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אישום :עובד קניון ביצע מעשים מגונים בקטינים
כתב אישום הוגש נגד עובד קניון בי-ם הנאשם כי שידל ילדים שפגש
בזמן עבודתו לבוא עמו למקומות מבודדים שם נגע בהם וניסה לנשקם

עוד ב''בארץ''
 12שנות מאסר למטפל נשא איידס שאנס חוסה
נתיב נחמני13:52 25/10/2011,

מאסרו של משליך הנעל על ביניש לא יקוצר
נתיב נחמני13:24 25/10/2011,

"אתה וסיינפלד  -כמו ישראל והפלסטינים"
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ראשי המאבק החברתי :חוזרים להפגין ברחובות
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כתב אישום שהוגש היום )ד'( לבית המשפט המחוזי בירושלים חושף הטרדה מינית
סדרתית של ילדים על ידי עובד בקניון רב שפע בשכונת רוממה בעיר ,שנאשם כי ביצע
מעשים מגונים בילדים ובנערים איתם נפגש במהלך עבודתו בקניון.
בכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד גאולה כהן ,סגנית בכירה לפרקליט המחוז ,נכתב כי
בחודש אפריל ניגש הנאשם ,אייל אביטון בן  ,40לילדה בת  11בקניון ,והציע לה להתלוות
אליו למחסן סמוך .הילדה ניסתה לחמוק ,אך אביטון שידל אותה להתלוות אליו ובמחסן
ביצע בה מעשים מגונים ואיים עליה שלא לגלות דבר על כך.

מדוברים

הכי נקרא

12.64%
דורון שוסטר הוא
חבר מרכז הליכוד
שחוסל בראשל"צ

במקרה
אחר ,בתחילת החודש,
פגש אביטון בקניון שלושה נערים בני  13ו ,14-והציע להם לבוא עימו למעיין בשכונת
ליפתא בירושלים .שם הוא הכניס אותם למערה ,התפשט וליטף את ידיהם ורגליהם.

10.05%
מתקפה על
טראמפ באיפא"ק:
"פשיסט ,יש
לחנכו"

הכי מטוקבק

6.17%
תחקיר שוברים
שתיקה :המדריך
המלא לספינים של
השמאל

אביטון ניסה באותו המקרה לנשק את אחד הקטינים ,אך זה סירב .לבסוף ,נתן אביטון
לנערים  50שקלים והורה להם לא לספר לאיש על מה שאירע במערה.
לאחד הנערים שפגש אמר אביטון ליצור איתו קשר טלפוני למחרת וכך עשה הקטין.
אביטון הציע לו סכום של  200שקלים אם ינשק אותו ,והנער הלך עימו למערה בליפתא,
שם ביצע בו אביטון מעשים מגונים.

הוסף תגובה

תגובות
עד כה 1 :תגובות ב 1-דיונים

הגיבו

כתוב לעורך

שלח לחבר

שתף

פייסבוק

뉴스 읽어주는 여자
 10,512סימוני 'אהבתי'

אהוב/אהבי את הדף

שתף/שתפי

היה/היי הראשון/הראשונה מבין חבריך שאוהב/ת את זה

דעות וטורים
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הוספת תגובה
שם
שי גולדן
שידור פניו
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קדאפי הוא ברברי

נושא  /כותרת
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נועם שרביט
זהות הקורבן
משמעותית בעונשו
של מור

בן כספית
שליט הוא הרבה
דברים ,חוץ
מ"גיבור"

בחר מרשימת הכותבים הקבועים:

בלוגים
עכשיו מותר לשאול לשם מה נפל יוני נתניהו
קלמן ליבסקינד

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר
גולשים יקרים ,אתר  nrgמעודד שיח מעורב ואחראי במסגרת התגובות שלכם לכתבות.
במידה ויעשה בכך שימוש לרעה ו/או בניגוד לדין ,מערכת  nrgשומרת לעצמה את
הזכות להעביר את כתובת ה IPשל הכותב לגורמים שידרשו זאת.
המשך קריאה מהנה ,מערכת nrg

עסקת שליט הציגה כניעה לנורמה מוסרית
מעוותת
בן דרור ימיני

לקריאת כל התגובות ברצף
 .1בסופו של דבר יצתרכו להעביר כול אדם שמחפש מקום עבודה שאלון על נטיות
פקק תנועה קרית ביאליק12:00 14/08/08 ,
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כתבו לנו עזרה תנאי שימוש מנוי לעיתון מעריב דרושים במעריב פרסמו ב nrg-מעריב
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