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 24שנות מאסר ל"אנס הכלות"
יצחק פדר מבני ברק הורשע באינוס  5נשים חרדיות במסווה של מדריך מיני של "האגודה לטהרת
המשפחה"; השופטים :יש לנקוט באמצעי הסברה בקרב הנשים החרדיות ,כך שמקרי ההונאה לא
יישנו
חדשות מתפרצות לפני כולם
הורידו עכשיו

מערכת וואלה! NEWS
יום רביעי 17 ,באוקטובר 21:07 ,2001
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אילוסטרציה אונס
)אילוסטרציה(

יצחק פדר ,המכונה "אנס הכלות החרדיות" ,נידון היום למאסר של  24שנים .דינו של פדר ,שאנס חמש
כלות חרדיות תחת מסווה של מדריך מיני ,נגזר לאחר שהודה במעשיו וחסך מקורבנותיו את העדות .פסק
הדין ניתן על ידי שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב.

בית המשפט המחוזי הרשיע לפני כארבעה חודשים את פדר ,תושב בני ברק בן  .27הוא נאשם בכך שיצר
קשר עם שמונה כלות צעירות והציג עצמו כמדריך חתנים .הנאשם נהג להורות להן להמתין לו לבד בביתן
ולקיים עמן יחסי מין ,תוך שהוא מסביר להן כי הכל תקין מבחינה הלכתית .מכתב האישום המתוקן שלו
הושמטו סעיפים של אינוס בכוח שהופיעו בטיוטת כתב האישום.
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"פועל לפי עצת רבנים"
כתב האישום חשף פרטים מזעזעים על מעשיו של פדר .כך ,למשל ,הוא נאשם בכך שבאחד המקרים
התקשר לכלה חרדית צעירה מבני ברק והציג עצמו כמדריך חתנים שהדריך את בעלה לפני החתונה,
שנשלח מטעם האגודה לטהרת המשפחה ,העורכת מעקב אחר תקינות יחסי המין של זוגות שנישאו .הוא
הורה לה להמתין לבדה בבית כשגבה לדלת ,לכסות את פניה במגבת ולהשאיר את דלת הבית פתוחה ,כך
שיוכל להעביר לה הדרכה מינית .הוא גם ציין בפניה כי  60אחוזים מהנשים באוכלוסיה עוברות טיפול זה.
פדר הגיע לדירה ,הכניס את הצעירה לחדר השינה ,הפשיט אותה והשכיב אותה על המיטה .לאחר מכן
הוא החדיר את איבר מינו לאיבר מינה עד שהגיע לסיפוק ,תוך שהוא שואל אותה שאלות כיצד היא נוהגת
לקיים יחסי מין עם בעלה .גם כשהצעירה טענה בפניו כי מעשיו הם בניגוד להלכה והביעה פליאה עליהם,
הנאשם טען בפניה כי הוא פועל לפי עצת רבנים .כמו כן הסביר ,שעל מנת שהיא תוכל ללדת ילדים עליו
להמשיך במעשיו ולהרחיב את איבר מינה.
כעבור שבועיים התקשר פדר לאותה צעירה וטען בפניה שאצל אחת הבנות שהוא הדריך נתגלתה מחלת
האיידס .הוא דרש ממנה להמתין שוב בביתה ערומה כשפניה מכוסות וסיפר כי הוא מגיע עם תרופה נגד
המחלה אותה ייאלץ להזריק לה .הוא הגיע לדירה והסביר לה כי הזריקה תתבצע דרך איבר המין כפי
שהוא עושה לכל הבנות בבני ברק .הוא השכיב אותה על המיטה והורה לה להכניס את איבר מינו לפיה.
הוא שפך את זרעו והסביר כי על מנת שהתרופה תשפיע מיידית עליה לבלוע את הנוזל.
השופטים קראו לארגוני נשים חרדיים להשתמש באמצעי הסברה והדרכה מתאימים לנשים חרדיות לפני
הנישואין ,כך שמקרים דומים של הונאה בעניין לא יחזרו על עצמם .פדר הורשע באונס של חמש נשים
ובעבירות הטרדה של ניסיון לקבלת דבר במרמה ,פגיעה בפרטיות והתחזות לאדם אחר בפני שלוש נשים
אחרות .במקור נקבע שגזר דינו יינתן ב 6-בספטמבר ,אך מועד זה נדחה להיום.

קישורים
פורום אקטואליה
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שלום אורח ,ברוך הבא ל חדשות וואלה! הרשם והפוך לחבר.
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פופולרי בקהילה

פרסום ראשון :נתניהו וכחלון
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שוב אותו השמאל :נתניהו הציג

קוריאה הצפונית :נשלים את

צעירה בת  25אושפזה במצב
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סיכמו על מתווה לתקצוב חגיגות

לתומכיו את נוסחת הרדיפה

התכנית לתקיפת גואם עד אמצע
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בחגיגות היובל בוזבזו
כספים על טיטולים לאוהד
נאהרין הפלצאן ורקדניו.

מסתבר שזה לא רק
ביבי..כל הליכוד מושחת.

שאלו את איינשטיין איך
תהיה מלחמת העולם
השלישית...הוא ענה:שהוא

המשטרה אשמה לא עושה
מספיק כדי להלחם הסוחרים
הסמים מאפשרים כניסה של

שיחה

התחבר

כינוי...
כתוב תגובה ראשונה

תנאים · פרטיות

מחפשים שיפוצניק בתל
אביב והמרכז? כל
השיפוצניקים ב b144
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הוסף את  Spot.IMלאתר שלך ·

טסים לחו"ל? זה מה
שתעשו לפני הטיסה

טיפול באנרגיות :זה האיש
שישנה את חייכם

שתל בשיניים? הרופא
שמשלב מקצועיות עם
אנושיות
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