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לקרוא ללא הגבלה ,רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ לגישה מלאה
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בני משפחת המחבל
מחלמיש נידונו למאסר כי
לא מנעו את...
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בית המשפט אסר לפתוח
קבר תינוק שנעלם ב–1950
מחשש לביזוי...
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 15שנות מאסר לנהג הסעות שאנס ילדה בת 4
ישראל מלחי ,בן  ,69הורשע על פי הודעתו בחמישה מעשי אונס בילדה ,בעת שהסיעה מן הגן אל ביתה .הוא חויב
לשלם פיצוי של  100אלף שקל לילדה
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 15שנות מאסר ושנתיים מאסר על תנאי נגזרו שלשום )רביעי( על ישראל מלחי ,נהג הסעות בן  ,69שהורשע על פי הודאתו בחמישה
מעשי אונס בילדה שטרם מלאו לה ארבע שנים בעת שהסיעה מן הגן אל ביתה .בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב את מלחי לשלם
לילדה פיצוי בסך  100אלף שקלים.
"מבין תיקי האונס המגיעים לעיתים מזומנות אל בין כתליו של בית משפט זה ,מצטיירת פרשה זו כאחד המקרים החמורים ביותר ,שביטויה
ניצול מיני מחפיר של ילדה רכה בשנים אשר אין ביכולתה להתגונן מפני מעשי הנאשם ,להביע מחאה או לספר לאחרים את הקורות
אותה במהלך הנסיעה" ,כתבו השופטים" .מצב דברים זה נוצל על ידי הנאשם שהיה סמוך ובטוח כי מעשיו הנפשעים לא יחשפו לאור
השמש וכי הילדה תוסיף ותשמש כלי משחק בידו ואמצעי למימוש תאוותיו המיניות הבלתי-נשלטות".
אמה של הילדה ביקשה לחנך את בתה בגן פרטי דתי-חרדי .מאחר שהתקשתה בהסעת בתה מן הגן המליצה לה הגננת להיעזר בשירותי
ההסעה של מלחי .מלחי הינו אב לשמונה ילדים בוגרים וסב ל 18-נכדים .בהתרשמות הקלינית הוא תואר כ"אדם בעל קווי אישיות
ארוגנטיים ונרקסיסטיים אשר באים לידי ביטוי בין היתר בהכחשת חלקים תוקפניים באישיותו והדגשת חלקים חיוביים".
לאחר זמן מה חשה האם בשינוי בהתנהגותה של הילדה .היא הפסיקה לאכול ,דרשה לישון אך ורק במיטת האם והיתה מתעוררת בוכה
וצועקת מתוך חלום .כשראתה רכב בצבע אדום ,כצבע מכוניתו של הנאשם ,היתה מגיבה בצעקות חרדה ואימה .תסקיר נפגעת עבירה
שנערך לה העלה כי בעקבות הטראומה נוצר פער של כשלוש שנים בין גילה הביולוגי לבין מצבה ההתפתחותי.
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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