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יצחק שפיר מבני ברק התחכך בגופו של נער ,אותו הזמין לנקות את דירתו ,כך נטען בכתב אישום שהוגש לבית
משפט השלום בתל אביב .הגבאי ניצל זמן שהשניים היו לבד בבית הכנסת ותקף את הילד

כתב אישום הוגש בשבוע שעבר נגד יצחק שפיר ,גבאי בית כנסת בן  40מבני ברק ,בגין עבירות של מעשים מגונים
בנער בן  .14על פי כתב האישום ,שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב ,באחת הפעמים הגבאי ניצל הזדמנות
שהשניים שהו לבד בבית הכנסת ,התחכך בנער ונישק אותו.
המעשים החלו בחודש אוקטובר האחרון .הנאשם ביקש מהמתלונן לבוא
לנקות לו את הדירה .לאחר שהוא סיים לנקות ,הגבאי ביקש כי הנער
יחבק אותו והצמיד את הנער בחוזקה לגופו.
הנער התנער מהחיבוק וביקש ללכת ,אולם שפיר הצמיד אותו אליו שוב.
לאחר שהצליח לצאת מהדירה ועמד כבר בחדר המדרגות ,שפיר ביקש
"חיבוק אחרון" וביצע בנער מעשים מגונים פעם נוספת.
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למחרת ,הגבאי קרא לנער להגיע לבית הכנסת ,כדי לעזור לו לנקות .בזמן שהיו לבד ,הוא ביקש מהנער לנשק אותו
על צווארו ,לחיו ופיו .בזמן שהנער נישק את שפיר ,הוא נצמד אליו והניח ידיים על ישבנו.
הנער סיפר על המעשים לאמו ,שהעידה על מצבו הנפשי הקשה .שפיר הכחיש את החשדות המיוחסים לו ,אולם
הודה כי הנער שהה בדירתו .המשטרה מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים נגדו.
עו"ד סוויד ,המייצגת את הנאשם" :תלונה מופרכת"
פרקליטתו של שפיר ,רויטל סוויד ,הגיבה" :מדובר בתלונה מופרכת שהוגשה אך ורק עקב לאחר שמרשי פיטר את
המתלונן אשר עבד אצלו כארבע שנים .במשך חודש ימים מרשי ,אמו וגורמים נוספים פנו שוב ושוב למתלונן
ולמשפחתו בדרישה שלא להפוך את הבית הכנסת והסביבה הקרובה למקום אליו מביאים בחורות ,מתבצעות
עבירות פליליות כאלו ואחרות ,נזרקים מזרקים משומשים וכיוצ"ב.
"מרשי הינו אדם מכובד בקהילתו ,עוסק מזה שנים בצורכי ציבור ,תורם רבות מזמנו ומבצע עשייה רבה בסתר למען
ציבור הנזקקים בעירו .חקירת המשטרה התבצעה באופן רשלני .מרשי הפנה לאנשים ,שמות ומקומות אשר
המשטרה לא פנתה אליהם וחבל ,שכן פנייה שכזו לעדים שהציג מרשי היתה מוכיחה תלונה שקרית שכל מטרתה
לפגוע במרשי .ימים יוכיחו שלא היו דברים מעולם ומדובר בתלונת שווא .לא בכדי הוא שוחרר אמש על ידי בית
המשפט".
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