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שתף בפייסבוק

דודי שטיינהרטר ,אב ל 8-ממודיעין עילית שתחקיר  ynetו"ידיעות אחרונות"
חשף כי ניהל במרמה מערכות יחסים עם נשים ,הורשע באונס אישה ובמעשים
מגונים באחרת .במקרה הראשון תקף באמבולנס מטופלת שאיבדה את
הכרתה ,באחר טען שהוא בן  23ושכנע צעירה לקיים איתו מגע מיני
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שטיינהרטר .הורשע בעבירות של אונס ומעשה מגונה

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע אתמול )ב'( את דודי שטיינהרטר ,אברך בן  38ממודיעין
עילית ,בעבירות של אונס ,מעשה סדום ומעשה מגונה בשתי נשים .הוא זוכה מאישום נוסף
בגין היעדר ראיות .שטיינהרטר עמד במרכז תחקיר שפורסם ב ynet-וב"ידיעות אחרונות",
שלפיו ניהל קשרים רומנטיים עם שמונה נשים לפחות .את התיק ניהל עו"ד יובל קדר
מפרקליטות מחוז ירושלים.
שטיינהרטר ,אב לשמונה ,עבד כחובש ונהג אמבולנס של חברת "אמבולנס שחר" וכן כמתנדב
כונן במד"א .על פי כתב האישום ,הוא ניצל את תפקידו ואת רכב האמבולנס של החברה כדי
לבצע במתלוננות את המעשים המיוחסים לו.
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במקרה הראשון תואר כיצד שטיינהרטר הגיע לטפל במסגרת עבודתו באישה שאיבדה את
הכרתה במהלך בילוי במרכז ירושלים בינואר  .2015תוך כדי הטיפול ציינה חברתה של
האישה כי ייתכן שהמטופלת בהריון.
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 15מתכונים ללא בשרתיעוד :גל ענק פוגע במתרחצים בבריכת גלים בסין 44 ,נפצעו

"המחבל היה בשוק טוטאלי ,עם פחד בעיניים .לא האמין שנגיע אליהם"

שטיינהרטר כמתנדב במד"א .חלק מהעבירות בוצעו באמבולנס של החברה שבה עבד

לפי האישום ,הוא לקח את הקורבן יחד עם חברתה לאמבולנס .בשלב זה האישה התיישבה
על המיטה באמבולנס ובהתאם להוראות שטיינהרטר הסירה את בגדיה וישבה כששמיכה
מכסה את רגליה .הוא אמר לה שהיא יכולה לבדוק בעצמה אם היא בהריון  -ואז פגע בה
מינית.
באישום נכתב כי "לאחר מכן אמר לה כי לפי בדיקתו היא איננה בהריון ,אך יש לעשות בדיקה
בבית חולים והוא יוכל לסייע לה בתיאום תור בהקדם" .על מקרה זה הוא הורשע בעבירות של
אונס וגרימת מעשה אונס.
האישום השני התייחס לעבירות שביצע בג' ,צעירה כבת  30מהמגזר החרדי .שטיינהרטר יצר
איתה קשר טלפוני והציג עצמו כגרוש בן  .23בשל מצג השווא ,הסכימה ג' להיפגש עמו במשך
כשלושה חודשים וחצי .במהלך התקופה המשיך שטיינהרטר במצג השווא ואף שוחח עמה על
האפשרות שיינשאו ויעברו להתגורר יחד.
בהמשך היא הסכימה לדרישת
הנאשם לקיים איתו מגע מיני,
לרוב ברכב האמבולנס ששימש
אותו בעבודתו .בחלק מהפעמים
הוא ניסה להמשיך במעשים
המיניים ,אך ג' התנגדה וסירבה.
בסעיף זה הוא הורשע בעבירות
של מעשה סדום ומעשה מגונה.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
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