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לחדשות נוספות בבאר שבע << )(http://www.local.co.il/beer-sheva/home

 4שנות מאסר נגזרו על אחיה של חנית קיקוס
01.04.2008
בבית המשפט גזר  4שנות מאסר בפועל על אבי קיקוס ,שהורשע באונס נערה בת  16לפני כ 3-שנים .ביצוע גזר הדין נדחה כדי לאפשר
לקיסוס לערער
בית המשפט המחוזי בתל-אביב גזר היום )יום שלישי( ארבע שנות מאסר בפועל ,שנתיים על תנאי ופיצויים של  15אלף שקל על אבי קיקוס,
אחיה של חנית קיקוס ז"ל ,שהורשע באונס נערה בת  16לפני כשלוש שנים .בית המשפט הסכים לעכב את ביצוע העונש עד  1במאי.
מתוך פסק הדין עולה כי קיקוס והנערה הכירו במרס  2005ונפגשו כמה פעמים .באחד המפגשים הגיע קיקוס לביתה של הנערה והציע לה
להצטרף אליו לנסיעה במכוניתו .הנערה נענתה להצעה ,והם נסעו לחוף בראשון לציון .כאשר הגיעו השניים לצוק חשוך עצר קיקוס את
המכונית .הנערה ביקשה שיחזיר אותה לביתה ,אך הוא החל לנשק אותה למרות שביקשה שיפסיק ,וציינה שיש לה חבר .קיקוס לא חדל
ממעשיו והחל ללטף אותה בכל חלקי גופהּ ,בעוד היא מנסה להדוף אותו מעליה .בשלב מסוים הפשיט קיקוס את הנערה ואנס אותה תוך
שהיא מגלה התנגדות.

השופטים התחשבו בנסיבות החיים )התמונה להמחשה בלבד(
צילום :ארכיון

בגזר הדין ציינו השופטים שהפרשי הגילים בין קיסוס והנערה לא מותירים מקום לספק בנוגע ליחסי הכוחות ביניהם .עם זאת ,התחשבו השופטים בנסיבות חייו הקשות של קיקוס ,שבמשך השנים חש אשמה
על רצח אחותו.
כזכור ,אחותו של אבי ,חנית ז"ל ,נאנסה ונרצחה ביוני  1993כשהייתה בת  ,17ועשתה את דרכה מביתה באופקים לבאר שבע .ימים אחדים לאחר ההיעלמות נעצר סולימאן אל-עביד שנראה ביום הרצח
באתר הפסולת דודאים .לאחר חקירה של מספר ימים הודה אל-עביד באונס וברצח ,אך לא ידע להצביע על המקום בו הטמין את הגופה .אל-עביד הורשע באונס ורצח ונשלח למאסר עולם .בהמשך ,מספר
ימים לפני דיון בערעור שהגיש אל-עביד ,נמצאה ,במקרה ,גופתה של חנית בבור ניקוז בבאר שבע.
 דיווח על טעות )  (http://www.local.co.il/contactUs.aspהדפסה  שלח כתבה  הרשמה לדיוור )  (www.local.co.il/news//תגובה לכתבה
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