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יצחק )איסו( יחזקאל ,מאמן חדר הכושר בקרית מלאכי ב־ 30השנים האחרונות ,נעצר לפני כשנתיים בחשד לעבירות מין
שביצע בנער שהתאמן במכון .כמה ימים לאחר מכן הוגש נגדו כתב אישום ,בו יוחסו לו עבירות חמורות של מעשה סדום
בקטין ,מעשה מגונה והדחה בחקירה .איסו הכחיש ,אך לפני כחודשיים קיבל בית המשפט את עמדת הפרקליטות והרשיע
אותו בכל הסעיפים.
כל זאת לא מנע מעיריית קרית מלאכי למנות אותו לעבוד עם ילדים ,כמדריך שחייה וכמציל בבריכה העירונית :עד ליום
שני השבוע הוא העביר שיעור שחייה לקטינים וביום שלישי שימש כמציל בבריכה .בעקבות פנייתנו ,פוטר יחזקאל
לאלתר .עורך דינו ,מיכה גבאי ,מסר בתגובה" :בית המשפט לא אסר עליו לעבוד באף עבודה .אנו נערער גם על
ההרשעה".
"היה כמו אבא שלי"
כמדי שנה ,מתקיים קורס שחייה בבריכה העירונית בקרית מלאכי לילדים בגילאים שונים .העלות היא  600שקל לעשרה
שיעורים ,ומי שמרכז את הקורס וגובה את הכספים הוא יחזקאל  -לשעבר מנהל מכון הכושר דביר במתנ"ס העירוני.
בשיעור הראשון ,שנערך לפני כשבועיים ,חולקו התלמידים לשתי קבוצות ,אותן הדריכו שני המצילים האחרים בבריכה.
לאחר שמספר הילדים גדל ,נכנס איסו למים והחל ללמד את ילדי קבוצת בני השבע-שמונה ,כך שהקורס נחלק לשלוש
קבוצות גיל שונות.

מה שהורי הילדים לא ידעו ,זה כי בית משפט הרשיע את יחזקאל לא מכבר בעבירות מין קשות נגד קטין שנהג לפקוד את
חדר הכושר המדובר .תחילתה של הפרשה ב־ .2011בנו של יחזקאל ,שהתרשם כי אין ביכולתו של הלקוח הצעיר לרכוש
מנוי ,הסכים להכניסו למכון .במהלך ביקוריו במכון ,הכיר את יחזקאל ובין השניים נוצר "קשר טוב" ,כפי שהגדיר בבית
משפט.
מאוחר יותר תיאר הקטין בפני השופטים את מערכת היחסים בינו ובין הנאשם כקשר של "חברים טובים" והעיד כי
יחזקאל נתן לו כפפות אימון בחינם והבטיח לו אבקות חלבונים וסטרואידים שעלותם נאמדת באלפי שקלים .ההבטחה
האחרונה הייתה בעיני הצעיר בגדר הגשמת חלום ,בדרך ליעד להפוך ל"באדי בילדר" )מפתח גוף(" .הוא היה בן אדם
טוב ,ממש כמו אבא שלי .סמכתי עליו בעיניים עצומות" ,העיד הצעיר בבית המשפט.
מעשה סדום במקלחת
התברר שליחס המועדף ,כמו גם להבטחות שבחלקן לא מומשו ,היה מחיר .באחד מימי שישי שקדמו לאירוע ,לאחר עוד
אימון מפרך וכחצי שעה לפני כניסת השבת ,קרא המדריך לצעיר שיבוא אליו ,אולם הוא מיהר ללכת בשל כניסת השבת.
ביום ראשון שלאחר מכן הגיע המתאמן הצעיר שוב לחדר הכושר ,ויחזקאל ניגש אליו ושאל מדוע ביום שישי לא נשאר
כשאמר לו" .הנאשם אמר למתלונן' :פעם אחרונה שאתה מבריז לי .מתי שאני אומר לך לבוא ,אז זה לבוא ...כל מה שאני
אומר לך תקשיב לי ותעשה'" ,לשון הפרוטוקול.
ביום חמישי 10 ,בנובמבר  ,2011הלך למטבח שבחדר הכושר .במטבחון המתין לו יחזקאל והחל לשוחח עמו תוך שהוא
מרים את חולצתו של הקטין ,מחמיא לו על שריריו וממשש את רגלו וישבנו .לאחר מכן ביצע בו מעשה מגונה ובמקלחות
ביצע בו מעשה סדום .הוא הוסיף ואיים עליו שלא ידווח על מה שעשה לו" .הייתי המום ,בהלם מכל המקרה הזה" ,סיפר
הצעיר בעדותו במשטרה ואף בא בטענות לעצמו" :למה לא הגבתי? למה לא הגבתי?".
על סף בכי
באותו יום סיפר הצעיר לחברו הטוב ,וזה המליץ לו לספר לאחד מהמדריכים שלהם .לאחר הפצרות רבות ,הסכים הצעיר
כי חברו יספר לאחד המדריכים והוא יפרט לו לאחר מכן ,ואכן כך היה .המדריך ההמום אמר לתלמידו כי הוא חייב
להתלונן על כך במשטרה" .הוא לא ילד שמתרגש בדרך כלל" ,סיפר המדריך מאוחר יותר" .הוא לא רגיש כל כך ,אך
באותו זמן היה מאוד נסער ,על סף בכי ,זה היה משהו מאוד קיצוני מבחינתו".
בעקבות התלונה נעצר יחזקאל וכלי תקשורת רבים דיווחו על הפרשה .הוא היה עצור למשך חודש .לאחר ששוחרר,
הורחק מקרית מלאכי ולאחר מכן שהה במעצר בית .המשפט החל להתנהל לאחר הגשת כתב האישום על ידי פרקליטות
מחוז דרום.
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במקביל למשפט ,החל המאמן לחזור לחיי השגרה שלו בעיר ,מבלי שחלה עליו כל מגבלה מצד המשטרה ,הפרקליטות או
בית המשפט .לפני כחודשיים החליט בית המשפט להרשיע אותו בכל האישומים בהם נחשד עד כה.
"עדות הנאשם הותירה עליי רושם שלילי ,מתחמק ובלתי מהימן" ,חרצה השופטת חני סלוטקי ,המשמשת גם כאב בית
הדין המחוזי בבאר שבע .השופטים מרדכי לוי ושלמה פרידלנדר ,שישבו אף הם בדיונים ,הסכימו פה אחד כי יש להרשיע
את יצחק יחזקאל במעשה סדום בקטין ,מעשה מגונה והדחה בחקירה.
אלא שאישום לחוד ושגרה לחוד .מאז נפתחה הבריכה העירונית בעיר ,לפני כשבועיים ,החל יחזקאל לשמש כמציל ורכז
שיעורי השחייה .מקור בכיר בעירייה גילה כי לפני ארבעה חודשים ביקשה העירייה חוות דעת מהמחלקה המשפטית שלה
בעניינו ,וזו פנתה לפרקליטות ולמשטרה ו"הם אישרו שאין מניעה להעסיק אותו" .אותו מקור הודה כי זו הייתה טעות
להעסיקו למרות האישור" ,אבל מפליא אותי יותר שבפרקליטות לא טרחו ליידע אותנו שיש הרשעה כזו חמורה".
גם בבריכה העירונית ,שם צפו השבוע ההורים בילדיהם המתאמנים בזרועותיו של המורשע במעשה סדום )גילוי נאות:
הח"מ הוא אב לתלמיד בקורס השחייה( ,לא שמעו על הרשעתו" .אני בשוק .לא ידעתי שהוא מואשם בכזה דבר" ,נדהמה
אחת האמהות" .איך נותנים לו להדריך את הילדים?" .אם אחרת הוסיפה" :אני לא מאמינה שנותנים לאדם כזה ללמד
ילדים ,מזל שאני בבריכה ומשגיחה בעשר עיניים".
לאחר שפנינו לעיריית קרית מלאכי כדי לקבל את תגובתה בנידון ,הודיע מנכ"ל העירייה ,אייל דפנה ,כי הורה לפטר את
יצחק יחזקאל לאלתר .עורך דינו של
יחזקאל מסר בתגובה" :במשך שנתיים מתנהל הדיון שלאחריו שוחרר ללא תנאים .מותר היה לו להימצא בקרית מלאכי
ולעבוד בכל עבודה ,מאחר ובית משפט לא אסר עליו ,שהרי הוא פעל כדין .נכון שהוא הורשע לפני כחודשיים ,אבל
בכוונתו לערער על ההחלטה".
מעיריית קרית מלאכי נמסר בתגובה" :היה ידוע לעירייה על החשדות נגדו .העירייה פנתה אליו וזה הביא אישור
מהפרקליטות כי אין מניעה להעסקתו ממרץ  .2013על הרשעתו נודע לעירייה אתמול ,רק לאחר שכתבכם פנה אלינו
והודיע על הרשעתו .מיד פנינו לגורמי האכיפה והפרקליטות ,והם אכן אישרו את המידע החדש שמסר כתבכם .העובד
פוטר מיד מתפקידו והובהר לו שאינו רשאי לבצע לימודי שחייה בבריכה ,גם לא כמורה פרטי".
מפרקליטות מחוז דרום נמסר בתגובה" :הפרקליטות אינה גוף שמאשר או אוסר העסקתם של עובדים וגם אין חובה על
הפרקליטות לעדכן איש אודות ההרשעה ,למעט אם מדובר בעובדי ציבור .האחריות לביצוע בדיקה בטרם מינוי לתפקיד,
בדבר רישום פלילי או הרשעה ,במיוחד אם מדובר בעבודה עם ילדים ,מוטלת על כתפיו של המעסיק".
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4391787,00.html
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