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המאמן מואשם בביצוע מעשים מגונים בקטינים
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כתב אישום שהוגש נגד בני ספי ) ,(27מאמן כדורסל מב"ש מייחס לו עבירות
של מעשים מגונים בקטינים בתקופה שבה אימן בעיר ובתקופה שבה התגורר
באשדוד .ספי מכחיש
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כתב אישום המייחס למאמן הכדורסל בני ספי ) 15 (27אישומים של מעשים מגונים
הבלוגיה
רכילות
תרבות
עסקים
נדל"ן
ספורט
חדשות באר שבע
בקטינים וכן עבירות מעשי סדום הוגש ביום שישי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע .על פי
כתב האישום ,ספי ביצע את העבירות המיוחסות לו בתקופה שבין חודש דצמבר  2006לבין
מאי .2008
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בריאות
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בכתב האישום נטען כי ארבעה מקרים בוצעו בתקופה שהוא אימן ילדים בבאר שבע ,ושאר
המקרים אירעו בתקופה שאימן ילדים באשדוד .בתקופה בה אימן בבאר שבע ,כך על פי
כתב האישום ,הוא נהג לקנות אוכל לקטינים המתלוננים ,שהיו חניכים בקבוצה שאימן ,נהג
להזמין אותם לארוחות במסעדות שונות ,לקחתם לאימונים ברכבו הפרטי ולהחזירם
מהאימונים לביתם כדי שיוכל לבצע בהם עבירות מין.
לפני כחצי שנה עבר ספי להתגורר באשדוד .בכתב האישום נטען כי הוא נהג לבלות
במשחקיה של משחקי מחשב בקניון באשדוד ,שם הכיר מספר קטינים.
בכתב האישום נטען כי ספי הזמין את הקטינים שהכיר לשחק במכונות כשהוא משלם
מכספו ,ולאחר מכן הזמין אותם לביתו כדי לשחק ב'סוני פלייסטיישן' ,נתן לחלקם כספים,
אסימונים למשחקי המחשב ,ממתקים ,סיגריות ,שתייה חריפה וכן נתן לחלקם לנהוג
במכוניתו ,וזאת ,כך על פי כתב האישום ,על מנת שיוכל לבצע בהם עבירות מין.
ספי נעצר ב 7-ביולי ומאז הוא נתון במעצר .במהלך חקירותיו הוא הכחיש את החשדות
המיוחסים לו .מאמן כדורסל ותיק בבאר שבע הופתע ממעצרו של ספי" :מדובר בבחור
שקט ומנומס שחובש כיפה .זה לא נראה לי הגיוני שהוא עשה את הדברים הללו ,אבל אי
אפשר לדעת אף פעם את נפשו של אדם".
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