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שופט בית משפט השלום בתל אביב ,יחזקאל הראל ,האריך היום )ד'( בחמישה ימים את
מעצרו של שמעון אביגל בן  ,54החשוד באונס וביצוע מעשים מגונים בקטינות ונערות צעירות.
אביגל ,העובד כמפקח במינהל החינוך הדתי במשרד החינוך ,נעצר אתמול בחשד שאנס
לפחות שתי ילדות וביצע מעשים מגונים בילדה נוספת שלמדו בפנימייה במרכז הארץ ,שם על
פי החשד ,יצר עימן קשר.
במהלך הדיון בהארכת המעצר טען פקד רונן שמרי ,כי זו אינה הפעם הראשונה בה מטריד
אביגל נשים וכעת ,עם הצטברות העדויות והתלונות נגדו ,מתברר כי מדובר ב"עבריין מסוכן".
לדברי המשטרה ,סרבו הנערות לקיים יחסי מין עם אביגל ואמרו לו "לא" מספר פעמים ,אך
הוא ניצל את תמימותן וכפה עצמו עליהן בכוח.
את הבנות פגש אביגל בסמוך לפנימייה חרדית במרכז הארץ ,בה הן לומדות .הוא הציג עצמו
בפניהן כיועץ לחינוך מיני ומפקח במשרד החינוך .הוא היה קושר עמן שיחה ,במהלכה נהג
להציע להן ארוחות במסעדות ומתנות ,כגון טלפון סלולרי.
על פי החשד ,לאחר ההיכרות הראשונית ,הצליח האיש לשכנע את התלמידות להתלוות אליו
לדירה ברמת גן ,שם על פי החשד ,אנס שתיים מהן וביצע בתלמידה אחרת מעשה מגונה.
בכל המקרים הבנות לא הביעו את הסכמתן למעשים ואף התנגדו להם ,אך חששו מפני
תפקידו ומעמדו של אביגל.
הפרשה נחשפה כאשר שתיים מהנערות ,בת  15ו ,18-סיפרו על מעשיו של אביגל ליועצת
בית הספר בו הן לומדות .על פי החשד ,הכיר אביגל בבית הספר צעירה בת  ,17עמה קיים
יחסי מין ,וכפי הנראה ,היא זו שהכירה לחשוד את שתי הבנות האחרות .אותה נערה סולקה
מהפנימייה בה למדה ,בשל יחסיה עם אביגל ,ורק לאחר סילוקה מהפנימייה הוגשה התלונה
במשטרה.
אתמול יזמה המשטרה קשר בין אחת הנערות המתלוננות לבין אביגל .כאשר אביגל הגיע
לפגישה עם הנערה מבלי שידע כי חוקרי המשטרה עוקבים אחריו ,הוא נעצר והובא היום
להארכת מעצרו.
המשטרה מוסרת ,כי נערה נוספת בה ביצע אביגל מעשים מגונים ואולי אף אונס ,טרם
נחקרה .בכוונת המשטרה לקיים עימות בין אביגל לבין שתיים מהמתלוננות ,בנות ה17-
וה .18-עם הנערה בת ה 15-לא יתקיים עימות מפאת גילה הצעיר.
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"הנערות מנסות להכפיש את החשוד"
לטענת פרקליטו של אביגל ,עורך הדין דוד זילברמן ,מדובר בנערות חרדיות שחרגו
ממוסכמות המסגרת החינוכית אליה השתייכו ,וכאשר הבינו כי הן מועדות לסילוק מהפנימייה
בה הן לומדות ,הדרך היחידה להסביר את התנהגותן היתה הטלת בוץ והכפשת החשוד.
הפרקליט הוסיף ,כי מאז ה 16-לחודש ועד לאתמול ,יום מעצרו של אביגל ,הוא לא קיים שום
קשר עם המתלוננות .זאת ,לאחר שאביה של אחת הנערות צלצל אליו וביקש ממנו להפסיק
ולהיפגש עם ביתו וכך אביגל אכן עשה.
עוד טען עו"ד זילברמן ,כי החשוד קיים יחסי מין בהסכמה רק עם אחת המתלוננות ,ומכחיש
את טענותיהן של שתי הנערות האחרות ,בנות  15ו ,18-בדבר מעשי האונס והמעשים
המגונים שביצע בהן ,לכאורה.
השופט הראל כתב בהחלטתו להאריך את מעצרו של אביגל ,כי מעיון בחומר החקירה שהוצג
בפניו עולה חשד סביר הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו וזאת בהתבסס על עדויות
המתלוננות ,הודאת החשוד במשטרה והדו"ח הסודי שהוגש לו על ידי המשטרה ,והורה
להאריך את מעצרו בחמישה ימים.
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החשוד לא הפסיק לחייך במהלך הדיון

X

במהלך כל הדיון ישב אביגל כשהוא נינוח ולא הפסיק לחייך ,גם כאשר בא כוח המשטרה הציג
את העבירות הקשות בהן הוא נחשד .בסיום הדיון אמר אביגל "לא ביצעתי שום עבירות ,אני
בטוח בצדקתי".
כאשר נשאל אביגל מדוע חייך במהלך הדיון ,ענה "העבירות הללו לא מצחיקות אותי וגם
כתבו אלינו
עזרה
אותם" .מדיניות פרטיות
שימוש
תנאי
האתר
מפת
המעשים לא מצחיקים אותי  -אבל אני לא ביצעתי
המשטרה מעריכה כי בעקבות פרסום הדברים ,תגענה בימים הקרובים תלונות נוספות של
נערות עמן היה אביגל בקשר.
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