ולעתים גרם לה לפציעות
עד זוב דם.

אלימות במשפחה
חשד :אילץ אחיינית בת  3לבצע בו
מין אוראלי  /רענן בן צור
צעיר מחדרה נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים
בילדה  ,כאשר שהו לבד  .אבי הילדה דיווח על
הפרשה למשטרה  ,אך בני המשפחה סירבו
לשתף פעולה עם החוקרים .במשטרה אומרים :
הם חשודים בשיבוש הליכי חקירה
לכתבה המלאה

לאחר עדותה של האחות נמשכה החקירה ונגבו עדויות מאנשים נוספים .מפקד משטרת גלילות ,סגן-
ניצב" :העדויות הנוספות שנגבו רק מחזקות את החשדות נגד האח".
האח עצמו נעצר ונלקח לחקירה מיד כאשר הגיע ארצה .בחקירה הוא הכחיש את החשדות המיוחסים
לו והיום הוארך מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב בחמישה ימים" .אין ספק כי המשטרה חייבת
להשלים את החקירה ולאמת את החשדות" ,כתב השופט דן מור בהחלטתו" .לאור חומרת העבירה יש
צורך במאסרו ,לפחות בשלב זה".
פרקליטו של החשוד ,עורך הדין אהוד
חגואל ,אמר במהלך הדיון כי אין עילה
לעצור את האח לפרק זמן נוסף" :מדובר בעבירות שאירעו לכאורה לפני שנים .גם החשוד וגם אחותו -
שניהם תושבי חו"ל ממקומות שונים בעולם .מאז שבוצעו העבירות לכאורה הגיעה המתלוננת
מיוזמתה )לישראל( ולא יכול להיות חשש לשיבוש הליכים".
עוד הוסיף עורך דין חגואל כי החשוד מסר את גרסתו ואין טעם להושיב אותו בבית המעצר באבו כביר
מאחר ואין לו עבר פלילי .לדבריו מדובר בגבר נשוי אשר אין חשש שיימלט מהמשך הליכי המשפט
נגדו והוא אף מוכן להיבדק בפוליגרף.

חדשות ב - SMS-עדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.
חזרה

...net.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3260364,00.html 29/12/2010

