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לקרוא ללא הגבלה ,רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ לגישה מלאה
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רוצים לקרוא יותר? קבלו גלישה חופשית בהארץ למשך שבועיים בחינם וללא
התחייבות
לקבלת ההטבה

בית משפט השלום בראשון לציון האריך בשבוע ימים את מעצרו של מכובד קומראן ,רווק בן  ,51שנעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים
בלא פחות מ 40-ילדות ,אותן פגש בבתי הכנסת בעיר מגוריו ,חולון .החשוד הודה בביצוע כל המעשים וכעת המשטרה מחפשת אחר
הילדות לצורך גביית עדותן.
המשטרה הגיעה אל החשוד בעקבות תלונתה של ילדה בת  12מחולון ,שטענה כי לפני כמה שבועות אדם מבוגר ניגש אליה בעת
ששיחקה מחוץ לבית הכנסת שבו התפללו הוריה ונגע בה כמה פעמים באיבר מינה וליטף אותה .משטרת מרחב איילון פתחה בחקירת
התלונה וכך הגיעו החוקרים אל החשוד .לפי החשד נהג קומראן לבוא לבתי כנסת בעיר ובזמן שההורים היו מתפללים ,נהג לצאת לרחבה,
שם שיחקו הילדים ,ואז תפס את קורבנותיו .על פי החשד ,מדובר במעשים מגונים שכללו ליטופים ונגיעות באיברי מינן של הילדות.
בחקירתו הודה החשוד במיוחס לו ואף סיפר לחוקרים כי ביצע מעשים מגונים בדרך זו בלפחות  40ילדות ,בגילים  4-9שאותן פגש בבתי
הכנסת בשלוש השנים האחרונות.
במשטרת החלו לחפש אחר תלונות שהוגשו בשנים האלו מצד ילדות שהותקפו בבתי כנסת ובמקביל ,מתכוונים החוקרים לעבור בין בתי
הכנסת בהם ביקר החשוד ולתחקר את ציבור המתפללים .החשוד אף אמר לחוקרים כי הוא סובל מבעיה שגורמת לו לבצע את העבירות.
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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