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בני ברק :פדופיל תקף בשוק ארבעת המינים
בית המשפט האריך ביומיים את מעצרו של עבריין מין ,שנתפס אתמול לאחר
שתקף ילדים בשוק ארבעת המינים בבני ברק .האיש ריצה בעבר עונש מאסר
על עבירות דומות
אבי כהן
בוחנים הדס .ארכיון
צילום :חיים זיו
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הדפסה
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פורסם21:24 , 24.09.07 :

מוכר בשוק ארבעת המינים בבני ברק התגלה היום )ב'( כפדופיל מוכר ,שלא כבש את יצרו,
ותקף מינית שלושה ילדים .בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו ביומיים.
שוטרי משטרת מרחב דן הוזעקו אתמול לרחוב רבי עקיבא בעיר ,לאחר שנמסר להם כי יעקב
מאיה ,בעל דוכן בשוק ארבעת המינים ,ניסה לגעת בילדים שהגיעו למקום .הילדים סיפרו
לשוטרים כי הוא נישק אותם בפיהם והכניס ידיים מתחת למכנסיו של אחד מהם.
השוטרים עצרו את מאיה לחקירה ואז התברר כי מדובר בפדופיל מוכר ,שכבר ריצה ארבע
שנות מאסר וחצי בפועל על מעשים דומים.

מרחבי הרשת

בדיון על הארכת מעצרו של החשוד סיפרה נציגת המשטרה ,רס"מ כרמלה טריקי ,כי החשוד
ביצע מספר פעמים מעשים מגונים בילדים בני חמש עד שבע .עוד ציינה החוקרת כי השוטרים
גבו את עדותם של שניים מההורים.
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