חשש" :רב" מתעלל נמלט ומסתתר בחו"ל
שמעון וולצר המלמד תורה במושב החרדי קוממיות
שבדרום חשוד כי התעלל מינית בילדים .מאז שהוגשה
נגדו תלונה הוא שוהה בחו"ל
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הותר לפרסום :במשך עשרות שנים התעלל מינית ה"רב" שמשון וולצר בעשרות ילדים שלימד.
על פי החשד וולצר ,מורה מהמושב החרדי קוממיות ,הסמוך לקריית גת ,ביצע את המעשים
החמורים כאשר שהה עם הילדים ביחידות תוך ניצול סמכותו כמחנכם .הוא נהג להזהיר אותם
.לא לספר לאיש על מעשיו
גורמים בעדה החרדית המעורים בנעשה במושב טוענים כי מעשיו של המורה התגלו לפני זמן
.רב ,אך לא הוגשה נגדו תלונה בגלל הוראתו של רב המושב מנחם מנדלסון
וולצר ,בשנות ה 50-לחייו ,נוהג להגיע לקהילות יהודיות בחו"ל לצורך גיוס כספים לתלמוד תורה
.בקוממיות .לא מזמן אף הועבר להיות רב בישיבה שהוקמה ביישוב
בנסיעתו האחרונה ,לפני למעלה מחודש ,הבין וולצר שקשר השתיקה נשבר ושכמה הורים,
שלא יכלו לשאת יותר את ההתעללות בילדיהם ,פנו למשטרה .ככל הנראה ,בשל חששו
מהשלכות החקירה ,הוא החליט להישאר בחו"ל וכעת הוא שוהה במקום מסתור ונמנע מלחזור
.לישראל ,מפחד שייעצר עם הגעתו
לאור חומרת המעשים והעובדה שמדובר בפרשה רחבת היקף שבמסגרתה נפגעו ילדים רבים,
החליט מפקד משטרת מרחב לכיש ,ניצב משנה אלון לבבי ,להעביר את תיק החקירה ליחידה
המרכזית במרחב .עם תחילת החקירה ביקשו אנשי יחידת התשאול ביחידה מבית משפט השלום
באשדוד להטיל צו איסור פרסום על הפרשה .השופטת נעתרה לבקשה באופן חלקי והורתה על צו
לתקופה של  30יום ,שפגה אמש )ב'( .המשטרה חקרה הורים רבים במושב החרדי הסגור ,אך
.לא כולם שיתפו פעולה
הישיבה במושב קוממיות בה על פי החשד ,התעלל וולצר בתלמידיו צילום :אדי ישראל

"התושבים לא ירצו שתכתוב על דברים כאלה "
מושב קוממיות המוזנח ,אשר מונה פחות מ 300-תושבים ,נראה בימים האחרונים עזוב מתמיד.
.כמה ילדים הסתובבו אמש בין הבתים המתקלפים שנראים נטושים
באופן אירוני ,בגן המשחקים ביישוב בולט שלט שבו מתבקשות האמהות להקפיד על שעות
.ההפרדה ולהימנע מלהביא ילדים בשעה שבה משחקות ילדות בגן  -כדי לשמור על הצניעות
כולם במושב מכירים את הפרשה אך נמנעים מלדבר עליה .בישיבה שבה מועסק וולצר השגרה
נמשכת :האברכים ממשיכים ללמוד
.והילדים ,שלא מזמן עוד נוצלו מינית ,מגיעים בכל יום ללמוד תורה על ספסלי בית המדרש
הרב מנדלסון סירב אמש להתייחס לפרשה" .אני לא קשור לכל העניין הזה ,וכל התושבים
.בקוממיות לא ירצו שתכתוב על דברים כאלה" ,אמר
לשאלה אם אסר על הורים לפנות למשטרה ולהתלונן על מעשיו של וולצר ענה" :אני לא יודע
כלום .צריך להיזהר מלהתעסק בדברים כאלה ,יש הרבה דברים יפים בעולם שאתה יכול
"לכתוב עליהם ,תעזוב את הנושא הזה

