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הוארך מעצרו של שמש החשוד באונס ילדה

מרחבי הרשת
Switch and save an average of $699. Savings
.make me smile

שלום אדרעי ,שמש בית הכנסת במעלות ,חשוד באונס ילדה בת  8ובביצוע
מעשים מגונים .המשטרה תבדוק מעורבותו ב 4-מקרים נוספים

Progressive

אסתר חן ברזילי עדכון אחרון16:09 , 27.06.00 :

החשוד ,שלום אדרעי .פיתה
בסוכריות
גיל נחושתן

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
Here’s Why Guys Are
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…Underwear

בית משפט השלום בעכו האריך היום )יום ג'( בארבעה ימים את מעצרו של שלום אדרעי ,בן
 67ממעלות ,שמש בבית כנסת ביישוב ,החשוד באונס ילדה בת  8ובביצוע מעשים מגונים
בגופה.
אדרעי נעצר בשבת לאחר שאמה של הילדה התלוננה כי הוא אנס אותה במקלט לאחר
שפיתה אותה בסוכריות.
בדיון בהארכת המעצר אמר נציג המשטרה כי מהבדיקה הרפואית שנערכה לילדה" ,קרום
הבתולים שלה אמנם נשאר שלם ,אבל זה לא מוכיח שהיא לא נאנסה" .הבדיקה הרפואית
הראתה גם שאין נזקים סביב איבר המין של הקטינה .עוד אמר הנציג כי המשטרה תבדוק את
מעורבותו של החשוד במקרים נוספים ,וכי ייחקרו לפחות ארבעה ילדים נוספים.
סניגורו של החשוד ,עו"ד זאיד פאלאח ,טען כי המשטרה מיהרה לעצור את החשוד לפני
שבדקה אם יש אמת בתלונת האם ,ובטרם נלקחה עדות מן הילדה.
לדברי הסניגור" ,מלכתחילה טען החשוד שהסיפור לא היה ולא נברא ,הוא בן  ,67איש דתי,
וחולה לב .בדיקת המשטרה העלתה שאין עדות לאונס ,כי קרום הבתולים שלם ,כמו כן
הודתה המשטרה כי המקלט נעול ואין בידי החשוד מפתח .המשטרה מיהרה מדי" ,ציין עו"ד
פאלאח ,וביקש לשחרר את החשוד לתנאי מעצר בית מלא במושב עמקא אצל בנו וביתו.
השופט איתן מגן קבע כי "מדובר בחשד חמור" ,ושחרור החשוד יפגע בחקירה שמתחילה
להסתעף" .עוד ציין השופט כי "לא בלב קל" הוא מורה לעצור אדם בגילו ובמצב בריאותו של
החשוד .השופט ביקש מהמשטרה לעשות כל שביכולתה לזרז את חקירת הילדים הנוספים,
כדי להימנע מהארכת מעצר נוספת.
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