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חשד :ילדות חותנו ביבניאל בניגוד לחוק
מאת אורי אס

אחד ממנהיגי ברסלב במושבה חשוד בכך שחיתן בשנים האחרונות עשרות
בנות 16-12

תושב יבניאל ,ממנהיגי קהילת ברסלב במושבה ,נחקר השבוע בחשד כי בשנים
האחרונות חיתן קטינים בקהילה החרדית במושבה שבגליל התחתון .האיש
מובא היום )שני( להארכת מעצר.
במהלך חקירה שמנהלת משטרת טבריה בחודשים האחרונים על מעשים
פליליים במושבה ,התעורר חשד כי אנשי ברסלב ביבניאל חיתנו עשרות
קטינים .צוות חקירה מיוחד שהוקם לבדיקת הנושא גילה ,לדברי המשטרה,
חשדות לכאורה לכך לכך שעשרות ילדות ונערות בנות  16-12חותנו בניגוד
לחוק עם בני גילן ומבוגרים מהן.
המשטרה מוסרת כי בחיפושים שערכו בלשי המשטרה בחמש דירות במושבה
נמצאו לכך ראיות לכאורה ,ובהן מסמכים שונים וקלטות המתעדות את
החתונות ,האסורות על-פי חוק.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חשד 13 :קטינים אנסו ,היכו והתעללו בבת  15במשך  3שנים
חשד 2 :בני  15אנסו בת  ,13בסיוע מבוגר
פתח תקוה 15 :נערים חשודים בסחר בסמים
פלסטיני בן  13עצור כבר שבוע כי יידה אבנים
האונס בתל אביב | החשוד המרכזי בפרשת האונס הותקף בבית המעצר
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