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רב מב"ש חשוד באונס קטינה שניקתה את ביתו
שתי בנות  17החלו לעבוד בניקוי בית כנסת בגלל קשיים כלכליים .הרב אשר
דהן הציע להן לבוא לנקות בביתו ,ושם על פי החשד הבטיח לרפא אותן
מ"טומאתן" ,הפשיט אותן ,נגע במקומות מוצנעים בגופן ואנס אחת מהן
ענת ברשקובסקי עדכון אחרון11:13 , 09.12.05 :
)אילוסרטציה(
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אשר דהן ,רב בן  60מבאר שבע ,חשוד שאנס וביצע מעשי סדום בשתי קטינות ,שביצעו
עבודות ניקיון בביתו ובבית כנסת .הפרשה נחשפה בעקבות מידע מודיעיני שהגיע למשטרת
באר שבע .הבוקר )ו'( הוארך מעצרו עד יום שלישי.
מעדותן של הקטינות ,בנות  ,17עולה כי הן החלו לעבוד בניקיון בית כנסת עקב קשיים
כלכליים .לדבריהן ,הרב דהן הזמין אותן לנקות גם את ביתו ,שם אמר להן כי יגאל אותן
מטומאתן ומ"יצר הרע".

Sponsored Links by Taboola

Watch Live Now
!Watch Live Coverage

החקירה החלה השבוע ,לאחר שלתחנת משטרת באר שבע הגיע מידע מודיעיני לפיו רב
מתעלל מינית בקטינות .יחידת הנוער של משטרת באר שבע פתחה בחקירה מאומצת,
בראשות פקד אמנון קרלרוקר.
היחידה הצליחה לאתר את שתי הקטינות ,שהעידו על שעשה להן הרב דהן .שתי הבנות,
חילוניות בנות  17מבאר שבע ,סיפרו שכיוון שמשפחתן מצויה במצוקה כלכלית ,הן נאלצו
לעבוד אחרי שעות הלימודים בניקיון כדי להרוויח את לחמן .לדבריהן ,הן קיבלו הצעת עבודה
מידיד שלהן ,לעבוד בניקיון בית הכנסת.
לאחר זמן לא רב ,פנה אליהן הרב והציע להן לעבוד בניקיון גם בביתו .הבנות שהזדקקו לכסף
נוסף ,מיד הסכימו להצעת העבודה  -והחלו לנקות גם בביתו של הרב דהן.
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 .1ביטן בהתייחסות ראשונה להמלצות" :תנו
לי לפרט ולהגיב

בשבוע שעבר אמר להן הרב כי יש ביכולתו לרפא אותן ,וכי מצוקתן הכלכלית נובעת מכך שהן
טמאות ובעלות יצר רע .הבנות שמעו לרב המכובד שהבטיח לרפאן.
באמתלה שזו כוונתו ,הרב
הפשיט אותן ,עיסה את גופן,
נגע בחלקים מוצנעים ואף ביצע באחת מהן אינוס ומעשה סדום.

 .2בשל העימותים" :נשות הכותל" התפנו
מהרחבה

הבנות התמימות חשבו כי על ידי מעשים אלו אולי מצבן ישתפר  -ולכן לא פנו למשטרה.
אתמול עצרה יחידת הנוער את הרב ,שקשר עצמו לאירוע בחקירתו.

 .3המשטרה נגד נשות הכותל" :חלקן הגיע כדי
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