>> לפרטים נוספים
אישום :תקף מינית ילדה בת  11בקברי צדיקים

גבר בן  35נאשם בביצוע מעשים מגונים בנסיבות מחמירות בבתם של חבריו ,במהלך נסיעה
משותפת לקברי צדיקים בצפון" .הוא שאל אותה אם אינה אוהבת שהוא 'משחק' איתה כך",

טענו בפרקליטות  -וביקשו לעצור אותו עד תום ההליכים
אחיה ראב"ד פורסם:
נגד לוי שכטמן ,בן  35מראש-העין ,הוגש היום )ג'( כתב אישום חמור,

18:04 , 05.10.10
Object 1

שלפיו תקף מינית ילדה בת  ,11בתם של ידידיו ,כשאלו נסעו יחד לפקוד קברי צדיקים בצפון.
בפרקליטות מחוז צפון ביקשו לעצור אותו עד תום ההליכים ,ומייחסים לו עבירה של ביצוע
.מעשים מגונים בנסיבות מחמירות
בכתב האישום שהגישה התובעת בתיק ,עו"ד שני וייל ,נכתב כי שכטמן בילה בתקופת החגים
בקבר שמעון בר-יוחאי במירון ובקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה .יחד עמו היו ילדיו וידידיו עם בני

.משפחותיהם  -ובהם גם הילדה בת ה11-

)מתחם קבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה )צילום :חגי אהרון

בפרקליטות טענו כי כבר בתחילת המסלול ,בביקור במירון ,הזמין שכטמן את הילדה להתלוות
אליו לביקור בבית מכרים ביישוב סמוך למתחם הקבר .כשהגיעו למקום ,חיבק את הילדה ואחז
בגופה" .הנאשם אמר לקטינה שהיא חמודה ושהוא רוצה לשאת אותה לאשה כשימלאו לה 16
שנים ,גם אם הדבר יהיה בניגוד לרצון הוריה" ,לשון כתב האישום .בכל אותה עת ,ניסתה

.הילדה להשתחרר מאחיזתו של האיש ,אך ללא הועיל
למחרת האירוע ,נסעו הנאשם וחבריו לטבריה .על-פי כתב האישום ,מעט לאחר חצות הלילה,
הלכו חלק מהנוכחים לישון באוהלים ,שעה שאחרים ,ובהם שכטמן והילדה ,נירדמו בסוכה
בקרבת מקום .בעת שישנה ,ניגש הנאשם לילדה ,נישק אותה וביצע בה מעשים מגונים  -למרות
.התנגדותה

הקטינה שאלה את הנאשם לפשר מעשיו" ,לשון כתב האישום" .הוא אמר לה שהוא אוהב "
אותה ועושה לה עיסוי ,ושאל אותה אם אינה אוהבת שהוא 'משחק' איתה כך .היא השיבה
בשלילה ואמרה לנאשם שאמה אינה מסכימה להתנהגות זו .הנאשם שב ושאל את הקטינה אם
".היא באמת אינה רוצה שיגע בה ,והיא השיבה שוב בשלילה
בהמשך ,על-פי הפרקליטות ,ישב שכטמן יחד עם הילדה על ספסל ושוחח עמה על מין.
במקביל ,ביצע בה שוב מעשים מגונים למרות שבמקום עברו אנשים" .הוא לא חדל ממעשיו
אלא רק דאג שהם לא ייראו" ,נכתב .לאחר שאמה של הילדה הגיעה למקום הפסיק שכטמן
.את המעשים ,והיא קראה לבתה לבוא איתה והזעיקה את המשטרה .למחרת הוא נעצר

