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סגן ראש העיר חדרה יואשם באונס ומעשים מגונים  -חדשות ynet
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LEAKED: Hill’s “Hit
”List
Hillary’s entire “hit
list” just went public.
And you’ll never
…guess who’s #1
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סמי לוי ,סגן ראש העיר מטעם ש"ס לשעבר ,מתקרב לכלא .המשטרה חושדת
כי תקף לפחות שבע נשים ,וכלא אחת מהן
אלי סניור פורסם21:30 , 23.02.11 :
עוד צעד אחד בדרך לכלא .סגן ראש העיר חדרה לשעבר יואשם מחר )יום ה'( בבית המשפט
המחוזי בחיפה באונס ובמעשים מגונים ,לאחר שתקף מינית לפחות שבע נשים.
פרקליטות המדינה תגיש מחר את האישום נגד סגן ראש העיר בעבר מטעם ש"ס ,סמי לוי,
שנעצר לפני כחודש בעקבות תלונותיהן של נשים כי אנס אותן וביצע בהן מעשים מגונים.
חוקרי היחידה הכלכלית ממשיכים בחקירה נגדו בחשד לשוחד .הפרקליטות תבקש גם
להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
בתום חקירה ,שהחלה ביחידה הכלכלית בחשד לשוחד ,יואשם לוי בעבירת אונס אחת לפחות,
במעשה מגונה ,בכליאת שווא ובעבירות מין נוספות .במקביל ממשיכה המשטרה לחקור את
תיק השוחד בפרויקט בנייה ,בו היה מעורב לוי .הוא נעצר לאחר חקירה סמויה שניהלה זרוע
מקרקעין ביחידה הכלכלית ,בראשותו של ניצב משנה אלון גרוסמן  -לאחר שעלה חשד שקידם
פרויקט בנייה ,כאשר הוא מסתיר את העובדה שהוא שותף סמוי בפרויקט.
במהלך החקירה התברר כי
מלבד עבירות השוחד ,לוי ביצע
עבירות מין חמורות במספר
נשים שהיו כפופות לו או זקוקות
לעזרתו .בשל מצבו הרפואי של
לוי ,שעבר ניתוח בגבו ,התקשו
החוקרים לגבות ממנו גרסה.
בתחילה הוא עוד הכחיש כל
קשר לפרשה וטען כי מדובר
בעלילה ,אלא שבימים
האחרונים הצליחו החוקרים
לעמת אותו עם העדויות
שברשותם ,ולוי שינה את
גרסתו.

רילוקיישן לארה"ב עם הילדים  -להבין את מוסדות החינוך
האמריקאים
ישראלים בחו"ל
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אתם שיתפתם
 .1שנה לבחירות המקומיות :מי ישמור על
הראש
 .2המנהיגים הצעירים :שלושת הישראלים
שבחר אובמה
 .3המורדים איגפו מכיוון ישראל :הרקע
להאשמות נגד צה"ל
 .4חמאס מגיב :לא נספק מידע תמורת
הנעדרים במנהרה

לפחות במקרה אחד טען לוי כי
לא מדובר באונס ,אלא ביחסים בהסכמה .אבל על אף הכחשותיו ,הצליחו החוקרים להציג
לפרקליטות ראיות על שורה של עבירות מין מהחמורות בספר החוקים .בשלב זה עדיין לא
ברור כיצד ייראה כתב האישום ,אך הוא נסוב סביב תלונתן של שלוש נשים.

 9 .5נהרגו בפיגוע התאבדות בסוריה; צה"ל
הודיע כי ימנע
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