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תל אביב :עבריין מין נעצר בחשד למעשה סדום בבת 4
רומן לוין ) ,(38עבריין מין מוכר בעל רישום פלילי ,נעצר אתמול לאחר שעקב אחר קבוצת ילדים בעיר • לפי החשד ניסה לפתות אותם וביצע מעשה סדום באחת מהן • מעצרו
הוארך בעשרה ימים
אבי כהן  //פורסם ב | 09:57 12.02.2017 :עודכן ב10:40 12.02.2017 :
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החשוד נעצר בעבור זמן קצר  //צילום אילוסטרציהGettyimages :
הבוקר )ראשון( הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב ,רומן לוין ) ,(38עבריין מין מוכר ששוחרר בעל רישום פלילי ,שהיה תחת מעקב לפי חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין.
החשוד נעצר אתמול בחשד לביצוע מעשה סדום בילדה בת  .4לפי החשד לוין עקב אחר קבוצת ילדים בגילאי  45באזור שכונת התקווה וניסה לפתות אותם על ידי משחקים וממתקים.
בהמשך לוין ,לקח אותם לחצר צדדית שם ביצע באחת מהן מעשה סדום .מיד עם קבלת הדיווח במשטרה ,הוקפצו צוותי סיור של תחנת שכונות שפתחו בסריקות אחר החשוד ואכן כעבור זמן קצר נעצר החשוד ,זאת
על פי התיאור.

, אולם לטענת נציג המשטרה. כי יש ללוין אליבי והוא היה כל היום בישיבה ויצא רק לטיול קצר אחר הצהריים בתום שיעור בישיבה, אמרה בבית המשפט, שביקשה לאסור את פרסום שמו,פרקליטתו עו"ד יעל ניסן
.החשוד אמר בחקירתו הראשונית כי היה בבוקר בישיבה וכמעט כל היום ישן ורק קם לתפילה
." לביצוע העבירות המיוחסות לו זאת מהעדויות וממצאים נוספים אותם אספה המשטרה,השופטת רונית פוזננסקי כץ האריכה את מעצרו של לוין בעשרה ימים וקבעה כי "קיים חשד סביר כנגד החשוד
.4  שעה שמדובר בעבירת מין חמורה בילדה כבת, "דומני כי אין צורך להכביר מילים באשר לחומרה אשר עולה ממעשיו של החשוד:השופטת כץ פוזננסקי הדגישה בדבריה את חומרת מעשיו של החשוד וכתבה
. השופטת החליטה להתיר את פרסום שמו. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר בחשוד בעל עבר פלילי
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DavidShield
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"הזוגיות השתפרה בזכות "טינדר
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רצתה להיות דיילת ובתגובה פניה נשרפו
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TOOTY.co.il | איך לטוס בלי לשלם על מזוודה
ככה תמצאו טיסות זולות

(utm_source=taboola&utm_medium=referral?/טיסותללאמזוודה/http://www.fly.tooty.co.il)
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תשעה עיראקים בני אותה משפחה נאשמים באונס
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2016  מהלכים שיווקיים שבלטו בשנת10
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. ברוך הבא ל ישראל היום! הרשם והפוך לחבר,שלום אורח
דוא"ל

טוויטר

פייסבוק

פופולרי בקהילה

השרברב נשאר נאמן | ישראל היום

"האמריקנים הם שמנעו את קידום
היוזמה האזורית" | ישראל היום

רצתה להיות דיילת ובתגובה פניה
נשרפו | ישראל היום

"אתה תהיה המנקה שלי" | ישראל
היום
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ועכשיו הוא אמור כפרס ניחומים להישאר
עם בחורה שעושה לו מבחני נאמנות??
יאיי..הייתי מוותרת עליה גם!

מעניין אם גם העיתונות בפקיסטן כותבת
על אסונות טרגיים בישראל )שאינם על
רקע לאומני( כדי שהעם בפקיסטן יזיל
דמעה .תפסיקו לרעות בשדות זרים יא

אנשים לא יודעים עד כמה סדר היום
העולמי בנושא הסכסוך זה באשמת
השמאל הישראלי .לעולם בכלל לא היה
אכפת מהפלסטינים בשנות ה .80 -עד

אנדל עלוב עבריין ואלים כנראה
שמשטרת ישראל יודעת מה שהיא עושה
ועושה זאת נאמנה הכי קל להשליך את
הסיטואציה על הרקע העדתי והגזעני

גיחי,גיחי  ,הומור אינפנטילי ,עם מסרים
ברורים מצד השמאל ,הכל-כך נאור.
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