שנות מאסר לגבר שאנס נערה במשך 25
שנים
אמנון לוי ,שהורשע גם בתקיפה בנסיבות מחמירות ,באיומים וכליאת שווא ,ניהל מערכת יחסים
תלותית עם הצעירה מהיותה בת 15

עפרה אידלמן
עודכן ב15.07.2010 14:45 16:05 :
תגובותשתף בפייסבוק
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום )חמישי(  25שנות מאסר על אמנון לוי ,בן  49מבני ברק,
שהורשע בביצוע ניסיון רצח ,מעשי אונס ,מעשי סדום ,תקיפה בנסיבות מחמירות ,איומים וכליאת
שווא במשך תקופה של ארבע שנים בצעירה שהכיר ב 2001-בהיותה בת  ,15עמה ניהל עמה
.מערכת יחסים תלותית .בית המשפט חייב אותו לפצותה ב 200-אלף שקלים

כשהיתה המתלוננת בת  18היא עברה לגור עם לוי בדירתו .הוא טען שביקשה לעבור לגור עמו כי
בביתה נעשו "דברים חמורים" והיא ביקשה "לברוח מהבית לאלתר" .על פי הכרעת הדין ,לאחר
תקופה קצרה החל לוי להטיל מגבלות על קשריה החברתיים והמשפחתיים .הוא נעל אותה מדי
בוקר בצאתו לעבודה ,עקב אחרי שיחות הטלפון שלה והטיל עליה אימה .גזר הדין מתאר מעשי
.אונס ותקיפות שביצע בה לאורך התקופה
ב 2005 -נפרדו השניים והמתלוננת חשבה כי לוי השלים עם הפרידה .אך כשנתיים אחר כך,
כשפסעה עם חבריה לתחנת אוטובוס ,הופיע לוי וביקש לשוחח אתה ביחידות .לאחר שנכנסה
עמו למבואת בניין ,לוי תקף אותה ,חנק אותה ,הכה אותה באגרוף בפניה ,הטיח בראשה
.מרצפת אבן ונמלט
המתלוננת נותרה על הקרקע מחוסרת הכרה וחבולה ,והובהלה מונשמת לבית החולים  -שם
אושפזה במשך שלושה חודשים .היא סבלה מנזק מוחי בשל חוסר בחמצן ושבה להכרתה רק
.אחרי שלושה שבועות .בשל כך הורשע לוי בניסיון רצח
לוי טען במשפט כי ביקש ממנה להסיר את הכישוף שהטילו עליו בני משפחתה .השופטים כתבו
.כי בניסיון הרצח ניסה לממש את איומו כי אם לא תהיה שלו ,לא תהיה של אף אחד
השופטים אורי שהם ,יהודית שבח ושמואל ברוך קבעו כי "במהלך התקופות השונות ,בהן
שהתה המתלוננת במחיצתו של הנאשם ,הוא הביאה לתלות מוחלטת בו ,ולציות מלא לרצונותיו
וליצריו המיניים" .הם ציינו כי בקשר עמה "הפגין כלפיה קנאה אובססיביות ורכושנות" וקבעו כי

הוא הביאה לתלות מוחלטת בו ולציות מלא ליצריו המיניים" .מדובר במעשים אכזריים,
.מרושעים ,מתוכננים ובזויים ,מעשים שכל אדם בר דעת סולד מהם" ,כתבו
בתום הדיון הגיבה המתלוננת בהקלה 3-4" .חודשים הלכו לי מהחיים ,אומרים שזה לטובה שאני
לא זוכרת מה קרה ,אבל זה בכל זאת מעניין אותי ...אמרו לי שזה עונש לא פשוט .הוא ירצה את
העונש אבל מה אתי ,מה עם החיים שלי?" ,אמרה .היא סיפרה כי התמהמהה בהגשת תלונה
".למשטרה" .אם זה לא היה קורה אף אחד לא היה יודע עד היום" ,סיפרה" ,אני פחדתי
היא ביקשה למסור מסר לנשים אחרות שהיו קורבנות לתקיפה מינית" :חייבים למסור תלונה,
להגיש עדות" ,אמרה" ,אני רוצה שכל מי שעברה את זה ,שמישהו מתעלל בה ,שיפנה
".למשטרה" .לדבריה" ,עכשיו צריך להתקדם בחיים .יש אור בקצה המנהרה

לוי ,היום בבית המשפט

