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החשד :ביצע מעשים מגונים בנער בבית כנסת
נער בן  14זיהה ברחוב גבר שביצע בו מעשים מגונים בבית הכנסת לפני
כחודש .המשטרה עצרה את צבי אלימלך דוידוביץ' ,תושב בני-ברק בן  .39הוא
הודה בעוד שלושה מקרים .תושב בת-ים בן  70חשוד שביצע מעשים מגונים
בנכדתו
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צבי אלימלך דוידוביץ' ,תושב בני-ברק בן  ,39חשוד שביצע מעשים מגונים בנער בן  14בבית
הכנסת .במקביל נעצר תושב בת-ים ,החשוד שביצע מעשים מגונים בנכדתו בת ה.7-
אמש התקבל דיווח במשטרת מרחב דן מנער בן  14על כך שזיהה ברחוב חזון איש בבני-ברק
אדם שלטענתו ביצע בו מעשים מגונים בבית הכנסת לפני כחודש .שוטרי סיור שהגיעו למקום
עצרו את החשוד ,צבי דוידוביץ' ,ולקחו אותו לחקירה בתחנה.
נציגת המשטרה ,רב-סמל כרמלה טריקי אמרה בבית משפט השלום בתל-אביב שדוידוביץ'
קושר את עצמו למיוחס לו והודה שפגש את הילד ונגע באיבר מינו בניגוד לרצונו .פרט לשני
המקרים שבהם ביצע על-פי החשד את המעשים המגונים בנער ,הודה דוידוביץ' ב 3-מקרים
נוספים.
בהודאתו במשטרה סיפר אף על נערים בגילאי  ,14-17שבהם ביצע מעשים מגונים .לטענתו,
כאשר הנער בן ה 14-ביקש ממנו להפסיק לגעת בו ,הוא הפסיק מיד.
השופטת דניאלה שיריזלי כתבה בהחלטתה כי חומר החקירה שנאסף מאז מעצרו מעלה חשד
סביר שדוידוביץ' ביצע את המעשה המיוחס לו ו"המסקנה המתגבשת מכלל עיון בחומר
החקירה היא שמדובר בחשד למעשים מגונים נוספים שבוצעו באנשים אחרים" .בסיכומו של
דבר האריכה השופטת את מעצרו ב 5-ימים.
במקרה בבת-ים ,הבחינו שכנים דרך חלון פתוח באדם מבוגר שהתפשט וגהר מעל ילדה
קטנה .שכנים הזעיקו את המשטרה למקום .שוטרים עצרו את החשוד לחקירה .בחקירה
התברר כי מדובר באדם חרדי כבן  70שביצע את המעשים המגונים על-פי החשד בנכדתו בת
ה .7-בתחילת חקירתו הודה החשוד במעשים ,אולם לאחר מכן חזר בו מהודאתו.
במשטרה מעריכים כי לא מדובר בפעם הראשונה שבה הוא מבצע מעשים מגונים בנכדתו.
משפחתו אינה משתפת פעולה עם המשטרה ,שמתכוונת לבקש מבית משפט להאריך את
מעצרו.
תושב אשדוד חשוד שביצע מעשה מגונה

משטרת אשדוד עצרה חרדי תושב העיר בן  46בחשד שביצע מעשה מגונה בילד .האירוע
קרה ביום ראשון בצהריים .ילד בן  12שיחק מתחת לבניין שלו ,כשלפתע נטפל אליו האיש
שהחל לחבק אותו ולנשקו בפיו ובלחיים .בנוסף ,ליטף אותו באיבריו האינטימיים ואף ניסה
להפשיל את מכנסיו בכוח.

אתם שיתפתם
 43 .1דקות לנתניהו 0 ,דקות לכל השאר
 .2נתניהו לחץ יד לגדעון סער" :אתכם לא
בחרו
 .3הבחירות בתיכון בליך :ניצחון סוחף
למפלגת כחול לבן
 .4מחשש לתעמולה :נאסר שידור חי
בטלוויזיות מנאום נתניהו
 .5ניסנקורן" :לא הצטרפתי לכחלון כי הוא
תומך
 6הגבר ששרף למוות את האחות טובה קררו

הילד הצליח להשתחרר ממנו
ולהימלט לביתו כשהוא מתוח ,נסער ומפוחד .הוא סיפר על כך לדודו ,שהצליח לדובב אותו
ויחד עמו הלך לחפש את החשוד .ילדים סיפרו שראו את החשוד נמלט לדירה ברובע א'
באשדוד.
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