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חשד :אנס ילדה במשך שנים ושילם עבור שתיקתה  -חדשות ynet

א־מסָ ; ְלחַ ץ ִ Control-F10ל ְפ ִתיחַ ת ַתּ ְפ ִריט נְ גִ ישׁוּת.
קוֹר ָ
ִשׂים לֵ בְ :בּאֲ ָתר זֶה מֻ ְפﬠֶ לֶ ת ַמﬠ ֲֶרכֶת "נָגִ ישׁ ִבּ ְק ִליק" הַ ְמּסַ יַּﬠַ ת ִלנְ גִ ישׁוּת הָ אֲ ָתר; ְלחַ ץ ְ Control-F11להַ ְתאָ ַמת הָ אֲ ָתר ְל ִﬠו ְִורים הַ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבּתוֹכְ נַת ֵ

א־מסָ .
קוֹר ָ
ְלחַ ץ ְ ↵ Enterלהַ ְתאָ ַמת הָ אֲ ָתר ְל ִﬠו ְִורים הַ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבּתוֹכְ נַת ֵ
ְלחַ ץ ְ ↵ Enterלנִ וּוּט ִמ ְקלֶ ֶדת
ְלחַ ץ ִ ↵ Enterל ְפ ִתיחַ ת ַתּ ְפ ִריט נְ גִ ישׁוּת.
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חשד :אנס ילדה במשך שנים ושילם עבור
שתיקתה
יוסף פייזקוב מתל אביב נעצר לאחרונה בחשד שאנס במשך כ 7-שנים ילדה
שהכיר ,מאז הייתה בת  .11לפי החשד ,לפני כמה שנים הקהילה החרדית
החליטה להשתיק את הסיפור והטילה על יוסף לשלם לצעירה כ 200-אלף
שקל
אילוסטרציה
צילוםAFP :

שתף בפייסבוק
הדפסה

אלי סניור פורסם16:43 , 02.02.11 :
פרשת אונס מזעזעת נחשפת :המשטרה עצרה לאחרונה את יוסף פייזקוב ,בן  40מדרום תל
אביב ,בחשד שבמשך כשבע שנים אנס ילדה שהכיר ,מאז הייתה בת  .11לפי החשד שנחשף
היום )ד'( ,כשהמעשים הנוראים התגלו לפני כמה שנים ,הוחלט בקהילה החרדית המקומית
להשתיק את הפרשה ובתמורה שהצעירה לא תתלונן במשטרה ,שילם לה החשוד כ 200-אלף
שקל.
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שלח כתבה
הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עיתון שישי לחודש מתנה!

•

אתם שיתפתם

הצטרפו לעמוד של  ynetבפייסבוק

הצעירה פנתה לאחרונה למשטרה והתלוננה נגד פייזקוב שמכיר את משפחתה היטב .היא
סיפרה שמעשי האונס התרחשו מאז שהייתה בת  11ונמשכו עד לפני כמה שנים ,לאחר
שהגיעה לגיל  18והפרטים המחרידים נודעו לאנשי הקהילה החרדית באזור מגוריה.
כשנשאלה מדוע פנתה רק עכשיו למשטרה ,השיבה הצעירה כי נמאס לה לשתוק יותר.
לדבריה ,כאשר נחשף המקרה בסביבתה ,הוחלט שלא לפנות למשטרה ,אלא לסגור את
הסיפור בתוך הקהילה .היא ציינה כי
יוסף קנה את שתיקתה תמורת
תשלום של כ 200-אלף שקל.

 .1לפחות  26בני אדם נרצחו בירי בכנסייה
בטקסס
 .2המוסד לביטוח לאומי מודה" :בזבזנו 600
מיליון שקלים
 .3במשטרה מתייחסים למקורב לנתניהו כעובד
ציבור" :חשד
 .4חייל משוחרר עם עבר אלים :זה המחבל
מטקסס

לפי החשד ,פייזקוב הכיר היטב
את שגרת יומם של בני
משפחתה של הצעירה וכאשר
הייתה נשארת לבד בבית ,הוא
נהג להגיע ולתקוף אותה מינית.
בשבוע שעבר מעצרו הוארך
ובכוונת המשטרה להגיש בשבוע
הבא כתב אישום נגדו.
במשטרת מרחב יפתח ,בפיקודו
של ניצב-משנה יורם אוחיון,
בודקים כעת אם פייזקוב תקף
מינית נערות נוספות בקהילה.

" .5מעשים בלתי הולמים" :התא"ל שהחזיק
 6הוכה קשות ע"י שוטרים בשל טעות בזיהוי:

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
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הרשמה לניוזלטר

עיתון שישי לחודש מתנה!
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4022859,00.html

