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בית המשפט המחוזי בבאר שבע שחרר למעצר בית את מקס שריקי ,נהגו של
הרב הראשי בבאר שבע ,החשוד בנסיון אונס
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בית המשפט המחוזי בבאר שבע שחרר היום )יום ה'( ממעצר את מקס שריקי ,בן  ,43נהגו
של הרב הספרדי הראשי בבאר שבע ,יהודה דרעי .שריקי נאשם בנסיון אונס ובביצוע מעשים
מגונים בצעירה בת  22שאסף במכוניתו .על פי החשד ,במהלך הנסיעה סטה שריקי לחורשה
סמוך לצומת גילת ,ביצע מעשים מגונים בצעירה וניסה לבעול אותה בכוח ,אך למזלה היא
הצליחה להימלט.
השופט המחוזי ניל הנדל החליט לשחרר את שריקי בערבות של  150אלף שקל וקבע כי אין
לשכוח כי המשיב הינו בחזקת זכאי ,ואם יימצא אשם ,ייגזר עליו העונש הראוי .השופט ציין כי
שריקי לא יוכל לחזור לעבודתו כנהג ,אך יוכל להגיש בקשה לבית המשפט אם יחפוץ לעבוד
בעבודה אחרת .שריקי ישהה במעצר בית .הפרקליטות הודיעה כי בכוונתה לערער על
החלטת השופט ,ולכן הוצא צו עיכוב של  24שעות נגד ההחלטה לשחרר את שריקי ,עד לאחר
הגשת הערעור.
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