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האנסת וגם ג בת?
אברהם קורניצר נעצר לפני שבוע בחשד ש"התרים" מאזרחים מאות אלפי שקלים ,בטענה שהוא
עובד עבור אגודת "עזרה למרפא"; נשים שראו את תמונותיו בעיתונים טוענות :הוא אנס אותנו
ורד כהן-ברזילי
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קורניצר .הנשים טענו שאנס אותן כשהיו נערות בנות ) 13-18מתוך אתר משטרת תל אביב(

עוד בוואלה! NEWS

ברגע הכי חשוב בחיים :כך בחרו את חדר הלידה שהכי
מתאים לכם
לכתבה

בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול בערב ב 15-יום את מעצרו של אברהם קורניצר ,בן  42מגני
תקווה ,החשוד שאנס וביצע מעשי סדום במספר נערות ,במשך מספר שנים.
קורניצר נעצר לפני שבוע בחשד שהתחזה לפעיל בעמותת "עזרה למרפא" ושלשל לכיסו מאות אלפי
שקלים מכספי ה"תרומות" שאסף .התפנית בחקירה החלה בעקבות תלונות של מספר נשים ,שראו את
תמונתו של קורניצר בעיתונים וזיהו אותו כאדם שתקף אותן מינית .הנשים פנו למשטרה וסיפרו שקורניצר
אנס אותן וביצע בהן מעשי סדום ,כשהיו בגילאי  13עד .18
קורניצר נעצר יחד עם אשר שלום ,בן  29מבני ברק ,בחשד שהתחזו לנציגי עמותת "עזרה למרפא"
בראשות הרב אברהם )אלימלך( פירר ,ושלשלו לכיסם מאות אלפי שקלים מכספי התרומות .מעצרו של
שלום הוארך הערב ב 10-ימים .האזרחים המרומים קיבלו לידיהם "תעודת הוקרה" מעשה ידי השניים.
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חקירת המשטרה החלה באוגוסט  ,2001לאחר שבמשרדי מחלק הפשעים של משטרת מרחב דן התקבלה
תלונה מאזרח שטען כי נפל קורבן למעללי השניים .בעדותו סיפר האזרח כי השניים יצרו עמו קשר טלפוני
ושאלו אותו האם נעזר בעבר בשירותיו של הרב פירר .כשהשיב להם בחיוב ,הסבירו לו כי הם מבקשים
ממנו תרומה עבור העזרה שקיבל .האזרח לא היסס ושלח לשניים המחאה .אולם ,בשלב מסוים התעורר
חשדו והוא פנה למנהלי העמותה ,שהפנו אותו מיד למשטרה" .אחת הסיבות שידענו מיד שמדובר במעשה
הונאה היא שמעולם לא יצרנו קשר טלפוני עם אנשים על מנת לקבל תרומות" ,סיפר מנהל הלוגיסטיקה
של העמותה ,אבישי בא-גד.
משטרת מחוז תל אביב
חשד :התחזו לאנשי "עזרה למרפא" ו"התרימו" מאות אלפי שקלים
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