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פרסום
ראשון

עדותו המזעזעת של דוד וייס ,חרדי מבני ברק ,שהודה
באינוס ובביצוע מעשים מגונים בעשרות קטינים:

דוד וייס ,בבית המשפט בתל אביב" .אני פשוט זקוק לזה ,ואני מבין שאני
מסוכן לחברה .אני לא שולט בזה" .צילום :מוטי קמחי

יום שני שעבר ,שלוש בלילה ,בני ברק שוטרים בניידת סיור מבחינים בשני ילדים
שפתחו בריצת אמוק הילדים סיפרו :מישהו ניסה לתקוף אותנו החשוד בתקיפה
נעצר מיד שמו :דוד וייס ,24 ,שמש בבית כנסת בעיר אבל אף אחד לא היה מוכן
להודאה המחרידה שוייס ימסור ,על תקיפה מינית של עשרות ילדים ,רובם בגילאי 8-
" :13אני מחפש ילדים לבד ,כמו שנמר מחפש את הטרף שלו ברוב המקרים הילדים
בכו וצרחו נתתי להם סטירה כדי להפחיד אותם ,וגם תפסתי אותם וחנקתי אותם"
עורכי דינו של וייס" :אנחנו בספק באשר לקבילות הודאתו"
מאת :מריאנה אוליצקי
בתחילה ,זה נראה כמו מעצר שגרתי .שוטרי ניידת סיור שהיו באחד מרחובות בני ברק
ביום שני שעבר ,הבחינו בסביבות השעה שלוש בלילה בשני ילדים באמצע ריצת אמוק.
הילדים סיפרו לשוטרים שמישהו ניסה לתקוף אותם .תוך זמן קצר נעצר חשוד בנסיון
התקיפה :דוד וייס ,צעיר בן  ,24המשמש כשמש בית כנסת בבני ברק .אלא שבחדר
החקירות התבררה תמונה מזעזעת הרבה יותר.
בהודאה מפורטת ,סיפר וייס על שורה ארוכה של מעשי אינוס ,סדום ומעשים מגונים,
כולם בילדים צעירים ,רובם בגילאי  .13-8כשנשאל וייס כמה ילדים אנס ,השיב
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החוקרים" :היו
לתדהמת
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ועדויות נוספות ,גובש נגד וייס כתב אישום שהוגש השבוע ,שכולל שורה
ההודאה
מתוך
24
🐦 f
שבוצעו ,על פי כתב האישום ,ב 11-ילדים :בחמישה מהמקרים
ארוכה של עבירות מין
2002 2003 2004
▾ About this capture
מואשם וייס כי ביצע מעשי סדום בנסיבות אינוס ,וביתר מעשים מגונים.
עורכי דינו של וייס ,עו"ד ציון אמיר ועו"ד בועז קניג ,מסרו בתגובה כי "על פניו ,נראה
כי הנאשם הודה במהלך החקירה המשטרתית הארוכה והקשה במספר מקרים ,ואנחנו
בספק באשר לקבילות הודאתו".
עיתון "תל אביב" מביא לראשונה את ההודאה המלאה של וייס.
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וייס מוסר הודאה ,ומתחיל בנסיבות מעצרו" :מרצוני הטוב והחופשי אני רוצה להגיד
שאני מודה שהיום לפנות בוקר ברחוב רבי עקיבא ביצעתי מעשה מגונה בנער .הם היו
שני נערים ,אני נגעתי בזה שצעיר יותר .אני לא יודע בן כמה הוא ,אבל הוא נער.
תפסתי אותו והרמתי אותו ,וזה אחרי שדיברתי איתו קודם לכן ואמרתי לו שיבוא איתי
למקווה ושאפשר לעשות שם יחסים ויש שם הרבה חברה שעושים את זה .הוא לא רצה
לבוא ,ואני המשכתי לעקוב אחרי שניהם .רציתי לנגוע בשניהם .בבחור הצעיר נגעתי,
אני לא זוכר בדיוק איפה.
"בסך הכל רציתי לגעת בהם .חשבתי אולי לקחת אחד מהם למקום צדדי .לא הייתי
בטוח בעצמי מה לעשות ואיך להפריד ביניהם .אם היה נשאר איתי אחד ,אז הייתי אונס
אותו.

11 captures
24 Feb 2003 - 16 Jan 2008

עו"ד ציון אמיר

"אני אוהב לקיים יחסים עם גברים .לזה אני רגיל ,כי גם לי עשו את זה במקווה .לגבי שני הנערים האלה ,לא ידעתי
הרבהבועז
לאן זה יתגלגל ,אבל פתאום הגיעה ניידת משטרה ועצרו אותי .בסך הכל בשנתיים האחרונות היו עו"ד
קניג שנגעתי
מקרים
בהם".
חוקר :בכל המקרים שנגעת ,אלה היו נערים?
וייס" :כן ,אני נמשך רק לצעירים".
חוקר :היו מקרים שעשית דברים כאלה גם לבנות?
וייס" :לא ,אני לא מתעסק עם בנות .אני יודע גם שבנות מדברות ומספרות דברים כאלה .בנים שומרים הכל בבטן".
חוקר :ספר לי על עוד מקרים שנגעת בנערים.
וייס" :לפני כשבועים ראיתי ילד ,בן  10בערך ,באזור קרית הרצוג בבני ברק .נגעתי בו מעל המכנסיים ,באזור שאף
אחד לא רואה מתחת לבניין .הילד נבהל וברח .הוא בכה .לפני כחודש היה גם ילד בן  12ליד גן דב .ראיתי את הילד
לבד .אני מחפש ילדים לבד ,כמו שנמר מחפש את הטרף שלו .גם בו נגעתי מעל המכנסיים .אף אחד לא היה בגן ,הילד
בכה וברח .הסתובבתי שם במטרה למצוא ילדים.
"עוד מקרה ,לפני כשנה בערך ,בקרית הרצוג שתפסתי ילד בן  8מתחת לבית שלו ,ולקחתי אותו לחצר ונגעתי בו מעל
המכנסיים .הילד גם בכה וברח הביתה.
"אני לא מכיר את כל הילדים שנגעתי בהם .לא מכיר אף אחד .אני יכול לשחזר את המקומות ואת דרך הפעולה שלי
כנמר שאורב לטרף שלו .אני יכול להגיד שבשנה וחצי האחרונות אני נגעתי ב 30-25-ילדים .זה גירה אותי מאוד".
החקירה נמשכת .החוקר מבקש לברר לגבי ביצוע מעשי סדום.
חוקר :ספר לי על מקרים שבהם הכנסת את איבר המין שלך לישבן של ילדים.
וייס" :אני לא זוכר את כל המקרים .היו בערך  .40אני זוכר אולי שבעה-שמונה מקרים שעשיתי את זה ,לפי המקום.
את היתר אני לא זוכר בדיוק איפה ומתי .אני פשוט זקוק לזה ,ואני מבין שאני מסוכן לחברה .אני לא שולט בזה .אני
זקוק לטיפול .אני חייב טיפול בשביל שאפסיק לאנוס ילדים קטנים".
חוקר :תאר לי את המקרים שאתה זוכר במיוחד.
וייס" :לגבי חדירות ,ארבתי לילדים ותפסתי אותם כשהיו לבד וגררתי אותם הצידה .מהר מאוד הפשטתי את הילד
והורדתי את המכנסיים והתחתונים ,ואיך שראיתי את הילד עירום ,התגריתי .ברוב המקרים הילד כל כך בכה וצרח,
שהוא ברח לי .ככה לפני חצי שנה ,הילד התנגד ,לא הרבצתי לו אבל תפסתי אותו ,מאוד בכוח ,שלא יברח לי .אחרי זה
שחררתי אותו.
"ככה היה לי עוד מקרה בקרית הרצוג .זה ילד בן  ,10ולפני חצי שנה ילד בן  ,8ליד פרדס כ"ץ .התחלתי איתו
בעדינות .בהתחלה הוא ניסה לברוח ,אבל תפסתי אותו .זה היה מתחת לבניין מבודד .הוא צעק ובכה .לפני חודש
תפסתי ילד בגן ציבורי בקרית הרצוג .הילד התנגד ,צעק ובכה וברח .זה היה ילד בן .10
"אני זוכר שלפני שנה אנסתי ילד בן  11במקווה בקרית הרצוג .הוא קצת בכה .באותו מקווה היו עוד פעמיים עם אותו
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השבת .היה עוד מקרה שחדרתי לילד בן  8בקרית הרצוג ,לפני שנתיים בערך .גם הוא התנגד וגם זה היה במקווה.
24
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אותם.
מצטער .היו לי הרבה נסיונות שלא הצליחו .ילדים נורא בכו ,אז לא יכולתי כבר ועזבתי
2003שאני
"אני רוצה להגיד
2002
24 Feb 2003 - 16 Jan 2008
2004
▾ About this capture
חלק הצליחו לברוח לי".
חוקר :היו מקרים שנאלצת לתת להם מכות כדי לאנוס אותם?
וייס" :כן .בהרבה מקרים אני נתתי להם סטירה כדי להפחיד אותם ,וגם תפסתי אותם וחנקתי אותם .לא מעבר לזה".
חוקר :ברור לך שגרמת לנערים האלה נזק נפשי?
וייס" :כן .אין לי מה להגיד על זה ,פשוט תצילו אותי ,תעזרו לי לצאת מזה .כל זה נובע ממה שאני עברתי במקווה ,גם
אותי אנסו".
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לבד .שנינו רק היינו שם .אני זוכר שזה היה בכניסת
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