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הורים ומכרים תוהים :מי אתה משה זאדה?
שום דבר בהתנהלותו של משה זאדה ) (30מבאר שבע לא רמז
על מה שהתרחש על פי החשד מאחורי הקלעים של להקת
הילדים "פרחי באר שבע" אותה ניהל .התכתבויות בווטסאפ
הובילו למעצרו בחשד לביצוע שלל עיברות מין בילדים .סניגורו:
"ניתן למשטרה לסיים את החקירה"
עודד בר-מאיר
פורסם06:58 ,02.08.15 :

שתף

"אנחנו להקה איכותית וייחודית .אנחנו עושים משהו שונה מכל שאר הלהקות
ומביאים גאווה לעיר באר שבע .כולנו שווים ,כולנו טובים .חוץ מלשיר אנחנו
עושים הרבה גיבוש ,הרבה צחוקים ,קריוקי .הילדים האלה הם כמו הילדים
שלי .לנהל אותם זה מאוד מרגש .אני מאוד גאה בהם .אני מחשיב כל אחד
מהם כמו הילד שלי .הם קוראים לי אבא .ההורים שלהם נותנים לי גב מלא.
אני מרגיש אצלם כמו בן בית" .כך סיפר לפני כשבעה חודשים משה זאדה,
מנהל להקת 'פרחי באר שבע' ,בראיון לערוץ  ,25הערוץ הים־תיכוני ,לאחר
הופעת להקתו במסיבת בת מצווה בבאר שבע .ההופעה אז הרשימה את באי
האירוע ,וזאדה נראה אז כמי שדואג לכל מחסורם של הילדים ,חברי הלהקה,
החל מהבגדים שלבשו וכלה בטיפים שחילק לילדים טרם עלותם לבמה.
צעיר חרדי הטריד מינית ילדים במודיעין
תיעוד :יום עם היחידה שעוקבת אחרי עברייני מין
כל הסיפורים גם בסלולרי :הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

שום רמז לא היה אז למה שהתחולל בחודש האחרון מאחורי הקלעים
והתפוצץ בסוף השבוע שלפני האחרון .לפני כשלושה שבועות נעצר זאדה
) ,(30תושב שכונה א' בבאר שבע ,בחשד לביצוע מעשי סדום ,מעשים מגונים,
הטרדה מינית ,שידול קטינים לביצוע עבירות תמורת כסף ופרסום חומרי
תועבה .על פי חשד המשטרה ,זאדה ביצע מעשים מגונים ב־ 15ילדים,
בגילאי  10עד  ,16שנימנו עם חברי הלהקה אותה הוא ניהל ואף איים עליהם
כי אם לא ייענו לדרישותיו ,הוא יקנוס אותם ולא יאפשר להם להופיע במסגרת
הלהקה.

פונים למשטרה
הכל החל כאשר לפני כשלושה שבועות הגיע אחד מילדי להקת 'פרחי באר
שבע' לביתו ,ילד כבן  13וחצי ,אשר סיפר לאמו על התכתבות לכאורה
בווטסאפ בין זאדה לבין אחד הילדים בלהקה ,כאשר על פי החשד ,זאדה דרש
מהילד להיפגש עימו.
1/7

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4685635,00.html

?באר שבע  -הורים ומכרים תוהים :מי אתה משה זאדה mynet

הנגב לאויב
ידיעותמחבר
5,999 likes

10/29/2017

בהמשך יתברר כי זאדה נהג על פי החשד להציע לבני טיפוחיו הצעות בעלות
אופי מיני ,ואף שיגר אליהם תמונות אירוטיות .אמו של הילד סיפרה כי יצרה
קשר עם אביו של הילד שנפגע ויחד הם הגיעו לתחנת משטרת באר שבע כדי
להגיש תלונה כנגד זאדה .לאחר חקירה סמויה בפרשה נעצר זאדה על ידי
המשטרה .במשטרה ציינו כי זאדה קשר עצמו לחלק מהעבירות המיוחסות לו.
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משה זאדה  -רצה להתפרסם )צילום :הרצל יוסף(

לעומת זאת ,בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום
בבאר שבע ביום חמישי האחרון ציין בא כוחו של זאדה מטעם הסניגוריה
הציבורית ,עו"ד בני גרקו ,כי "מדובר בצעיר ללא עבר פלילי ,הוא משתף
פעולה עם החוקרים ומכחיש כל קשר לחשדות המיוחסים לו".
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קצין החקירות של תחנת באר שבע ,רפ"ק דורון אלוני ,ציין כי החקירה החלה
בעקבות מידע שהגיע לתחנת באר שבע אודות שני מקרים ,וכי החקירה
הסתעפה וככל הנראה לא מדובר רק ב־ 15ילדים ,כי אם בילדים נוספים.
רפ"ק אלוני ציין גם כי זאדה ביקש עד לסוף השבוע האחרון שלא לפרסם את
שמו ,אך המשטרה התנגדה לכך לנוכח העובדה שהוא היה בקשר עם קטינים
רבים ,וקיים חשד כי ילדים נוספים נחשפו למעשים.
"בחלק מהמקרים נגדו" ,ציין רפ"ק אלוני" ,הוא קשר עצמו ובחלק אחר יש לנו
ראיות הקושרות אותו למעשים המיוחסים לו" .חקירת המשטרה העלתה כי על
פי החשד זאדה נהג לספר לילדים כי ידידה שלו מעוניינת לקיים יחסי מין איתו
ועם ילד נוסף ,והוא גם ביקש מהילדים לשלוח לו תמונות אינטימיות שלהם על
מנת שיציג אותן בפני ידידתו.
על פי חשד המשטרה ,הפיץ זאדה את התמונות בין הילדים ותמונות אירוטיות
נוספות .עוד עלה בחקירה החשד כי הוא ביצע מעשים מגונים במספר ילדים
מהלהקה במהלך חזרות של הלהקה.
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צו איסור הפרסום ,כאמור ,הוסר בסוף השבוע האחרון ,כאשר שופטת בית
משפט השלום בבאר שבע ,אורית ליפשיץ ,ציינה בהחלטתה כי "האינטרס
הציבורי הגלום בחשיפת שמו של חשוד בעבירת מין הוא גדול .חשיפת שמו
עשויה לתמרץ מתלוננים נוספים".
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חשיפת הפרשה היכתה בהלם הן את בני משפחתו של זאדה ומקורביו והן את
ההורים ,שילדיהם נפלו ,על פי החשד ,קורבן למעשיו של זאדה" .הבן שלי
חושש לצאת מהבית מאז נחשפה הפרשה" ,סיפרה אחת האמהות" ,הוא סובל
מסיוטים ועובר טראומה מהסיפור הזה .חייבים לחשוף את פרצופו האמיתי של
מנהל הלהקה .הילדים בלהקה נחשפו לדברים לא ראויים ואנחנו מאוד מקווים
שהפרשה הזאת לא תשאיר חותם קשה על הילדים שלנו".
סערת רגשות פרצה בקרב אחדים מבני משפחותיהם של הילדים ,אשר הגיעו
ביום שני לאולם בית משפט השלום בבאר שבע ,בו התקיים הדיון בבקשת
המשטרה להאריך את מעצרו של זאדה" .אני אקרע לך את הצורה" ,זעקה
אחת האמהות לעבר זאדה בעת שהוכנס לאולם בית המשפט" ,מה עשית
לילד שלי? איך סמכנו עליך בעיניים עצומות?".
אחד האבות הטיח בו" :תתבייש לך ,סמכנו עליך ואתה פגעת בילדים שלנו".
אב נוסף התפרץ לאחר שזאדה הוצא מהאולם בתום הדיון וזעק" :אני אראה לו
מה זה .אני אוריד לו שערה-שערה .הרסו לי את הילדים".
השבוע עמד משה זאדה לציין את יום הולדתו ה־ .30את יום הולדתו הוא ציין
מן הסתם בנסיבות שהוא לא חלם עליהן ,בין כותלי בית המעצר בבאר שבע,
כאשר בית המשפט האריך את מעצרו בשבעה ימים נוספים ,עד יום ראשון
הקרוב ,כאשר ההערכה היא שבאותו מועד תוגש לבית המשפט הצהרת
תובע ,שלב מקדמי בטרם יוגש נגדו כתב אישום.

"בני המשפחה מרוסקים"
בקרב בני משפחתו של זאדה האווירה קשה ביותר" .אנחנו בהלם מכל מה
שקרה" ,ציינו בני המשפחה בשיחות עם מקורביהם" ,ולא מעכלים את מה
שנחת עלינו .אנחנו עדיין לא מבינים את גודל המהלומה הזו .בחיים לא היה
לנו כל קשר לפלילים וגם לא נגיעה למשטרה .קשה לנו להתמודד עם
הסיטואציה הזו שנקלענו אליה .כל הנושא הזה חדש וזר לנו .לא החסרנו ממנו
דבר ולא ברור לנו מה הביא אותו לבצע את המעשים שמייחסים לו".
זאדה גדל בבאר שבע .מקורב למשפחה ידע לספר השבוע ל'ידיעות הנגב' ,כי
הוריו עברו לפני כ־ 17שנים מבאר שבע לאחד המושבים באזור הדרום בו הם
מתגוררים עד היום.
זאדה ,הצעיר מבין ארבעת ילדי המשפחה ,כך עולה מדברי אותו מקורב ,עבר
תקופת ילדות לא קלה ,כאשר לא התאקלם במוסדות החינוך בהם למד,
ולדבריו ,הוא גם נתקל אז בקשיים ליצור קשרים חברתיים .מאוחר יותר,
מספר אותו מקורב למשפחה ,חזר זאדה לבאר שבע והתגורר בבית בו גר עם
הוריו בטרם עזבו את העיר.
"כל הסיפור הזה" ,מציין האיש" ,נפל על משפחתו כרעם ביום בהיר .זו
משפחה עם לב ענק ,משפחה של נתינה .הם לא יודעים מאיפה זה נחת
עליהם .משה עסק תמיד בענייני מוזיקה ,היה די.ג'יי ובשנים האחרונות ניהל
את להקת 'פרחי באר שבע' ,וזו הופיעה בחתונות ובבר מצוות וגם בטקסים
שונים .הילדים היו מתאמנים אצלו בבית והוא רכש את אמונם .הם התלהבו
ממנו .גם ההורים של אותם ילדים אהבו אותו וסמכו עליו".
אותו מקורב גם סיפר כי "לפני שהפרשה הזו התפוצצה ועוד בטרם הוא נעצר,
פגשתי אותו ,דיברנו וצחקנו יחד .הוא אדם חביב וחייכן .הוא סיפר לי על
הלהקה שהוא מנהל .הוא ראה בלהקה הזו פרויקט חייו .היה לו חלום להגיע
לטלוויזיה ולהתפרסם .לצערנו הרב ,הוא הגיע לטלוויזיה והוא מתפרסם
בנסיבות הכי גרועות שיכולות להיות".

אהוב על הילדים
זאדה ,בן למשפחה חילונית ,חזר בשנים האחרונות בתשובה וחבש כיפה.
לפני כשלוש שנים הוא הקים את להקת 'פרחי באר שבע' ,להקת זמר
המורכבת כולה מילדים ,משהו בסגנון להקות 'פרחי ירושלים' ו'קינדרלעך'.
הלהקה כבר הספיקה להוציא לפני כשנה דיסק בכורה ,הכולל  17שירים ,בהם
שירים חסידיים ,שירים של הפרויקט של רביבו ושירים של משה פרץ .על פי
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התוכניות ,אמורה היתה הלהקה להוציא בקרוב דיסק שני ,אך ברור עתה כי
התוכנית הזו לא תצא בקרוב אל הפועל.
זאדה ,כך מספרים מקורביו ,דאג שלא להעמיס על ילדי הלהקה פעילות רבה
מדי במסגרת הלהקה ,ועמד על כך שהם יופיעו לא יותר מאשר חמש עד שש
פעמים בחודש באירועים שונים ,כך שפעילותם במסגרת הלהקה לא תפגע
בלימודיהם.
בעוד זאדה היה מופקד על הצד הניהולי של להקת 'פרחי באר שבע' ,היה זה
עוזי כץ המפיק המוזיקלי של הלהקה" .הכרנו לפני כשלוש שנים" ,סיפר
ל'ידיעות הנגב' עוזי כץ" ,כאשר משה זאדה הגיע אליי לאולפן ההקלטות
במרכז הצעירים בעיר כדי להקליט שירים של הלהקה .לא היו לו רקע מוזיקלי
והוא ביקש ממני להיות מופקד על הצד המוזיקלי של הלהקה .התרשמתי ממנו
כאדם חביב ואהוב גם על הילדים וגם על הוריהם וגם על הלקוחות שנהנו
מההופעות של הלהקה .כל אירוע של בר מצווה או חתונה בו הופיעה הלהקה
בניצוחו של זאדה היה בגדר של חגיגה אמיתית .אחת לשבועיים הוא היה
מגיע אליי עם הלהקה כדי להקליט שירים כדי שיישמשו אותם באירועים
השונים .כל הזמן הוא היה אומר לי שהלהקה הזו היא מפעל החיים שלו ,שזה
פרויקט חייו .אני ממש בהלם לאחר חשיפת הפרשה".
בשלב זה ,מתוקף הנסיבות ,הלהקה מושבתת והילדים בבתיהם .כץ יודע
לספר ,כי אמנם תוכננו ללהקה בתקופה הקרובה מספר הופעות ,אך ככל
הנראה הן יבוטלו.
כאמור ,מעצרו של משה זאדה הוארך בשלב זה עד יום ראשון הקרוב .במהלך
הדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו הוא ישב מכונס בעצמו ,כשהוא
מכסה את פניו בחולצתו ולא הוציא הגה מפיו ,גם לא הגיב לקריאות שהשמיעו
נגדו בני משפחותיהם של הילדים ,בהם הוא פגע ,על פי חשד המשטרה.
"מדובר בסיפור עצוב ומורכב" ,אמר סניגורו ,עו"ד תומר אורינוב מהסניגוריה
הציבורית ל'ידיעות הנגב'" ,ניתן למשטרה לסיים את החקירה ואז יתבהרו
הנסיבות".

מדחיקים את הפגיעה
בד בבד עם מעצרו ,בקרב הורים רבים שוררת תחושה קשה ודאגה בעקבות
הפרשה .איתן אדר ,עובד סוציאלי קליני בתחנה לטיפול במשפחה ת.ל.מ.
אשכול ,מסביר כי באופן כללי ,מומלץ להורים שנקלעים לסיטואציות מורכבות
שכאלה ,לפנות לגורמים מקצועיים על מנת לקבל תמיכה וסיוע.
"למעשה פגיעה מינית בילדים מוגדרת כפעולה שיש בה כפייה של מגע מיני
על הילד ,בין אם נעשה באיום או בהסכמת הילד" ,אומר אדר" ,אין נתונים
מדויקים לגבי שכיחות התופעה ,אך האומדן הרווח בקרב אנשי המקצוע מדבר
על כ־ 20אחוז מהילדים שעוברים פגיעה מינית".
לדבריו" ,עיקר הנפגעים הינן בנות .רוב התוקפים הינם גברים .כמחצית
מהתקיפות נעשות בתוך המשפחה וכ־ 90אחוז בקירוב מוכרים לנפגע .כל
נושא התקיפה המינית הינו נושא שמאיים על עולם המבוגרים ורבים מההורים
מתקשים לראות ולקלוט את רמזי הילד שהותקף .ישנו מגוון רחב של תגובות
הילדים שנפגעו ,וכמובן שלגיל הילד יש משמעות ביכולת להבין ולהגיב .ילדים
שהותקפו יגיבו הרבה פעמים בהדחקה שהינה תופעה ידועה בקרב נפגעי
אירוע טראומטי .רוב התקיפות הינן מתמשכות ,ולכן הילדים יגיבו כאילו
האירוע לא קרה באמת .הילדים ברובם מודעים ,שמשהו רע קורה להם ולכן
יגיבו באופנים שונים ,החל מהעמדת פנים שלא קרה כלום דרך תחושה של
ניתוק מגופם או שיחושו שיתוק".
אדר מציין כי אנו חיים במציאות חברתית בה קיימות סתירות מרובות ביחס
החברה למיניות" :קיימות פרסומות מרובות שיש בהן מסרים מיניים ולעיתים
גם ילדים משתתפים בפרסומות אלו ,מה שיכול לגרום לתפיסה מעוותת של
המציאות .מצד שני ,קיים איסור חמור על גילוי עריות וקשר מיני עם ילדים.
ילדים זקוקים לחום
ואהבה ומחפשים מגע
ויש כאלו שמפרשים
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צורך זה באופן מיני.
מבוגר חייב לשלוט
ברגשותיו ודחפיו ולא
לפגוע בילד בשום אופן.
אין כאן כל הצדקה או
ניסיון להעביר אחריות
לפגיעה על הילדים".

יאמינו לי?

Start Download

אדר מוסיף כי לא פעם
אנחנו נתקלים במסך
שתיקה של הילדים שלא
Free Download
מדווחים על הפגיעה
בהם .לדבריו ,זה יכול
Convertdocsonline
לנבוע מפחד עקב איום,
משום שהבטיחו לשמור
סוד או שאין להם אוצר מלים מספיק והם חווים בלבול וחוסר הבנה לקורה
להם .כמו כן ,לא פעם הם חווים תחושת בושה או אשמה שמניעה אותם
מלספר על הפגיעה" .קורה גם לא פעם שילדים חוששים שלא יאמינו להם ולכן
מעדיפים לשתוק .אם זה קורה בתוך המשפחה קיים פחד גדול מפירוק
המשפחה עקב הסיפור".
איך מזהים פגיעה מינית בילד?

"חשוב לזכור ששום סימן אינו הוכחה מוחלטת ,ולכן מתחייבת בדיקה של
הנושא בזהירות וברגישות .מה אנחנו עשויים לראות :סימנים על הגוף ובעיקר
באזורי איברי המין ,הפרשות על כלי המיטה ,התנהגות אגרסיבית בעיקר כלפי
ילדים קטנים יותר ,נסיגה בהתנהגות באופן שלא תואם את הגיל ואת
היכרותנו את הילד ,צמצום יחסים חברתיים ,הפרעות אכילה ופחד מאנשים או
ממקומות מסוימים".
איך ההורים צריכים להתמודד עם הסוגיה הזו?

"חשוב שההורים יהיו מודעים לצורך הגדול של ילדם לקבל את עזרתם
ותמיכתם .הילד שנפגע יתכנס לתוך עצמו לא פעם ולא יאפשר לכם ,ההורים,
'להיכנס' .לא צריך להיעלב ולהיפגע .יש לנסות להרגיע את ילדכם ולהדגיש
בפניו את האכפתיות שלכם ולספק לו את הגבולות הנדרשים".
מאחר שהאירוע בו חווה הילד פגיעה מינית נחווה כטראומה ולא פעם ההורים
חשים חוסר אונים ,רגשי אשם כבדים וזעם כלפי התוקפן ,אדר ממליץ לא
להסס מלפנות לגורמי הטיפול המקצועיים שמתמחים בתחום הפגיעות
המיניות" .חשוב לקבל את הכלים המתאימים כדי לטפל בנושא ,להפחית או
למנוע קשיים עתידיים" ,הוא אומר.

"ילדים מרגישים מאוימים"
מנכ"ל המועצה לשלום הילד ,ד"ר יצחק קדמן  ,סבור כי ילדים רבים פוחדים
לספר מה שעובר עליהם מחשש שיענישו אותם

"זה מחריד וזו גם פגיעה קשה בקטינים ,שתופעה כזו הולכת ומתגברת,
לצערנו .כל הכבוד לאותו ילד שסיפר לאמו על כל מה שחווה לכאורה" .כך
אומר מנכ"ל המועצה לשלום הילד ,ד"ר יצחק קדמן ,בשיחה עם 'ידיעות הנגב'.
"לרוב" ,מציין ד"ר קדמן" ,ילדים מרגישים שהם מאוימים ולא מספרים מתוך
פחד שיענישו אותם .מדובר בפגיעה מתמשכת והפוגע מקבל מכך שלא
מתלוננים עליו עידוד וממשיך במעשיו .מקוממת העובדה שאנשים סמכותיים
שיש להם מרות כלפי ילדים ושמהווים דמויות חשובות עבור הילדים ,דווקא
הם פוגעים בילדים ומנצלים אותם .התחושה הזו שלמעשה מנצלים את
הילדים ובוגדים בהם היא חמורה ביותר".
איך באמת מתמודדים עם הבעיה הזו?

"צריך לדבר יותר עם הורים ועם ילדים ולהבהיר להם שלא לשתוק ולא לטאטא
את הדברים מתחת לשטיח .לא צריך לפחד ,ואם קורה משהו ,יש לספר אותו
ולערב אנשי מקצוע".
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