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ה"מורי" שתקף מינית בת  10ישוב ללמד ילדים
עזרא קסר ) (71הורשע בביצוע מעשים מגונים בבתו של אחד
המתפללים בבית הכנסת "תפארת ישראל" בקריית אונו.
הפרקליטות התירה לו לשוב וללמד ילדים ,אך בנוכחות הוריהם.
נשות קריית אונו זועמות :לא יעלה על הדעת שהעיר תשתוק
ארצי חלפון
עדכון אחרון16:30 ,30.09.09 :

שתף

הרב הורשע במעשים מגונים ,אבל ישוב ללמד קטינים .תושב אלעד המשמש
כ"מורי" לבנים בבית כנסת בקריית אונו יורשה להמשיך ללמד קטינים ,על אף
שהודה והורשע בביצוע במעשים מגונים בכוח בילדה בת  ,10אותה הכיר
בבית הכנסת.
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ה"מורי" ,עזרא קסר ) ,(71לימד בבית הכנסת "תפארת ישראל" בקריית אונו.
הוא הודה כי נהג לתקוף מינית את הילדה ,בתו של אחד המתפללים בבית
הכנסת,
כשהמתינה שאביה
יסיים להתפלל.
מתיק החקירה עולה כי
קסר נהג להוביל את
הילדה ,שהכירה אותו
אישית ,לחדר ריק בבית
הכנסת .שם הוא נגע
באיבר מינה והניח את
ידה בכוח על איבר מינו.
קסר הורשע על פי
הודאתו בדצמבר .2008
בחודש יוני האחרון
נחתמה עמו עסקת
טיעון ,שבמסגרתה נגזרו
עליו שישה חודשי
עבודות שירות ,קנס של  1,500שקלים ופיצוי לילדה הקטנה בסך 3,500
שקלים.
כעת הציבה הפרקליטות לקסר תנאי שלפיו הוא יוכל לשמש כ"מורי" רק
בנוכחות הורה הילד אותו הוא מלמד.
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בעקבות הכוונה להחזיר את ה"מורי" לעבודתו דורשים במנהלת הנשים של
קריית אונו ,בראשותה של חברת המועצה נטע גולד ,לבחון שוב ובדחיפות את
ההחלטה.
ממנהלת הנשים נמסר כי גולד הזדעזעה מהפרסום והיא סבורה כי "לא יעלה
על הדעת שקריית אונו תתן ידה לחשיפה מיותרת נוספת של ילדים למי
שהורשע בתקיפה מינית של קטינים".
במנהלת הנשים והוועדה למניעת אלימות הוסיפו כי על רב העיר להתערב
בנושא ולהביע את דעתו.
בהכנת הכתבה השתתף אביאל מגנזי

גולד .מזועזעת
מהידיעה צילום:
"עתיד חדש"

פרסום ראשון07:59 ,30.09.09 :

תגובה לכתבה
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