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הילדה צעקה "נישט"  -אך הגבר תקף מינית
אדם שאסף צדקה מבתים בהתנחלות דתית קרא לבת " 5צדיקה" וביקש
ממנה להתלוות אליו .במקום צדקה  -הוא ביצע בה מעשים מגונים
אביעד גליקמן פורסם10:12 , 10.09.09 :

"קרא לילדה צדיקה".
אילוסטרציה
צילום :ג'ו קוט

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עיתון שישי לחודש מתנה!
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גבר מירושלים ,שהגיע להתנחלות דתית לאסוף צדקה ,מואשם כי ביצע בילדה בת חמש
מעשים מגונים ,למרות שזו התנגדה למעשים וצעקה ביידיש "נישט ,נישט".
מכתב האישום ,שהוגש נגד נחמן אשטמאקר בן  23מירושלים לבית משפט המחוזי בעיר,
עולה כי בחודשי הקיץ הוא הגיע לעיר כדי לאסוף כספי צדקה .הוא עבר מבית לבית וביקש
כסף.

Get started

לפני כשבועיים ,נטען בכתב האישום ,הוא הגיע לאחת הדירות
בעיר  -שם הבחין בילדה בת .5
הוא קרא לה "צדיקה" והציע לה
לסייע לו להתרים כסף .הילדה
נלוותה לנאשם במשך כחצי
השעה ,כשזה המשיך לאסוף
צדקה עד לרדת החשיכה
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בשלב זה הוביל אשטמאקר את
הילדה לפארק סמוך ,שם ביצע
בה מעשה מגונה תוך שהוא
מתעלם מקריאותיה .בהמשך
הוא לקח אותה למקום סמוך -
שם חזר על מעשיו .לאחר מכן
הוא החזיר את הילדה לרחוב
שבו היא מתגוררת ,שם מצא
אותה אחיה שחיפש אחריה.
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