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'ניצל מרותו כדי לפגוע בילדים'

האם החשודה ברצח שתי בנותיה כשירה לעמוד לדין

מדריך תהילים בבית מדרש בגוש דן מואשם כי ביצע מעשים מגונים
ומעשי סדום בילדים אותם לימד

נתיב נחמני11:22 19/11/2010,

ניו זילנד 30 :כורים נלכדו בעומק האדמה
סוכנויות הידיעות10:26 19/11/2010,
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שיעור בחינוך :לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגש היום כתב אישום נגד אברהם
פקטה ,בן  29מיפו ,שעבד כמדריך תהילים בבית מדרש באזור גוש דן .פקטה
מואשם כי במשך תקופה ארוכה ביצע מעשים מגונים ומעשי סדום בכמה ילדים בני 6
עד  13שלמדו בכיתתו.
התובעת ,טוני גולדנברג ,ציינה בכתב האישום כי הנאשם ניצל את מרותו ואת תמימותם
ואמונם של הצעירים ,ושכנע אותם להיכנס למשרדו ,תוך שהוא מבטיח להם פרסים
שונים .לאחר שנכנסו לחדר ,הוא נהג לנעול את הדלת ואז לבצע בהם את זממו.
על-פי כתב האישום ,באחד המקרים נעל פקטה ילד בן  10במשרדו ,הכניס את ידיו לכיסי
מכנסיו של הילד ונגע באיבר מינו לצורך גירוי מיני .במקרה נוסף ,הוא הורה לאותו ילד
לשבת על השולחן במשרד ,פתח את רוכסן מכנסיו וביצע בו מעשי סדום .מכתב האישום
עולה עוד כי הנאשם גם איים על הילד שלא יספר להוריו על המעשים ,אחרת יגיד להם
שהוא הסכים לכך.
באחד המקרים המתוארים בכתב האישום ,ביצע פקטה מעשה סדום באחד הילדים,
ולמרות תחנוניו של הילד כי יפסיק וכי הוא גורם לו לכאבים חזקים ,הוא המשיך במעשיו
עד שהגיע לסיפוק.
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פורום אקטואליה 12:18 15/05/17 ,

"מסוכן מאוד לשלום הקטינים"

מעון ראש הממשלה החדש

מחומר החקירה עולה ,כי שלושה חודשים לפני שהחלה החקירה התעורר חשד נגד
פקטה ,והוא הוזהר על ידי גורמים בבית המדרש שאמרו לו לנתק מגע עם הנערים.
למרות זאת ,הוא הפר את התנאים שהוצבו לו ונמצא מתרועע עם שני קטינים בבריכה.
עוד עולה כי מיד עם פתיחת החקירה הוא נמלט לירושלים עד שנעצר.
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בחר פורום:

גורם המעורב בתיק אמר כי מדובר באחד מכתבי האישום החמורים והמזעזעים בנושא
של עבירות מין שהוגש בשנים האחרונות.
פקטה
נאשם בשישה מעשי סדום ,חלקם בנסיבות מחמירות .בנוסף הוא נאשם בביצוע 12
מעשים מגונים בקטין .פקטה הובא מוקדם יותר להארכת מעצרו .בבקשת המעצר עד
תום ההליכים טוענת התובעת גולדברג ,כי "מדובר באדם מסוכן מאוד לשלום הקטינים,
על פי כמות המעשים שביצע ובעקבות דבריו לפיהם הוא אינו יכול להסביר את מעשיו".
לדבריה ,במידה וישוחרר יהיה קשה לו לשלוט במעשיו ולהימנע מפגיעה נוספת בקטינים.
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