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אשה שבאה לביתו של הרב שלמה טריקי מחולון ,כדי לקבל ממנו קמע ,טוענת
שניצל את מצוקתה ואנס אותה .הרב :קיימנו יחסי מין "מעל הבגדים"
ובהסכמה
ענת רואה עדכון אחרון00:02 , 20.06.01 :

Hialeah, Florida Drivers Are Stunned By This
New Rule
EverQuote Insurance Quotes

Advertisment

Sponsored Links by Taboola

בית משפט השלום בירושלים האריך אתמול )ג'( את מעצרו של רב החשוד באונס אשה
שהגיעה לקבל את ברכתו.
מדובר ברב יוסף שלמה טריקי ) ,(58שנהג לקבל קהל בביתו בחולון ,שם בירך את המבקרים
והעניק להם קמעות .אתמול התלוננה במשטרה אשה בת  31כי הרב אנס אותה .האשה
סיפרה כי הרב הזמינה לדירתו בירושלים ,שם שוחח עמה ,העניק לה קמע להצלחה ולברכה,
ואז אנס אותה.
אמה של האשה ספרה לחוקרי המשטרה כי בתה סובלת מבעיות נפשיות קשות ומחרדות,
ואף איימה בעבר להתאבד .לטענת האם ,ניצל הרב את מצוקת האשה .על ידיה של האשה
התגלו סימני אלימות שעשויים לחזק את גרסתה.
הרב נעצר ,ובחקירתו הודה כי קיים יחסי מין עם האשה ,אך לטענתה היו אלה "מעל לבגדים"
ובהסכמת האשה.
סניגורו של הרב ,עו"ד צבי לידסקי ,טען היום בבית המשפט כי גם אם האשה הייתה במצוקה
נפשית ,קיום יחסי מין עמה בהסכמה אין פירושו אונס" :זה שהיו לה בעיות ,והיא באה
להתייעץ עם רב מקובל ,לא הופך את קיום היחסים עמה לאינוס .המדינה מלאה בצדיקים
ומקובלים שאנשים באים לדרוש בעצתם ,ואם בסופו של דבר קוימו יחסי מין ,אין זה אומר
שהרב או הצדיק ניצל את מצוקת האיש" ,אמר לידסקי.
טענת האשה היא שיחסי המין בוצעו בכח ובניגוד לרצונה .השופט ראובן שמיע ,דחה את
בקשת הסניגור לשחרר את הרב למעצר בית ,והורה להאריך את מעצרו בשלושה ימים לצורך
המשך החקירה.
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