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הושעה מנהל אוולינה :חשוד בהטרדה מינית

דודי אביטן ,ציפי מלכוב
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נפתרה תעלומת היעלמותו של יוסף אוחנה ,שחדל במפתיע להגיע לבית הספר היסודי אוולינה
דה-רוטשילד .התברר כי הוא נחקר תחת אזהרה בחשד להטרדה מינית של עובדת במוסד חינוך
אחר .עורך דינו" :לא היתה כל הטרדה מינית

הלם במערכת החינוך בעיר :יוסף אוחנה ,מנהל בית הספר היסודי לבנות אוולינה דה־רוטשילד ,הושעה
מתפקידו לשלושה חודשים בעקבות תלונה שהוגשה נגדו למשטרה על הטרדה מינית של עובדת במוסד
חינוך אחר .בעקבות התלונה נפתחה נגדו חקירה פלילית והוא נחקר תחת אזהרה .בסיום החקירה העבירה
.המשטרה את תיק לטיפולה של פרקליטות מחוז ירושלים
:סיפורים נוספים מבתי ספר בעיר
בית הספר הנפרד הגיע למעלה אדומים
בדיקה במוסדות החינוך :כמה סובלים מתת משקל
בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק
המשטרה חושדת כי לפני כחודש נגע לכאורה אוחנה בברכה של המתלוננת ובמקומות נוספים .בתחילת
נובמבר הגישה הנפגעת תלונה נגדו ובעקבותיה הוא נחקר במשטרה תחת אזהרה .על פי גורם המקורב
.לחקירה ,אוחנה הכחיש בחקירתו את המעשים שיוחסו לו

בתום החקירה שוחרר אוחנה לביתו בתנאים מגבילים בהוראת קצין משטרה ,נאסר עליו ליצור קשר עם
המתלוננת והוא הוזהר שעליו להתרחק ממנה .לאחר מכן העבירה המשטרה את התיק לפרקליטות ודיווחה
.למשרד החינוך על השתלשלות האירועים ועל החקירה
במקביל הועברה הפרשה גם לידיעתה של נציבות שירות המדינה .מהנציבות נמסר שלאוחנה נערך שימוע.
בעקבותיו ,בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הנציגות ,הוחלט להשעותו מתפקידיו בכל מסגרות החינוך
.שבהן הוא עובד ,לרבות ניהול בית הספר ,לפרק זמן של שלושה חודשים

כפי שנחשף בשבוע שעבר ב"ידיעות ירושלים" ,מאז פתיחת החקירה אוחנה לא הגיע לבית הספר ולדברי
התלמידות והצוות החינוכי נאמר להם שהוא נעדר בעקבות מחלה .באחד הימים אוחנה הגיע במפתיע לבית
הספר כשהוא מלווה במפקח של משרד החינוך ,ארז את כל חפציו האישיים ופינה את לשכתו .רק השבוע
התברר שהסיבה להיעלמותו היא תלונה שהוגשה נגדו .נכון להיום הוא ניתק את הקשר גם עם קרוביו ומכריו
.ואינו עונה לטלפונים
במנח"י ובבית הספר הטילו איפול מוחלט על מהות התלונה ועל הסיבה להשעיה .בבית הספר ,שכרגע
.מנהלת אותו סגניתו של אוחנה ,לא הסתירו את הזעזוע שחשו כשהתברר להם שההשעיה תהיה ממושכת
פתאום ,יום בהיר אחד ,הוא לא מגיע לבית הספר" ,מספרת אחת המורות" .אני מופתעת מאוד .כל מי"
".שעבדו תחתיו רק שיבחו אותו .הוא אהב מאוד את התלמידים
משרד החינוך" :הנושא מטופל על ידי נציבות שירות המדינה .מי שמנהל כרגע את בית הספר היא סגניתו של
".אוחנה
נציבות שירות המדינה" :אוחנה הושעה מתפקידו עקב חקירה פלילית שנפתחה נגדו .ביום  26.11.12החליט
נציב שירות המדינה משה דיין להשעותו מתפקידו למשך שלושה חודשים ,שבמהלכם צפויה הפרקליטות
לקבל החלטה באשר להעמדתו לדין .הצעד נעשה לאחר שימוע לעובד ולאחר התייעצות עם בא־כוח היועץ
.המשפטי לממשלה ,כנדרש בחוק
במכתב ההשעיה ציין הנציב דיין כי ההחלטה מאזנת בין האינטרס הציבורי והפגיעה בתדמית מערכת החינוך"
ובאמון הציבור  -לבין הפגיעה שנגרמת לעובד עם נקיטת הליך מנהלי נגדו .הנציבות תעקוב אחר
".ההתפתחויות בתיק הפלילי וההחלטה תיבחן מעת לעת בהתאם להתפתחויות אלה
".המשטרה" :התקבלה תלונה .בסיום החקירה הועבר התיק לפרקליטות
".העירייה" :הנושא נמצא בבדיקת נציבות שירות המדינה ואין לו כל קשר לבית הספר או לצוות החינוכי
".עו"ד אשר אוחיון ,המייצג את אוחנה" :לא היתה כל הטרדה מינית מצד מרשי

