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נהג הסעות אנס נערה חוסה במשך  3שנים
ביהמ"ש המחוזי בת"א הרשיע את יוסף נחושתן כי ביצע מעשי אונס
וסדום בבת  15הלוקה בשכלה .נער שהבחין במעשים עודד אותה
להתלונן

עוד ב''בארץ''
הרצח בפ"ת :שוטרים הודחו בעקבות המחדל
אבי אשכנזי21:26 19/9/2011,

צפו :מפגנים בתל אביב למען הבדואים בנגב
מיכל הוכברג20:51 19/9/2011,

עימות בין חולדאי למפגין בישיבת מועצת העיר
מיכל הוכברג18:32 19/9/2011,

"ל

נתיב נחמני | 13:25 7/4/2011

תגיות :אונס,מעשה סדום,נהג הסעות,יוסף נחושתן

Recommend 2

יוסף נחושתן ,נהג הסעות מגוש דן ,הורשע הבוקר באונס נערה הלוקה בשכלה במשך
שלוש שנים .על פי הרשעתו ,הוא נהג להשאירה אחרונה ברכב ,אז ניצל זאת כדי לבצע
בה את מעשי האונס ,מעשים מגונים ומעשי סדום .רק לאחר שצעיר אחר הלומד עם
הנערה הבחין במתרחש הוא שכנע אותה להתלונן נגד הנהג .מרגע חשיפת הפרשה
הכחיש נחושתן את המיוחס לו ,אך עדותה המצמררת של הנערה שניתנה במילים
פשוטות ועדויות שתמכו בה ,שכנעו את הרכב שופטי המחוזי.
נחושתן שימש כנהג הסעות
במשך כ 13-שנה לפני
שנעצר .החל משנת 2005
הוא החל להסיע את הצעירה
ואת חבריה לספסל הלימודים
מבית הספר המיוחד בו למדו
בפתח תקווה.
על פי האישום נגדו ,נחושתן
נהג להוריד את שאר
התלמידים ,אז היה עוצר את
רכבו מול בית כנסת סמוך
לביתה של הנערה ,מסית את
הוילונות ומבצע בה את
המעשים הקשים.

"

מדוברים

ל

הכי נקרא

12.64%
דורון שוסטר הוא
חבר מרכז הליכוד
שחוסל בראשל"צ

10.05%
מתקפה על
טראמפ באיפא"ק:
"פשיסט ,יש
לחנכו"

הכי מטוקבק

6.17%
תחקיר שוברים
שתיקה :המדריך
המלא לספינים של
השמאל

תקיפה מינית ,אילוסטרציה צילום המחשה :אדי ישראל

בכתב האישום נגדו נטען כי הנערה ניסתה להתנגד לנחושתן והייתה מתחננת בפניו
שחדול ממעשיו כיוון שהוא מכאיב לה אך הוא היה ממשיך בשלו ,מציע לה לנסות להנות
מהמעשים ומאיים כי יספר עליהם לאמה.
במשך שלוש שנים היא שמרה את שעובר עליה לעצמה ,עד שנחושתן התרשל ואחד
מחבריה של הנערה הבחין כי הוא נוגע במהלך הנסיעה מעל לבגדיה .הנער שכנע את
הנערה לפנות ליועצת בית הספר ,והיא לקחה את עצתו להתלונן ,אך בחרה דווקא לספר
למטפלת במוסיקה ובאומנות שטיפלה בה.

"הוא עשה מעשים לא טובים"
במשך שלושה חודשים נכנסה ויצאה הצעירה מחדרה של המטפלת כשהיא מנסה לספר
לה על המעשים ולא מצליחה" .יש לי משהו לספר לך ,"...היתה פותחת את דבריה ,אך
אז שבה על צעדיה ,אומרת "את לא תביני" ויוצאת מהחדר.
לבסוף ,הצליחה הנערה לספר את אשר על ליבה" .קרה לי אסון ואני לא יכולה לספר...
זה הנהג שלי ,הוא פגע בי ...הנהג שלי הוא הפשיט אותי והוא עושה לי מעשים לא
טובים ,לא צנועים ,"...החלה הנערה לספר ,אז נפתחה
חקירת המשטרה.

פייסבוק

뉴스 읽어주는 여자
 10,434לייקים

סמן/מני את הדף בלייק

שתף/שתפי

היה/היי הראשון/הראשונה מבין חבריך שאוהב/ת את זה

"תמיד כשאמא שלי הייתה מתקשרת ,אז הוא היה אומר לי להגיד לה שיש פקקים ,ואז...
רציתי לספר לה על המקרה ,והוא גם אמר לי לא לספר לה ,והתחיל לצעוק עלי ולאיים
עלי" ,תיארה הנערה את השיטה בבית המשפט.
זוהי אינה הפעם הראשונה שהנערה מותקפת מינית .לפני כארבע שנים הורשע נהג
ההסעות הקודם שלה שביצע בה עבירות מין .במסגרת עסקת טיעון ,הוא הודה שנהג
לבצע בה מעשים מגונים ולדרוש ממנה לגעת בו.
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אראל סג"ל
בטורי הדעות
מתנהל פסטיבל
הכאה על חטא

שלום ירושלמי
גם אם הפלסטינים
יקבלו מדינה,
המצב לא ישתנה

אלון פנקס
הדרמה המיותרת
בניו-יורק היא
'עצרת סיינפלד'

בחר מרשימת הכותבים הקבועים:

בלוגים

שם

התנהלותו הערכית של הרמטכ"ל גנץ מעוררת
הערכה

נושא  /כותרת
תוכן

טל לאור

הכבוד הלאומי חשוב ,אבל האינטרס הלאומי
חשוב הרבה יותר
בן דרור ימיני

ישראל איבדה את האומץ ואת הכבוד
מנחם בן

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר
גולשים יקרים ,אתר  nrgמעודד שיח מעורב ואחראי במסגרת התגובות שלכם לכתבות.
במידה ויעשה בכך שימוש לרעה ו/או בניגוד לדין ,מערכת  nrgשומרת לעצמה את
הזכות להעביר את כתובת ה IPשל הכותב לגורמים שידרשו זאת.
המשך קריאה מהנה ,מערכת nrg

בשביל חלקים נכבדים בתקשורת הישראלית,
ביהודה ושומרון לא גרים אנשים
קלמן ליבסקינד

לקריאת כל התגובות ברצף
 .12כל כלב יבוא יומו
אדית07:21 17/07/11 ,
 .11מוות )ל''ת(
מזעזע!!22:31 10/04/11 ,
 .10אני מאחלת לך
א.ר17:39 07/04/11 ,
מה אשמה הבת שלו אדיוט!!!! )ל''ת(
אדר13:07 29/05/11 ,
???
א.ר11:49 16/07/11 ,
צודקת
???07:22 17/07/11 ,
את ילדה בת !!!!!!!?????10
שכל16:22 27/09/12 ,
 .9באתר של ''תנו לגדול בשקט''! )ל''ת(
המאנייק הזה כבר מופיע16:42 07/04/11 ,
 .8טינופת!!!!! )ל''ת(
מזועזעת16:21 07/04/11 ,
 .7איזה אסון ,מזעזע .להעניש בחומרה את שני הנהגים המתעללים) .ל''ת(
אמא15:43 07/04/11 ,
 .6לתלוש לו הכל ואת כספו לתת לה )ל''ת(
אמיתי15:22 07/04/11 ,
 .5סיפורי הזוועות על ההסעות עוברים כל גבול.
ביזיון14:40 07/04/11 ,
 .4לחתוך לו
מכבי ת''א עד המוות14:27 07/04/11 ,
 .3מפלצת זו לא מילה
מ14:08 07/04/11 ,
 .2למה אין תמונה של החלאה?
הראל מקיבוץ השמו''צ14:07 07/04/11 ,
 .1גזר דין מוות
ח.ר13:58 07/04/11 ,
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