שות משפט ופלילים

פדופיל מוכר "השגיח" בבית כנסת על ילדים
ותקף חמישה בגילים 10-7
בבית הכנסת באור עקיבא כועסים על המשטרה שלא הודיעה להם ,לדבריהם ,כי אליעזר
שמאיילוב עבריין מין
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אליעזר שמאיילוב מאור עקיבא ,בן  ,38נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בילדים בני  7-8שבאו
ללמוד תורה בבית כנסת בעיר .החשוד ,שבעברו  18עבירות מין ואף ריצה שלוש תקופות מאסר

בגינן ,נהג לקרוא עם התלמידים תהלים והתנדב להשגיח עליהם בשבתות ובהן ביצע את זממו.
במשטרה בודקים כיצד ניתנה לעבריין מין הזדמנות לשהות עם הקטינים .מנגד ,בבית הכנסת
מתרעמים על כך שהמשטרה לא הודיעה להם על עברו הפלילי של החשוד .אתמול הוארך
.מעצרו בארבעה ימים
החקירה החלה לפני כארבעה חודשים לאחר שאם אחד התלמידים התלוננה כי שמאיילוב ביצע
מעשים מגונים בבנה בן העשר .מחקירת משטרת חדרה עלה כי החשוד מוכר להם היטב על רקע
עבירות המין וכי רק באוקטובר  2007השתחרר ממאסר .עם שחרורו החל שמאיילוב לפקוד את
.בית הכנסת המשרת את הקהילה הקווקזית באור עקיבא
באותו בית כנסת פועל זה כשנה מפעל ללימוד ילדים בני  7-12שבאים ממשפחות חד-הוריות.
"במקום שהילדים יסתובבו ברחובות ,הם מגיעים לבית הכנסת ,מכינים שיעורים ,לומדים תורה
ודרך ארץ" ,הסביר הרב שלום סוויסה ,ממנהלי התוכנית .לדבריו ,לפני שמונה חודשים הציע
שמאיילוב להצטרף לשיעורי התהלים יחד עם התלמידים" .בשבתות הוא היה פותח לתלמידים
את בית הכנסת ,משגיח עליהם ונותן להם ממתק .אבל הוא לא היה מדריך ולא לימד תורה",
.הסביר הרב
עד שלפני ארבעה חודשים התלוננה האם" .אז ביקשנו מאליעזר שלא יהיה בבית הכנסת
כשהילדים נמצאים .הוא היה יכול לבוא רק להתפלל" ,הוסיף סוויסה .סגן מפקד משטרת
חדרה ,רפ"ק רן אופיר ,הסביר כי עד כה נגבו עדויות מחמישה ילדים וכי בימים הקרובים יוגש
.נגד החשוד כתב אישום

במשטרת חדרה הביעו אתמול תמיהה כיצד ניתנה לעבריין המין אחריות כלשהי על התלמידים.
אולם לאנשי בית הכנסת היו טענות נגדיות" .אני שיתפתי פעולה עם החוקרת ,כל מה שרצתה
לקבל ,אם זה טלפונים ואם זה שמות ,נתתי לה .עם זאת ,המשטרה לא טרחה ליידע אותנו
שמדובר בעבריין מין מסוכן שיש לו עבר .אף אחד לא טרח להזהיר אותנו ,לשמור על הילדים
מפניו ולהרחיק אותו מבית הכנסת" ,אמר סוויסה" ,מי שבא להתפלל לא עובר ועדת קבלה והיה
על המשטרה ליידע אותנו" .תגובת משטרת חדרה על דברים אלה לא התקבלה עד סגירת
.הגיליון
במשטרה דחו את טענת הרב ומסרו כי "המידע הרלוונטי לגבי החשוד הועבר לממונים בבית
".הכנסת בזמן הרלוונטי ,במסגרת החקירה שהתנהלה

בית הכנסת באור עקיבא שמעניק שיעורי תורה לילדים ממשפחות חד-הוריות והחשוד אליעזר
שמאיילוב )למטה( ,שאתמול הוארך מעצרו

