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בארץ

נהג הסעות חשוד שאנס תלמידה במשך ארבע שנים
לפי החשד ,האיש קיים קשר מיני עם הילדה החרדית מאז שהייתה בת  - 11עד שפנתה לאתר לנוער
במצוקה ,וסיפרה כי מאסה בחייה בגלל "החבר בן ה ."47-החשוד לא משתף פעולה בחקירתו
 mתגיות :אונס ,מעשים מגונים ,מעשי סדום ,ירושלים

כל הדיווחים בזמן אמת לפני כולם
להורדה

יאיר אלטמן
יום חמישי 30 ,באוגוסט 12:49 ,2012
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)אילוסטרציה(Artoday :

אברהם אוחנה ,תושב ירושלים בן  47נעצר אמש )רביעי( בחשד שאנס נערה חרדית וביצע בה מעשים
מגונים ומעשי סדום במשך ארבע שנים ,מאז הייתה בת  .11מחקירה ראשונית עולה כי בארבע השנים
האחרונות שימש אוחנה ,גרוש ואב לשלושה ,כנהג של הסעות תלמידים ,וכך הכיר את הנערה .הוא הציע
לה לנקות את ביתו בתמורה לתשלום כספי נכבד ,ולאחר מספר ניסיונות היא נעתרה והגיעה לביתו .אחר
הצהריים הוארך מעצרו של אוחנה בשבעה ימים בבית משפט השלום בבירה.
לפי החשד ,בין אוחנה לתלמידה נרקם קשר זוגי ,שעד מהרה הפך למפגשים תכופים ,בהם על פי החשד
אנס אוחנה את הנערה וביצע בה מעשי סדום ומעשים מגונים ,תוך שהוא מאיים עליה שאם לא תשתף עמו
פעולה ,הוא "יגרום לכך שידרסו אותה" ,ויספר על הקשר ביניהם .עוד חושדים החוקרים כי בגיל  14הרתה
לו הנערה ,והחשוד לקח אותה לבצע הפלה ואף סיפק לה כדורים ,ככל הנראה למניעת הריון.
הפרשה נחשפה לאחר שבייאושה ,גלשה הנערה באתר אינטרנט חרדי לנוער במצוקה ,שם כתבה כי
מאסה בחיים וכי חברה בן ה 47-דורש ממנה דברים שהיא לא יכולה לתת .רבנית המפעילה את האתר
הבחינה במצוקת הנערה ,ולאחר שיחת צ'אט נפגשה עמה והתוודעה למערכת היחסים בין השניים.
הרבנית הגישה תלונה במשטרה נגד החשוד ,ולאחרונה אף שכנעה את הנערה להגיש תלונה בעצמה.
התלונה מטופלת כעת בתחנת שפט ,הסמוכה למקום מגוריו של הנהג.
אוחנה ,שאינו מוכר למשטרה מעבירות קודמות ,מסרב לשתף פעולה עם חוקריו .שמו של החשוד הותר
לפרסום בכדי לעודד נערות אחרות שיתכן וסבלו מאותן עבירות להתלונן נגדו.
עורכת הדין חגית רייזמן מהסנגוריה הציבורית ,המייצגת את הנהג החשוד ,אמרה היום" :החקירה נמצאת
בשלבים ראשוניים .החשוד מכחיש את כל החשדות המיוחסים לו".
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לקריאה נוספת:
חשד :פלסטיני אנס נערה בת  16באזור זכרון יעקב
הזרים החשודים באונס בתל אביב לא יואשמו  -אך ייאסרו
הבת האשימה אביה החורג באונס ,החקירה לקחה שנים
לפנייה לכתב יאיר אלטמןtalk2yaira@walla.co.il :
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פופולרי בקהילה

Florida Residents: Officials Urge You To
Carry This At All Times

שיחה

עוד עצור בכוורת של נתניהו:

הלך לעולמו אליהו סלע,

חקירת הצוללות מתקרבת

ממפקדי הפלמ"ח הבולטים

Hammer

ג'ורג' מוסטאקי
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סוף עידן נתניהו

בהמה גסה .לכי ללמוד קצת
היסטוריה אבל בעיקר  -דרך
ארץ.

התחבר

כינוי...
כתוב תגובה ראשונה
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