
אנחנו. עכשיו לפרשת האונס בחניון גן העיר בתל אביב: ינון מגל

ואתה שומע קולות. במשטרת לב תל אביב, דודי ניסים, איתך

?אופטימיים לגבי הסיכויים לתפוס בקרוב את האנס

צוות, בתחנת לב תל אביב, ממש מאחורינו. ינון, כן: דודי ניסים

,יום שבת לפנות בוקר, בעצם, ומאז, החקירה שנמצא במקום

תמונה של, ראשית. יש להם. אופטימיים מכמה סיבות. אופטימיים

יש. הוא צולם במצלמות האבטחה- צריך לזכור. החשוד באונס

גם בגן העיר וגם. הרבה מאוד מצלמות אבטחה במתחם הזה

אז יש. ולפני המעשה, והחשוד באונס צולם לאחר המעשה. בחניון

הוא גם היה חמדן מספיק בשביל. להם את התמונה הזאת שלו

,לשדוד משני הצעירים את הטלפונים הסלולאריים שלהם- לגנוב

של- ועל כן יש למשטרה איכון של השיחה, מיד לאחר האונס

כמו גם את, השיחות שהוא ביצע מיד לאחר שהוא יצא מהמקום
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המשטרה מעריכה שתצליח- דודי ניסים
למצוא במהרה את החשוד באונס בגן
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יש גם דגימת, ובנוסף. המיקום המדוייק שלו בדקות הראשונות

ולכן המשטרה העבירה את זה, איי שהוא השאיר במקום-אן-די

נכון. ובימים הקרובים יהיה להם עוד פרטים, לבדיקת מעבדה

ואני. ההערכה של המשטרה זה שהוא נמלט לשטחים, לעכשיו

ונראה את הכתבה שמיטל שווייגר ואני, אולי, בכלל מציע שנעבור

.הכנו ביום הזה

מדינה שלמה מדברת על האונס האכזרי, גם הבוקר: דודי ניסים

צעירה בת שמונה עשרה נאנסה. שארע בחניון גן העיר בתל אביב

והאנס עדיין, גם בן הזוג הותקף. לעיני בן זוגה באיומי סכין

.מסתובב חופשי

:ח וולפסון"בי, אונס ותקיפה מינית' מנהל יח- אברהם גולן' פרופ

,באחת עשרה שנים, אנחנו. יש הרבה מאוד מקרים כאלה, לצערי

אנחנו די. רובם הגדול נשים. טיפלנו בכאלפיים חמש מאות מקרים

.מקרה ליום, בגדול- על בערך, בכמה שנים האחרונות, יציבים

רק חלק קטן. זאת הסטטיסטיקה העגומה. כן: דודי ניסים

,בשבת לפנות בוקר. מהמקרים מגיע לתקשורת באינטנסיביות כזאת

חדר ארבע בבית. פונו הצעירה ובן זוגה לכאן, מיד לאחר האונס

.המרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. החולים וולפסון בחולון

הוחלט לרכז במקום אחד את כל, לפני שתיים עשרה שנה

מיד לאחר הטראומה, הגורמים שאותם צריכה לפגוש נאנסת
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בדרך כלל הייתה עוברת, נתקפת, הנתקף: אברהם גולן' פרופ

.לקיחת עדויות משפטיות, שירות סוציאלי, משטרה. ממקום למקום

,וכל יתר הגורמים, היא מובאת למרכז במיקום מיוחד, עכשיו

.ולא מטרידים אותה, באים אליה, בעצם

את פניהם של הנאנסת ובני זוגה קיבלו צוות: דודי ניסים

רק. זאת התחנה הראשונה. העובדות הסוציאליות בחדר ארבע

היא נפגשת עם, לאחר שהנאנסת מסכימה להתחיל את התהליך

נפגשת הנאנסת עם רופא, בתחנה הבאה, וממש כך. יתר הגורמים

תגיש, אם תסכים, אחר כך. מהמכון לרפואה משפטית, מיוחד

שהחוקרת מגיעה, והיתרון של חדר ארבע הוא. תלונה נגד התוקף

כל תחנה עוטפת. כך גם נציג מהמרכז לנפגעי תקיפה מינית. אליה

.אפס התרוצצויות. ומחבקת
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