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תלמיד ישיבה בן  14התלונן על מספר מעשי אונס שביצע בו ,לכאורה ,אב הבית במוסד .הוא החליט להגיש את
התלונה לאחר שגילה שגם שני אחיו הקטנים ותלמידים נוספים במקום נוצלו מינית

) 2:35דק'(
הילד נ' בן ה 14-ואחיו הקטנים נפלו קורבן ,על פי החשד ,להתעללות מינית בישיבה שבה למדו .נ' מספר שהחשוד
בהתעללות אברהם פיזרק ,אב הבית בישיבה ,אנס אותו מספר פעמים" :הוא התחיל להוריד לי את המכנסיים.
התנגדתי לזה בהתחלה .לא רציתי בכלל את זה .התווכחתי איתו הוא סתם לי את הפה .הוא אנס אותי פעמיים,
בערך פעמיים".
בהמשך ,לאחר שהבחין כי אחיו הקטנים ,בני  9ו ,11-מתנהגים באופן מוזר ,נ' שאל אותם והבין שגם הם נוצלו
מינית" :הם סיפרו לי מה שקרה  -שהוא תמיד היה מביא להם כסף ,והוא היה לוקח אותם לחדר ,היה שם להם
משחה ומה שעשה עשה" .בעקבות הגילוי נ' פנה לרב הראשי של הישיבה וביקש את עזרתו ,אך פנייתו לא נענתה:
"אמרתי לו שהבן אדם הזה אסור לו להיות במקום הזה ,יש לו עבר פלילי ,וחוץ מזה הוא מוכר בגהה .הוא אמר לי:
'נראה לי שהמקום הזה מתאים לאנשים כאלה ,זה המקום'".
בסופו של דבר הוגשה תלונה נגד פיזרק ,שנחקר כבר בעבר על שני מקרים של תקיפה מינית של ילדים ,אך לא
נשפט בשל אי-כשירות נפשית .פקד גיא ז'קובסון ממשטרת פתח תקווה מספר" :הוא הודה למעשה שהוא אנס את
הקטינים .הוא הודה בביצוע מעשה סדום ,מעשים מגונים לאורך תקופה של מספר חודשים בעשרות הזדמנויות
שונות".
היום הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע ,ומחר יוגש נגדו כתב אישום.
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