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הוא צילם נערים בעירום ,נגע בגופם ,ובאחד המקרים אף ביצע מעשה סדום.
את כל אלו עשה מיכאל חנן בזמן ששימש כמנהל בית נוער במרכז הכרמל
בחיפה .היום הוא נידון לשנה ו 11-חודשי מאסר בפועל וטען :רק רציתי לתת
לנערים "חום ,תמיכה ועידוד"
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 23חודשי מאסר בפועל נגזרו היום )ד'( בבית משפט השלום בחיפה ,על תושב העיר ,מיכאל
חנן ) (48שהורשע בביצוע מעשה סדום ובארבעה מעשים מגונים בנערים ,במוסד חינוכי אותו
ניהל .בנוסף נגזר עליו לפצות את הנפגעים בסכום כולל של  40אלף שקלים.
תחילתה של הפרשה בשנת  ,2002תקופה בה היה הנאשם מנהל בית הנוער "בית רוטנברג"
במרכז הכרמל בחיפה .במהלך חודשי הקיץ ביצע המנהל מעשי סדום בנער כבן  ,15שככל
הנראה שיתף עמו פעולה ,וכן שורה של מעשים מגונים.
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לאחר שהוגשה תלונה בנושא ,התברר כי חנן ביצע מעשים מגונים בעוד שלושה נערים,
במהלך השנים  .1993-1999בין היתר צילם את אחד הנערים בעירום ,ונגע בגופם של
אחרים .הנאשם ,שהיה מיוצג על ידי עורכת הדין תמי אולמן ,טען להגנתו כי מדובר היה במגע
של חיבה ,ללא קשר לסיפוק מיני ,וכן כי הנערים הם אלה שיזמו את המגעים האינטימיים עמו.
הנאשם הורשע במעשים אלו ,וזוכה משלושה מקרים אחרים של מעשים מגונים.
התובעת במשפט ,עורכת הדין רלי גוטמן ,מפרקליטות מחוז חיפה ,ציינה כי המעשים בוצעו
במהלך תקופה ארוכה ,בעוד הנאשם מנצל את סמכותו ואת השפעתו על הילדים.
"העבירות התרחשו בתקופות שונות החל משנת  1993ועד  ,2002דבר המעיד על הנאשם כי
לא הפנים את הפסול שבמעשיו לאורך השנים והמשיך לבצע עבירות ,בכל פעם בקטין אחר",
ציינה עו"ד גוטמן במהלך המשפט .הנאשם עצמו חזר וטען ,גם אחרי שהורשע ,כי בסך הכל
ביקש לתת לילדים "חום ,תמיכה ועידוד" ,וכי מעשיו לא בוצעו במזיד.
השופטת ציינה בגזר הדין כי
היתממות זו של הנאשם מראה כי גם כעת הוא לא מפנים את חומרת מעשיו" .גם כיום אין
הנאשם מבין את חומרת המעשים שעשה ולא הפיק את הלקחים הנדרשים ,שכן הוא עדיין
מאמין שמעשיו נעשו מתוך רצון להיטיב עם התלמידים" ,כתבה השופטת בהחלטתה.
בהמשך קבעה השופטת כי "על בית משפט זה לעקור מן השורש מעשים כדוגמת המעשים
שביצע הנאשם ,תוך ניצול חולשותיהם של נערים ,חולשה חברתית או נפשית ,ובמיוחד כאשר
מדובר בקטינים שהיו נתונים לחינוכו ולמרותו ותלויים בו בתקופת התבגרותם".
בנוסף לעונש המאסר בפועל ,נגזרו על הנאשם  13חודשי מאסר על תנאי ,והוא יפצה כל אחד
מהנערים בהם פגע בסכום של  10,000שקלים.

Sun Basket

Legendary Stockpicker
Reveals His #1 Pick for
2019

אתם שיתפתם

The Near Future Report

 .1נתניהו מזהיר את חמאס" :הגבנו בעוצמה,
לא נהסס"

How To Speed Up Your
Metabolism As You Age
Advertisment

1/4

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3468880,00.html

