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בארכיון
האתר

 16שנה בכלא לפדופיל החרדי
שמעון בן-טוב ,בן  52מירושלים 4,הורשע ב 45-עבירות מין ,כולל מעשי
סדום בנערים ,תיעודם וניסיון להפיצם באינטרנט תמורת כסף
אפרת פורשר
14:40 6/4/2005

דפדף בחדשות

בא על עונשו :בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום  16שנות מאסר
בפועל ושנה וחצי על תנאי על שמעון בן-טוב ,חרדי כבן  ,52שהורשע
בשורה של ביצוע עבירות מין בקטינים.
בן-טוב הורשע לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון עם הפרקליטות בלא
פחות מ 45-עבירות של מעשה מגונה בקטין ,שתי עבירות של מעשה
מגונה באמצעות אחר כשכפה על הנערים לקיים יחסים ,תשע עבירות של
מעשה סדום בקטין ועבירה של פרסום והצגת תועבה .העבירות בוצעו בין
השנים  1998ל.2004-
בן-טוב נהג בהזדמנויות שונות לאסוף לביתו כמה קטינים ,תוך שהוא
מפתה אותם להגיע כדי לשחק במחשב .אך לבן-טוב היו תוכניות אחרות:
הוא ביצע בהם מעשים מגונים ,ליטף אותם באבר מינם והחדיר את אבר
מינו לפיהם  -ותיעד הכל במצלמת וידאו .בן-טוב לא הסתפק בכך וגם שכנע
קטין לקיים יחסי מין עם אישה מבוגרת ושני קטינים נוספים לבצע מעשים
מיניים זה עם זה .את התמונות תכנן בן-טוב להפיץ באינטרנט תמורת רווח
כספי.
הסניגור ,עו"ד מיכאל הורביץ ,ביקש להקל בעונשו של בן-טוב בטענה
שמעשיו נבעו מכך שהיה בעצמו קורבן בילדותו לתקיפות על רקע מיני
ושצרכיו החולניים דורשים טיפול הולם .ואולם השופטים צבי סגל ,יורם נועם
ורפי כרמל דחו את הטענה ובחרו להחמיר בעונשו.
"רק לעיתים נדירות מזדמן לבית המשפט מקרה בו מורשע אדם בסדרה כה
ארוכה ומחרידה של עבירות" ,אמרו השופטים" ,עד כי הדעת ממאנת
להאמין והנפש תרה ,ללא הצלחה ,אחר מנוח מן התיאורים מעוררי הפלצות
של המעשים ומן הרשע הניגר מהם .כזה הוא המקרה שלפנינו".
בהחלטתם לגזור עליו  16שנות מאסר ציינו השופטים את העובדה
שבן-טוב ,אדם אינטליגנטי שיודע להבחין בין מותר ואסור ,פעל בדרכים
מתוחכמות להשגת סיפוקו המיני" .נדמה כי מעשיו אלה של הנאשם
מספקים צוהר לנשמתו המעוותת" ,כתבו השופטים" ,הנאשם איבד את כל
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עכבותיו המוסריות והתמסר למלאכת הרשע ,שבה נשמתם וגופם של
נערים רכים בשנים משמשים בידיו ככלי לגיטימי למילוי צרכיו".

תגובות
עד כה 56 :תגובות ,ב 22 -דיונים.
הוסף תגובה
 .22את החרדי הזה תפסו...
מיוחס13:05 07/04/05 ,
איך מחביאים רוצחים...טמבל
אין רוצח חרדי ,גם לא שודד14:36 07/04/05 ,
 .21זו תופעה שהיתה נפוצה במקוואות
דתי10:43 07/04/05 ,
שטויות !!!שנאת חינם ללא עובדות ל"ת
אלי פימשטיין ,גיבור תרבות10:53 07/04/05 ,
בוא נעשה הסכם-אני לא פימשטיין
דולי18:39 07/04/05 ,
מה רע בחיים מילר??איש חסד! ל"ת
אלי פימשטיין ,גיבור תרבות19:11 07/04/05 ,
עדיין החרדים לא מסוגלים
חביב בורבגיבה ,גאולה12:58 07/04/05 ,
 .20נראה מתי יכתבו פדופיל חילוני ?
ירושלמית01:41 07/04/05 ,
 .19איזה חרדי זה,עם האינטרנט??
גרשי ,ירושלים22:54 06/04/05 ,
אתה חי בעולם הזה?
מישהו18:46 07/04/05 ,
 .18כמה מקבלים פדופילים חילונים???
אילנה ג ,תל אביב19:43 06/04/05 ,
 .17כאשר מפרידים בשרירות לב בין
זו התוצאה ,בחינוך החרדי18:55 06/04/05 ,
החינוך החילוני הרקוב ידריך איך ל"ת
לחנך חחחחחחחחחח ,אלי פימשטיין19:41 06/04/05 ,
דאג לפשע ורצח בציבור החילוני
עזוב את העולם ,החרדי19:33 06/04/05 ,
אכן כך רבי ל"ת
יגאל עמיר21:41 06/04/05 ,
עמיר דתילוני מבר אילן..לא חרדי
אין רוצח חרדי21:48 06/04/05 ,
חוץ מהרצח הכפול בגאולה
אוהד13:00 07/04/05 ,
תן שם וזיהוי לא סתם השמצה.
חווה יערי ,דמות לחיקוי19:16 07/04/05 ,
מי שמשקר זה אתה-זיכרון סלקטיבי
דולי18:41 07/04/05 ,
הרוצה לשקר ירחיק עדותו..ארה''ב
לפני כמה שנים.. ,.בולשיט14:39 07/04/05 ,
 .16למה לא נוגעים ברבנים שכשלו?
מימי ,חיפה18:02 06/04/05 ,
צודקת -ההכחשה אצל החרדים
נחמן13:01 07/04/05 ,
כשאין ממצאים ההאשמה היא הכחשה
אין תחנת משטרה ,בבני ברק15:07 07/04/05 ,
מה קרה ,לא שורפים פחי זבל כבר?
נחום18:43 07/04/05 ,
 .15לפדופיל
נ.ר ,ת''א17:29 06/04/05 ,
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 .14הכיפה לא תחפה והפאה לא תייפה
כב' השופטת17:17 06/04/05 ,
 .13המנוול גרם גם לחילול השם גדול
יצחק16:55 06/04/05 ,
 .12נמאס כבר שלכל אחד קוראים...
פדופיל גאה16:42 06/04/05 ,
אני מסכים  -כולם פה צבועים
אחד שמסכים23:20 06/04/05 ,
chop off his hands .11
charedi, 06/04/05 16:38
 .10הבעייה היא החינוך החילוני...
חרד חרדוביץ'16:36 06/04/05 ,
עובדה!אין רוצח חרדי מקום המדינ
ה...ימותו ,הקנאים19:39 06/04/05 ,
אתם רגילים לשקר?
מנחם13:03 07/04/05 ,.
הרבה !!עאלק!!תן שם אחד!!!!!!..
חוה יערי ,גיבורת תרבות14:51 07/04/05 ,
 .9לא רק החרדים
איציק ,אשדוד16:05 06/04/05 ,
 .8אילו היה חילוני........
אביטל ,ירושליים15:45 06/04/05 ,
You are worst then him
Moshe, Cayman, 06/04/05 16:15
 .7הטמטום של החוק
אחד15:43 06/04/05 ,
אולי גם האנסים והרוצחים ההם...
יוכי13:11 07/04/05 ,
but 68 years old
Meir, Haifa, 06/04/05 16:45
what treatment
z, 06/04/05 16:25
 .6ממש מזעזע
לא חשוב15:43 06/04/05 ,
 .5מס  1צודק ב 1000%ל"ת
איש תם15:30 06/04/05 ,
 .4אני מכיר אותו
משה וייס ,ירושלים15:19 06/04/05 ,
 .3למה לא  16מאסרי עולם???
רוני ,ר''ג15:08 06/04/05 ,
 .2זה הכל בגלל החינוך החרדי!
חילוני גאה!15:07 06/04/05 ,
נכון ..חילוני עבריין .נדיר מאד
אונס קבוצתי ,רצח שופט15:44 06/04/05 ,
tguva
shafuy, 06/04/05 15:44
 - nrg .1בושה וחרפה
יאיר ,כפר סבא14:57 06/04/05 ,
הבן רע עפי תאורו לא חרדי,אולי? ל"ת
מת-לבש/תו כמו ,.לא)פ(חרונה18:54 06/04/05 ,
מלוא חומרת עונש.לא משנה ש .זר ל"ת
למען ייראו18:51 06/04/05 ,
You are right
Moshe, Cayman, 06/04/05 16:20
רק החרדים טוענים לנקיון כפיים
עמיר ,חיפה15:50 06/04/05 ,
תראו תמונת פנים שלו!!!
אבי ,שומרון15:28 06/04/05 ,
 ATA METUMTAMל"ת
NEKUDA, A'BET AVOT, 06/04/05 15:25
 it WAS a ''haredi'' all rightל"ת
me, 06/04/05 15:24
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