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החדשות
כתב אישום נגד יונתן מלול: ארגן את

ייבוא הסם שהוביל למעצרן של
הישראליות בפרו

מלול הציע לסמדר זוהר לטוס לפרו, ביקש ממנה לצרף את חברתה ואחיינית שלה,
והורה לה להעביר את המזוודות שגרמו למעצרן - כך על פי כתב האישום שהגישה

הפרקליטות. מלול הוא גרוש אחותה של זוהר, מונסנגו, העצורה השנייה, התלוותה
לזוהר כמטפלת לילדים שנסעו עמן
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צילום: החדשות 12

פרסום ראשון: כתב אישום נגד יונתן מלול הוגש היום (חמישי) בגין ייבוא סם מסוכן מפרו -

ייבוא אשר גרם למעצרן של סמדר זוהר והודיה מונסנגו במדינה הדרום אמריקנית באוגוסט

אשתקד. מלול, תושב פתח תקווה, הוא גרוש אחותה של זוהר. לבקשת חדשות 12 צומצם

צו איסור הפרסום הנוגע לתיק. מאור מונסונגו, אחיה של הודיה, אמר לחדשות 12 כי הוא:

"מקווה שזה בשורות טובות ושזה יסייע להודיה במשפט שם".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

על פי כתב האישום מלול פנה לזוהר והציע לה לנסוע לפרו ולהביא מזוודות. כמו כן הציע לה

לצרף את חברתה ואת אחייניתה במסווה של טיול בת מצווה. בהמשך ביקש גם האחיין של

סמדר להצטרף לטיול. מלול מימן את הנסיעה של כל הארבעה.

בשלב הראשון הארבעה טסו למדריד, שם בהנחיית מלול קנתה סמדר כרטיסים לפרו לשם

הם המשיכו. בעת ששהו בפרו ירדו זוהר ומונסנגו מבית המלון ואספו ארבע מזוודות ובהם

כ-20 קילוגרם קוקאין מוסלקים. בעת הגעתם לשדה התעופה בפרו נעצרו הארבעה.
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בימים אלו מתעורר עניין ציבורי רב בהשבתה של מונסנגו לישראל ובמאמצים שנעשים

לשחרורה, ככל הנראה בעקבות השבתה של נעמה יששכר מהכלא הרוסי. בפייסבוק פעילה

קבוצה להצלתה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה את כתב האישום נגד מלול לבית המשפט

המחוזי בלוד. למלול מיוחסים שני אישומי ייבוא נוספים והפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד

תום ההליכים.

זוהר בת ה-27 ומונסנגו בת ה-24 עצורות כחמישה חודשים בפרו בחשד להברחת סמים. הן

נעצרו בשדה התעופה של לימה, בירת המדינה, רגע לפני שעלו על הטיסה לישראל

כשבמזוודות שלהן 20 ק"ג של סמים מסוג קוקאין – ששווים מוערך בעשרות מיליוני שקלים.

עו"ד ליאור אשכנזי

עו"ד ליאור אשכנזי, שמייצג את מלול, מסר: "היום הוגש כתב האישום ולא הכול ניתן עדיין

לאמר. אני משוכנע שהפרטים יחשפו התיק יצומצם".


