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כתב אישום חמור המגולל עבירות מין קשות הוגש לביהמ"ש
בת"א .על פי כתב האישום ,בן  39מהמרכז ביצע עבירות מין
בבני  14ו 15-במקווה הטהרה ,מתחת למים .גם בבית הכנסת
הוא נגע באחד הקטינים וטען כי רצה לקחת ספר
החדשות | פורסם 16/06/09 14:20

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר כתב אישום נגד אליהו שרעבי ,תושב
המרכז בן  ,39המייחס לו ביצוע עבירות מין חמורות בשני קטינים במקווה ,בבית
של אחד מהם ובבית כנסת באזור המרכז .העבירות המיוחסות לו הן מעשי סדום,
מעשה מגונה בנסיבות מחמירות ,מעשה מגונה בפני קטין ,הטרדה מינית ותקיפה.
האישום הראשון מייחס לשרעבי ביצוע מעשים מגונים וניסיונות לביצוע מעשי סדום
בנער שהיה אז בן  15אותו פגש במקווה טהרה לפני כשנתיים .על פי כתב האישום,
בחודש יולי  2007הגיע הנער למקווה על מנת לטבול .ביציאתו מהמקום פגש
בשרעבי שפנה אליו והציע ללמדו לשחות .הנער השיב לו כי הוא כבר יודע לשחות,
אבל שרעבי ביקש שיראה לו כיצד הוא שוחה ,ושניהם נכנסו אל המקווה.
מעשים מגונים מתחת למים
"הנאשם המתין לעזיבת שאר הטובלים ,וכשנותרו הוא והמתלונן לבדם אמר
למתלונן להתפשט" ,נטען בכתב האישום" .המתלונן השיב כי הוא רוצה לשחות עם
המכנסיים הקצרים שלגופו .אז הנאשם תפס בכוח בידו של המתלונן והפשיטו ,בכך
שהוריד לו את המכנסיים במשיכה מטה".
הצעיר ניסה לברוח אך שרעבי ,על פי כתב האישום ,תפס אותו ,הכניס אותו אל
המים והוריד לו שוב את המכנסיים .במים ,כשהם עירומים ,אמר שרעבי לנער כי
הוא רוצה לעשות לו מסאז' ,נגע ממושכות באיבר מינו וביצע בו מעשה סדום.
בהמשך גם ליטף אותו בישבנו ,נישק אותו וביקש שלא יספר לאף אחד על מה
שקרה .הנער המבוהל נמלט מהמקום כשהוא לובש את מכנסיו תוך כדי ריצה.
במקרה אחר שהתרחש בין סוף שנת  2008למאי  ,2009במשך תקופת זמן של
כשנה וחצי ,ביצע שרעבי ,כך על פי כתב האישום ,בהזדמנויות רבות מעשים מגונים
בגופו של בן  14אותו הטריד אותו על רקע מיני .בנוסף הוא מואשם כי תקף אותו
באתר הנך מסכים לשימוש שהאתר עושה ב ,Cookies -על פי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
בכך שאתה ממשיך לגלוש
פיזית.
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על פי כתב האישום ,בראשית התקופה ,הגיע הנער למקווה על מנת לטבול .שרעבי
פנה אליו ושאל אותו האם הוא יודע לשחות .הנער השיב לו כי ממדי בור מי המקווה
אינם מאפשרים לשחות בו ,אך שרעבי התעקש כי זה אפשרי ,ושכנע אותו להיכנס
עמו למים.
מעשה מגונה בבית הכנסת
"במים ,כששניהם עירומים ,אמר הנאשם למתלונן כי עליו לשפשף טוב את הגב",
מפרט כתב האישום" .בסמוך לכך ,שפשף הנאשם את גבו של המתלונן ותוך כך
הוריד את ידו ונגע בישבנו .כמו כן ,חיבק הנאשם את המתלונן ונישק אותו בלחיו".
באירוע אחר ,כשהם עירומים במים ,הציע שרעבי לנער כי ישחקו משחק בו שרעבי
מצייר באצבעו מילים על גב המתלונן וזה צריך לנחש את שנכתב על גבו .שרעבי
כתב על גב הנער את המילים" :אני אוהב אותך" ,ואז הוריד את ידו ונגע בישבנו של
המתלונן ,ואף נגע עם איבר מינו בגופו של הנער.
עוד נטען בכתב האישום כי בהזדמנויות שונות ,כשהיה המתלונן בשעת "תפילת
עמידה" )תפילה בה אסור למתפלל לזוז ממקומו( בבית הכנסת ,היה שרעבי עובר
לידו ,שולח את ידו ונוגע באחוריו של הנער  -וממשיך ללכת .במקרים אחרים,
כשישב הנער בבית הכנסת ולמד ,היה הנער ניגש בסמוך אליו ונשען עליו ונוגע בו,
כל זאת באמתלה שהוא מחפש ספר בארון הספרים הסמוך.
במקביל לכתב האישום הגישה הפרקליטות ,על ידי עו"ד איתי נאמן ,בקשה למעצרו
של שרעבי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו" .את המגע הראשוני עם שני
הקטינים יצר המשיב באופן דומה ,כאשר פגש אותם במקווה והציע ללמד אותם
לשחות בתוך בור הטבילה שבמקווה .לאחר שבמים ,כשהם עירומים ,החל לבצע
בהם את זממו ,לעתים תוך שימוש בכח".

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן
תגיות :בית כנסת כתב אישום מעשה סדום מעשים מגונים מקווה
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