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סגן החשב לשעבר במשרד הדתות ,אלי חמני ,הודה אתמול בהטרדה מינית של שתי עובדות ,בתקיפה של עובדת שלישית
ובהתנכלות לרביעית .ההודאות נעשו במסגרת עסקת טיעון שהוצגה לשופטת שולמית דותן בבית משפט השלום בירושלים.
בתמורה ביקשה הפרקליטות שייגזרו על חמני עבודות שירות .גזר הדין יינתן בסוף החודש.
עסקת הטיעון ,שנועדה לחסוך לארבע המתלוננות את הצורך להעיד ,היא סיומה של פרשה מסועפת שבמהלכה פוטרו העובדות.
המשטרה אף המליצה להעמיד לדין את חשב המשרד לשעבר ,יחיא פרוז ,בחשד שהתנכל להן וגם לעדות.
לדברי סניגורו של חמני ,ראובן בר-חיים ,הומר סעיף אחד של ביצוע מעשה מגונה בהטרדה מינית ואילו סעיף על הטרדה מינית
שונה לתקיפה .זאת משום שחמני ,לפי הודאתו ,נשך מתלוננת בזרועה לאחר שהשמיצה את קבוצת בית"ר ירושלים ,שאותה הוא
אוהד.

חמני גם הודה בהתנכלות ,אולם בר-חיים טען כי לא ניתן להרשיע אותו בסעיף זה משום שהמעשה אירע טרם כניסתו לתוקף של
החוק למניעת הטרדה מינית ,האוסר התנכלות למתלוננות .דותן אמרה כי תיתן את דעתה על טענה זו .בר-חיים אמר כי ביקש
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לגזור על לקוחו מאסר על תנאי.
נעמת ,שהגישה סיוע משפטי למתלוננות ,בירכה על הודאתו של חמני" .אנו מקווים שחמני יקבל עונש הולם על אף עסקת הטיעון
ושמשרד הדתות יטפל מעתה כראוי בתלונות על הטרדה מינית ויגן על מתלוננות במקום להתנכל להן" ,אמרה דוברת הארגון,
כרמל איתן.
המקרה החל לפני כארבע שנים ,אז התקבלה תלונה נגד חמני על ביצוע מעשה מגונה .הוגש נגדו כתב אישום בבית הדין
למשמעת של שירות המדינה ולאחר ששתי עובדות נוספות התלוננו נגדו על הטרדה מינית ,הוא הושעה מתפקידו.
אולם זמן קצר לאחר ההשעייה פוטרו שתי המתלוננות ושתי עובדות שהעידו לטובתן ,בהוראת פרוז .בנוסף לתלונה שהגישו נגד
חמני לנציבות ,התלוננו הנשים במשטרה נגד חמני על הטרדות מיניות ונגד פרוז ועובדי משרדו על התנכלות.
בשיא הפרשה הגיע מספר המפוטרות לחמש והנהלת המשרד ,לרבות שני המנכ"לים הקודמים ,סירבה להשיבן לעבודה על אף
הוראות חוזרות ונשנות מהנציבות .הן הושבו לבסוף לעבודה בלחץ של הנציבות ,של נעמת ושל עו"ד רבקה שקד ,הממונה על
קידום נשים בשירות המדינה.
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