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יואב אבן חושף" :אני הכתב שהואשם באונס"
כתב הבריאות של חדשות  2יואב אבן חושף בספר דיגיטלי שהשיק" :אני הוא איש התקשורת ,שנעצר
לפני ארבע שנים בחשד לאונס ,ותיק החקירה נגדו נסגר" .אבן ,ביקש להסיר את צו איסור הפרסום על
מנת שיוכל לפרסם ברבים את גרסתו לאירועים שהובילו למעצרו בעקבות תלונתה של צעירה שטענה
במשטרה כי אנס אותה באכזריות בביתו.

יואב אבן הוציא ספר בו הוא חושף כי הואשם באונס ומתאר את מלחמתו לטיהור שמו
הכתב לענייני בריאות בחדשות ערוץ  2מפיץ ספר דיגיטלי בשם “הצד שלו” שבו הוא מתאר את הפרשייה שהביאה לפתיחת תיק
פלילי נגדו בחשד לאונס.
בשנת  2011התלוננה צעירה במשטרה וטענה כי אבן אנס אותה באכזריות בזמן ששהתה בביתו .אבן נעצר למספר ימים ולאחר מכן
שוחרר למעצר בית תוך שעל פרסום שמו הוטל צו איסור פרסום .לאחר תקופה נסגר התיק הפלילי נגדו מחוסר ראיות.
אבן מתאר בספרו את גרסתו המפורטת באשר לאירוע בו נחשד על פני יותר מ 400-עמודים .כמו כן ,אבן מתאר את תחושותיו באותו
הזמן בו היה ידוע בברנז’ה כי הוא הכתב החשוד באונס ומוסיף כי היה לו ברור שבמידה ויורשע הוא ישים קץ לחייו טרם כניסתו לכלא.
באתר האינטרנט שהקים כתב“ :לאחר שנתיים של מלחמה לא פשוטה להוציא לאור ספר שכולם חוששים לפרסם אותו ,החלטתי
לפרסם את הספר שלי לבד .לספר קוראים “הצד שלו” ,והוא נכתב בזמן אמת החל מהרגע שבו שוחררתי ממעצר אמיתי למעצר
בית”.
עוד כתב אבן“ :ייתכן מאוד שאני אשלם מחיר כבד ,אולי כבד מאוד ,על החשיפה הזאת .אבל את הסיפור הזה צריך לספר .מתלוננות
שווא פוגעות לא רק בגברים חפים מפשע ,אלא גם בנפגעות אמיתיות של תקיפות מיניות ,שבגלל המעלילות – נתקלות לעתים
קרובות בחומה אטומה של חוסר אמון כשהן אוזרות אומץ ומתלוננות”.
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