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Be the first of your friends to like this.

אחת מפרשות הרצח המזעזעות ביותר
בתולדות ישראל הגיעה אתמול
לסיומה :אלי פימשטיין ,שהטביע את
בתו הודיה קדם בת השנתיים
באמבטיה ואחר כך קבר אותה בבור
שהכין מבעוד מועד בחורשה
בירושלים ,הורשע אתמול ברצח
בכוונה תחילה ונשלח למאסר עולם.
לאחר ההרשעה החליטו שופטי
ביהמ"ש המחוזי בירושלים יעקב צבן,
צבי זילברטל ומשה דרורי לגזור עליו
מאסר עולם.

Like

הרוצח אלי פימשטיין ,אתמול בבית המשפט המחוזי
בירושלים .לפני שהורשע ברצח ונשלח למאסר עולם אמר
פימשטיין":לא מאחל לאף אחד לעבור טרגדיה כזו"
תצלום :ליאור מזרחי  /באובאו

בהכרעת הדין דחו השופטים את טענת הסניגור ,עו"ד אמיר דהאן ,כי פימשטיין ביצע
את הרצח בשל השפעתה של התרופה הפסיכיאטרית ציפרמיל ,שהחל לקחת
שלושה חודשים לפני הרצח ,במסגרת טיפול פסיכיאטרי.
"אין לפנינו אדם שהונע בהשפעת חומר כימי עד שלא היה יכול להימנע מעשיית
המעשה" ,פסק בית המשפט" .לפנינו אדם המונע בכוח מחשבותיו המעוותות,
המגיע למסקנות שמבחינתו הן רציונליות ,משנה דרכי פעולה ,מתכנן היטב את
המעשה ופועל בקור רוח מזוויע".
בנובמבר  ,2002חודש לפני רצח הפעוטה ,חפר פימשטיין בור
ביער המגינים סמוך למושב עמינדב שבהרי
ירושלים ,במטרה לטמון בו את גופת בתו ,לאחר
שירצח אותה .כמה ימים לפני הרצח שב למקום,
הרחיב את הבור והעמיקו כך שיוכל להכיל את
גופת הפעוטה ,לאחר שמדד את ממדי גופה.
באותו סוף שבוע שהתה הודיה אצלו ,במסגרת
הסדר בינו לבין אמה ,רוני קדם.
בשבת 7 ,בדצמבר ,סמוך ל 10:00-בבוקר ,מילא
פימשטיין את האמבטיה בביתו במים ,הכניס את
הודיה לאמבטיה ,אחז בגופה בעוצמה ,והשקיע
את ראשה וגופה מתחת למים .לאחר כמה דקות
הוציא מהמים את גופתה של התינוקת ,הלבישה
בבגדיה והכניסה לתיק שהכין מבעוד מועד ,שהכיל
גם כפפות ומעדר .הוא נסע למקום שבו הכין את
הודיה קדם
הבור ,והטמין בו את הגופה .מאוחר יותר התקשר
למשטרה ,והודיע על היעלמות בתו .המדינה כולה עקבה אחרי אלפי המתנדבים
וכוחות הביטחון שעסקו בחיפוש הפעוטה במשך קרוב לשבוע ,עד שעד ראייה סיפר
שראה את פימשטיין קובר את בתו .במהלך ימי החיפושים הופיע פימשטיין עצמו
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פעמים רבות בטלוויזיה וברדיו ,ובקול דומע קרא לציבור לסייע בחיפושים.
רוני נגר חוקר פרטי בשבילך
מעקבים בחשד לבגידה והוכחת הכנסות .
חקירות כלכליות 054-4516106 -
www.mador.co.il

אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
עריכה ורישום פטנטים ,מדגמים וסימני
מסחר ,בארץ ובעולם03 -9711021 ,
www.epal.org.il

כל מה שפימשטיין הסכים לומר אתמול ,בעת שהמתין לכניסת השופטים הוא" :אני
לא מאחל לאף אחד לעבור טרגדיה כזאת" .הטיעונים לעונש ארכו שניות ספורות,
פימשטיין ויתר על זכותו לבקש מהשופטים התחשבות כלשהי ,ועונש מאסר העולם
נגזר בו במקום.
"הנאשם יכול היה להימנע מעשיית המעשה" ,כתבו השופטים" .הריגת הילדה היא
תוצאה של מחשבה מופרעת ומעוותת ,שמקורה באישיותו הנרקיסיסטית של
פימשטיין ,ואין מדובר במי שלא היתה לו יכולת לבחור בין עשיית המעשה לבין
הימנעות מעשייתו .פימשטיין עצמו מתאר הלך-מחשבה ,שאיננו מנותק מהמציאות,
שראשיתו עוד בטרם החל הטיפול הרפואי ,שהוביל למסקנה 'לוגית' שלפיה כדי
'לנצח' את רוני קדם וכדי שלא יחזור לתקופת הדיכאון ,עליו להשתמש ב'נשק
גרעיני' .ההחלטה להמית היתה איפוא תגובה למהלכיה של רוני" .עו"ד דהאן אמר כי
אחרי שילמד את הכרעת הדין ישקול אם לערער עליה לבית המשפט העליון.

סבה של הודיה" :מבחינת המשפחה  -זה לא הסוף"
רוני קדם ,אמה של הודיה ,לא הגיעה אתמול להכרעת גזר הדין בבית המשפט
המחוזי בירושלים ,בניגוד לרוב הישיבות שהתקיימו במהלך המשפט .את משפחת
קדם ייצג בדיון אביה של רוני ,אריק ,שדיווח לבתו באמצעות הודעת אס-אם-אס על
העונש; "מאסר עולם" ,כתב לבתו באמצעות הטלפון הנייד" .נעשה פה משפט צדק",
אמר קדם לאחר פרסום גזר הדין" .השגנו את התוצאה המקסימלית שהיינו יכולים
להשיג .לכל אורך המשפט אמרנו שלא תיתכן תוצאה אחרת".
קדם רמז כי יפעל ליצירת אפשרות של עונש מוות במקרים מסוג זה" .השלב הבא
מבחינתנו" ,אמר קדם" ,הוא לשנות את החוק ,בצורה הדמוקרטית ביותר ,כדי
שרוצחים כאלה לא ישאפו עוד אוויר .מבחינת החוק זה סוף הפרשה ,אבל למשפחה
שקוברת בן אדם באדמה ,אין סוף לפרשה הזו ,לא יכול להיות לה סוף".
עו"ד אירית באומהורן מפרקליטות מחוז ירושלים ,ששימשה תובעת בתיק הרצח,
אמרה כי "גם אנחנו בפרקליטות מסיימים עכשיו את הפרשה הקשה והכאובה הזו.
המשפט העלה שאלה משפטית חדשנית :האם אדם יכול לרצוח רק בגלל שהוא
לוקח תרופה? בית המשפט קבע שמדובר באדם מעוות שעשה את הדברים בגלל
העיוות הנפשי שלו ,ולא בגלל שום תרופה".
יובל יועז

אילן לביא יועצי בטיחות ונגישות
מכרז ריבית משכנתא -מהרו!
ניהול אחזקה בבנייני ומגדלי מגורים
שרותי ניקיון במרכז ובצפון
הובלות בכל הארץ
אחים גבאי שירותי ביוב ואינסטלציה
פרוטוקול תרגומים מקצועיים
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