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פלילים ומשפט

 42חודשי מאסר בפועל לגבר שביצע מעשים מגונים בילדות
עודכן 25/10/2009 12:45
חדשות nana10
משה פרץ ,בן  63מחיפה ,הורשע בביצוע מעשים מגונים בארבע ילדות בנות  .9על פי כתב
האישום פרץ השקה את הילדות בוודקה ואז חשף בפניהן את איבר מינו .השופט כתב "הוא
ניצל את גילן הצעיר של הקטינות ואת תמימותן"

בית המשפט גזר היום )ראשון(  42חודשי מאסר בפועל על משה פרץ ,בן  63מחיפה,
שהורשע בביצוע מעשים מגונים בארבע ילדות בנות  9במהלך ביקורן בביתו שבעיר.

על פי כתב האישום ,פרץ שאירח בביתו את
הילדות ,השקה אותן בוודקה ואז חשף את
איבר מינו בפניהן .בהזדמנות אחרת ,הגיעו
הילדות לבית הנאשם ,ובעת שהתקלח הוא
ביקש מהן לסבן את גבו בעודו עירום לאחר
שהבטיח לקנות להן גלידה בתמורה.
הילדות עשו כבקשתו.
מרדיו חיפה נמסר כי השופט ציין בגזר הדין
שמעשיו של הנאשם" ,מעידים על אדם
שהגיע לשפל המדרגה – הוא ניצל את גילן
הצעיר של הקטינות ואת תמימותן ,וכן ניצל
את האימון שנתנו בו ,כאדם המבוגר מהן ב-
 55שנה וביצע בהן ובפניהן את מעשיו
הנלוזים".

"ניצל את תמימות הילדות"
צילום :אימג'בנקgettyimages/

רק בשבוע שעבר הוגש
כתב אישום
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,נגד מ' ,בן  29בגין ניסיון למעשה מגונה בילדה בת .6
הנאשם הוא פדופיל מורשע שישב  10שנים בכלא לאחר שהורשע ב 13 -עבירות מין
בילדים כולל אונס ומעשי סדום ושוחרר רק לפני חצי שנה בשל התנהגות טובה ,בתנאי
שיישאר תחת פיקוח .בשל מעשיו החמורים הוא זכה במשטרה לשם הגנאי "אנס
המרתפים".

על פי כתב האישום ,הגיע הפדופיל לבניין מגורים בבני ברק ,שם הבחין בקטינה בת  .6הוא
נכנס איתה למעלית בבניין מגוריה ,וכאשר הגיעו השניים לקומה שבה נמצאת דירת הוריה,
ניסה הנאשם לחסום את דרכה של הילדה ותפס אותה בידיו.
הקטינה החלה לצעוק לעזרה ,ולמרבה המזל אביה ששהה בדירת המשפחה שמע את
צעקותיה ,נחלץ לעזרתה ואף עיכב את הנאשם עד להגעת השוטרים.
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