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קולות הילדים :העדויות שהובילו לכתב אישום נגד
האחים סודמי

יקיר ואדווה מתגייסים בעקבות
האחים שנפלו

הבוקר )ה'( הוגש כתב אישום חמור נגד האחים סודמי החשודים ברצח
הילד ליאון קלנטרוב .במהלך הפרשה ניסו השוטרים לשכנע עשרות
הורים לאפשר לילדיהם להעיד על המעשים שביצעו בהם לכאורה
האחים הפדופילים .רק שישה הסכימו .עדויות הילדים מובאות כאן
לראשונה

"היום לא הייתי עוזבת כדי
להצטלם" :ליה גיל מאושרת

מגרש הרוסים :למה זמושצ'ק
וביילין שונאים זה את זו?

שמעון איפרגן | 13:02 4/2/2010
Recommend 0

מעשיהם של האחים התאומים ניר ונאור סודמי היו סוד גלוי ביישוב הקטן בני עי"ש .רבים
מתושבי המקום ידעו ,ברמה כזו או אחרת ,כי התאומים נוהגים להסתובב עם ילדים ונע?
רים בגני משחקים ,לפתות אותם בממתקים או בכסף-ואז להכניסם לביתם ולבצע בהם
מעשים מגונים או עבירות מין חמורות יותר.

מדורים

נוסטלגיה
הראשון בעיר:
למה איש לא זוכר
את דניאל אשדוד?

למרות זאת ,קשר השתיקה
ביישוב-שלו היו שותפים
הורים ,שכנים ומכרים-נשמר
גם לאחר הרצח המזעזע של
הילד ליאון קלנטרוב ,שאירע
ביום האחרון של שנת .2009

קווים אדומים
אשדוד :למה
יחיאל לסרי
התפרץ על צבי
צילקר?

חברים למשק
הצצה לחיי
משפחת לובטון
מקיבוץ רבדים

בחר מרשימת המדורים הקבועים

"עברנו מבית לבית ביישוב,
התחננו בפני ההורים
שילדיהם הותקפו מינית על
ידי האחים סודמי שיאפשרו
לנו לגבות מהם עדות ,אבל
רובם סירבו בתוקף .היו
כאלה שטרקו לנו את
אדיר סומי בהארכת המעצר צילום :פבל טולצ'ינסקי
הטלפון-או את
הדלת-בפרצוף .הם לא רצו
שהילדים שלהם יעברו טראומה נוספת ,שחס וחלילה לא ייאלצו להעיד בבית המשפט",
מגלה קצין משטרה בכיר.
האחים סודמי ,כך לטענת חוקרי היחידה המ? רכזית במשטרת מרחב לכיש )בפיקודם
של סנ"צ דודי בואני ורפ"ק שמעון פורטל( ,רצחו את ליאון קלנטרוב הקטן לאחר שפיתו
אותו להיכנס לביתם .האחים הכירו היטב את קלנטרוב ,שאיתו שיחקו מדי פעם בגן
המשחקים הסמוך לביתם .כאשר קלנטרוב הוכנס לחדרם הם ביצעו בו מעשים מגונים עד
שהגיעו לסיפוק.

מדוברים

11.04%
ארגון אדם טבע
ודין נגד קידוחי
הנפט בגולן

הכי נקרא

8.78%
תושבי רג'ר :רוצים
לשאוב מים מלבנון

הכי מטוקבק

8.33%
כשמדענים ושחקני
תיאטרון פשטו על
פאבים

על פי החשד,כאשר ליאון הקטן ניסה להימלט מהם והחל לצעוק לעזרה ,אחד מהם סתם
לו את הפה עד שהוא נפח את נשמתו ,ואז הם הכניסו אותו לתוך ארגז המצעים
שבמיטתם כדי שאיש לא ימצא את גופתו .בחדרם של האחים נמצאו סימני זרע,
ובציפורניו של קלנטרוב נמצאו שרידים מעורו של אחד האחים .על פניו ורגליו של נאור
זוהו שריטות .במשטרה טוענים כי קלנטרוב ניהל מאבק קשה עם האחים טרם מותו ,אבל
הם התגברו עליו בקלות .הוא היה רק בן שבע.

"הם היו בטירוף"
מאז מעצרם של האחים סודמי היישוב בני עי"ש סוער וגועש .פתאום התושבים
"התעוררו" ,וכל אחד החל לספר על מעללי האחים .חוקרי ימ"ר לכיש לא קפאו על
שמריהם והחלו בחקירה מעמיקה ביותר בניסיון להוכיח את דפוסי ההתנהגות המינית
השיטתית של האחים כלפי ילדים ונערים.
החוקרים ,כך על פי מידע שנחשף כאן לראשונה ,גילו כי בשנתיים האחרונות תקפו
האחים סודמי לפחות  30ילדים .החוקרים עברו מבית לבית ביישוב ,בניסיון לשכנע את
ההורים לאפשר להם לגבות עדות מילדיהם-דבר שהת? ברר כמשימה כמעט בלתי
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אפשרית .רק שישה הורים הסכימו לאפשר לילדיהם למסור עדות.
מטרת החוקרים הייתה לבסס די ראיות להגשת כתב אישום נגד האחים ,לאחר שהתגלו
סתירות מהותיות בגרסאותיהם" .הגענו למצב שהיינו צריכים להתחנן בפני ההורים
שיאפשרו לנו לבצע את גביית העדות מילדיהם .רק אחרי שהסברנו להם את חשיבות
העניין ,חלקם הקטן הסכים" ,ציין קצין משטרה בכיר.
עדויות של כמה מהילדים שנמסרו לחוקרי המשטרה מזעזעות .הן חושפות כיצד האחים
לא בחלו בשום אמצעי כדי לספק את יצריהם המיניים .כמה מההורים שילדיהם מסרו
עדויות במשטרה על מעללי האחים היו מופתעים והמומים" .אחרי שהאחים נעצרו הבן
שלנו סיפר לנו מה קרה ,אבל במשטרה הוא סיפר הכל ובפירוט .אולי הוא פחד או היה
בטראומה ,ניסה להסתיר מאיתנו דברים לא נעימים" ,סיפר אחד ההורים.
הילד ל' סיפר לחוקרי המשטרה על מה שעוללו לו האחים" :הם קראו לי לבוא אליהם
הביתה .נכנסתי ,זו לא הייתה הפעם הראשונה .הם נחמדים כאלה ,ישבתי איתם על
המחשב ,שיחקנו בכל מיני משחקים ,ואז לפתע הם התחילו לגעת בי .ביקשתי שיפסיקו.
לפתע הם פתחו את ארון הבגדים בחדר שלהם ,הכניסו אותי בכוח פנימה ,ניסו להוריד
ממני את הבגדים והתחילו לגעת לי בכל מיני מקומות".
"ביקשתי מהם שיפסיקו ,בעטתי בהם ,אבל הם המשיכו לגעת בי .אחרי שהם סיימו הייתי
בהלם לגמרי ,הם ביקשו ממני לא לספר לאף אחד על מה שקרה .מאז המקרה הרגשתי
בושה .לא סיפרתי לאף אחד על מה שקרה .רק אחרי שראיתי בטלוויזיה שהם נעצרו
דיברתי עם אמא שלי על מה שקרה וגם לא סיפרתי לה הכל ,פשוט פחדתי ,הרגשתי לא
נוח .זה לא נעים לספר דברים כאלה".
ילד אחר ,ג' ,סיפר על מקרה שבו האחים אילצו אותו לצפות עמם בסרט פורנו" .הגעתי
אליהם הביתה ,ישבתי איתם בחדר ,שיחקנו בסוני פלייסטיישן ,באמצע המשחק אחד
מהם הכניס סרט כחול והם התחילו לגעת בי .לשלוח ידיים.
"בהתחלה זה היה באטיות ,אמרו שאין לי מה לפחד ,הרגיעו אותי ,אבל אחר כך הם ניסו
להפשיט אותי ונגעו לי בחלק העליון והתח? תון של הגוף .הרגשתי לא נוח וביקשתי
שיעזבו אותי .הם היו בטירוף ,רק אחרי כמה פעמים שצעקתי עליהם ובכיתי שיעזבו
אותי ,הם שח? ררו אותי והלכתי הביתה".

"הבן שלי צריך שקט"
סיפורו של ד' דומה במיוחד לסיפורו של ליאון .נדמה כי בנס ניצל מגורל דומה .לדברי
השוטרים ,האחים הזמינו אותו באחד הערבים הביתה ,כשהם מפתים אותו בממתקים
ובמשחקי מחשב.
"הם היו נחמדים ,דיברו יפה ,הכרתי אותם מהשכונה ,תמיד החברים שלי וילדים אחרים
היו הולכים איתם" ,סיפר ד'" ,הם תמיד ידעו לתת לנו כל מיני דברים ,ממתקים ,לשחק
במחשב שלהם .באותו היום נכנסתי אליהם לחדר הביתה ,הם היו שקטים .פתאום הם
התקרבו אליי ,ואחד מהם הכניס אותי בכוח מתחת למיטה ונגע לי במקומות מסוימים
בגוף .צעקתי ,בעטתי בהם ,הצלחתי להשתחרר וברחתי מהבית .זה היה מפחיד מאוד.
לא סיפרתי על זה להורים כי הרגשתי לא נעים".
ק' ,שהוריו לא אפשרו לו להתלונן במשטרה כדי שלא יחווה בשנית את הטראומה
הנפשית שעבר ,סיפר כי "הם אהבו להכניס ילדים לארון ,כדי שההורים שלהם לא ישמעו
את הצעקות של הילדים .ההורים שלהם הזהירו אותם לא להכניס ילדים הביתה ,אבל
הם היו מחכים שהם ילכו לישון ומכניסים אותנו מהדלת האחורית .כדי שההורים לא
ישמעו את הצעקות שלנו ,הם הכניסו אותנו לארון וסתמו לנו את הפה עד שהם סיימו
לגעת בנו במקומות לא נעימים".
ההורים שסירבו להתלונן
במשטרה נגד האחים
סודמי-ויש עשרות
כאלה-הסבירו את העובדה
שהם חוששים שילדיהם
עלולים להזדקק לטיפולים
נפשיים או להיכנס לדיכאון
ממושך" .המשטרה פנתה
אלינו ,החוקרים עו? שים
עבודה טובה ,אבל צריך
להבין גם אותנו.
הילדים שלנו נפגעו מספיק
מהאחים האלה ,ועכשיו הם
נאור סודמי בהארכת מעצרו בבית משפט השלום באשדוד צילום:
יצטרכו עוד פעם לחזור על
פבל טולצ'ינסקי
הסיפור אצל החוקר .מה זה
ייתן להם? שום דבר .אני
חושש מהפגיעה הנפשית שתהיה לילד שלי אם הוא יפתח שוב את הפצעים מחדש .גם
ככה הוא בקושי מתפקד בבית הספר מאז המקרה" ,הסביר אחד ההורים את מקור
ההתנגדות.
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אביו של ילד אחר ,שעל פי החשד הותקף מינית ,אמר לשוטרים שדפקו על דלתו" :לא
חיכיתי לכם שתבואו .לא רציתי להגיש תלו? נה במשטרה .הבן שלי סבל מספיק ,עכשיו
הוא צריך שקט".

גרביים בפח האשפה
חוקרי ימ"ר לכיש ניסו לעשות לאחים סודמי כל מיני תרגילי חקירה כדי להפיל אותם בפח
ולגרום להם להודות ברצח ,אבל הם נכשלו פעם אחר פעם .האחים תועדו בחדר
החקירות כיצד הם מתאמים ביניהם גרסאות .כאשר הם נלקחו לזירת הרצח ,כל אחד
מהם מסר גרסה אחרת שונה בתכלית מאחיו התאום.
במהלך החקירה מסרו האחים כמה גרסאות על ליל הרצח .אחד מהם סיפר כי מצא את
קלנטרוב גוסס ברחוב ,ריחם עליו והכניסו הביתה .אח אחר טען כי קלנטרוב נכנס מרצונו
החופשי הביתה ,שיחק עמם במחשב ,חש ברע ומת" .לא נגענו בו ,לא רצחנו אותו" ,טענו
האחים.
מפקד המחוז הדרומי ניצב
יוחנן דנינו ראה בתיק האחים
סודמי פרויקט אישי .ניצב
דנינו הטיל את יהבו כדי
שחוקרי ימ"ר לכיש ישקיעו כל
טיפה של זמן פנוי בתיק
המורכב והסבוך להשגת
ראיות להפללת האחים
סודמי" .זה מקרה חמור
מאוד ,וחוקרי ימ"ר לכיש עשו
עבודת נמלים כדי להוכיח
שהאחים סודמי פעלו
בשיטתיות כדי לתקוף מינית
ילדים בישוב" ,ציין דנינו.
לאון קלנטרוב ואביו ארתור צילום רפרודוקציה :אדי ישראל

היום צפויה הפרקליטות
להגיש כתב אישום חמור ביותר לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה נגד האחים .הם
יואשמו ברצח ובביצוע מעשים מגונים .בין הראיות שהצטברו בידי החוקרים ,נמצאים
הגרביים של קלנטרוב ,שהתגלו בפח הזבל של האחים.
פרקליטם של האחים עו"ד ירון פורר מכחיש את האישומים והחשדות נגד מרשיו.
במשטרה מעריכים כי הגשת כתב האישום נגד האחים תסייע להורים נוספים שילדיהם
נפגעו מינית וחששו לאפשר להם להעיד במשטרה ,להגיש תלונות נגדם.

הוסף תגובה

כתוב לעורך

הגיבו

שתף

שלח לחבר

תגובות

חזרה למעלה
ראשי
דעות
יהדות
בריאות
ירוק
בלוגים
סלולר

חדשות
מבזקים
פוליטי/מדיני
צבא וביטחון
בארץ
בעולם
ציונות
מדע
בריאות
הראיון היומי
הישרדות בכביש

עסקים
שוק ההון
וול סטריט
נדלן ותשתיות
קריירה ויזמות
רכב
הייטק ,תקשורת
ואינטרנט
מדיה וצרכנות
משפט
תשתיות
דעות

כתבו לנו עזרה תנאי שימוש
© כל הזכויות שמורות
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ספורט
ליגת העל
כדורגל עולמי
כדורסל
טניס
עוד ספורט
לוח תוצאות
סטטיסטיקות

RSS

תרבות
טלוויזיה
מוזיקה
קולנוע
ספרות
אמנות ובמה
ארכיטקטורה ועיצוב

סגנון
אופנה
אוכל
תיירות
ניו אייג'

רכילות
לוקאלי
אינטרנשיו
פפראצי
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