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כתב אישום :מעשה מגונה בקטין בבית הכנסת
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד תושב ירושלים שביצע מעשה
מגונה בקטין בנוכחות אחיו

Moving? Let us
drive.

כתב אישום :מדינת ישראל נ' יעקובזון

בן-אליעזר 'התפוצץ' על יועץ התקשורת
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כתב אישום הוגש )א' (4.7.10 ,נגד משה יעקובזון ,תושב ירושלים בן  ,40בגין ביצוע מעשה
מגונה בקטין בבית כנסת בשכונת נחלאות בעיר.
הרשמה לSMS-

הרשמה לניוזלטר

על-פי כתב האישום ,לפני פחות משבוע  -ב 30-ביוני ,שהה יעקובזון בבית הכנסת כשבאותה
עת היה במקום א'  -קטין בן  15הלומד במסגרת חינוך מיוחד.
No Fuel to Buy. No Truck to

"הנאשם וא' ישבו על ספסל בבית הכנסת .הנאשם רכן מעל א' וניסה לנשקו וא' ניסה להתרחק
ממנו .בשלב זה משך הנאשם את א' אליו ,הכניס ידו מתחת למכנסיו של א' ונגע באיבר מינו .כן
שב הנאשם וניסה לנשק את א' ,שנרתע לאחור והסתיר את פניו .כל זאת עשה הנאשם
בנוכחות אחיו של א'" ,נכתב בכתב האישום.

Drive. Move virtually anywhere
!in the US in 2-5 Business Days

עוד צויין בכתב האישום כי עוברי אורח שהבחינו באירוע הזעיקו את המשטרה וזו עצרה את
הנאשם.
"במעשיו אלה ,ביצע הנאשם מעשים מגונים בקטין שטרם מלא לו  16שנה ,שלא בהסכמתו
החופשית" ,נכתב.
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ביטוח רכב ביטוח דירה
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ניהול תיקי השקעות

לפרסום במדור זה

צולה ביתי "על האש"
הדרך הנוחה והנקייה ביותר לצליית
חצילים ושאר ירקות ,בשרים ,דגים,
עופות ועוד..
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מדור פרסומי לפרסום במדור זה
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לטיול מחוץ לבית; קלת משקל,
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1/2

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-243265-00.html?tag=23-01-46

כתב אישום :מעשה מגונה בקטין בבית הכנסת | News1
איתמר לוין
ביהמ"ש היתנה פינוי פולשת
בקורת גג חילופית

איתמר לוין
לאומי לבן-דב :שלם מיידית
 155מיליון שקל

8/28/2017
איתמר לוין
הקפאת הליכים לחברת
האופנה גריפ

בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
מיתון  -זמן לשפר השכלה

 | 15/08/2012ד"ר שייקה מרום
ההמלצה :אישום בשוחד והלבנת הון
 | 15/08/2012איתמר לוין
דנציגר ולחיאני :השירותים וההנחות
 | 15/08/2012איתמר לוין
בלי כיפה ,אבל עם הרבה כבוד
 | 14/08/2012עכבר העיר
כיצד לנהוג עם מאכלים מסוימים בקיץ?
 | 14/08/2012איילת נדיב
לרשימות נוספות

לבימה חופשית

לרשימת הכותבים

 News1מחלקה ראשונה  :ניוז | NEWS1 | 1חדשות | אקטואליה | תחקירים | משפט | כלכלה | בריאות | פנאי | ספורט | הייטק | תיירות | אנשים | נדל"ן | ביטוח | פרסום | רכב | דת | מסורת | תרבות | צרכנות |
אוכל | אינטרנט | מחשבים | חינוך | מגזין | הודעות לעיתונות | חדשות ברשת | בלוגרים ברשת | הודעות ברשת | אחסון אתרים | בניית אתרים
מועדון  | +אישים | פירמות | מגשרים | מוסדות | אתרים | עורכי דין | רואי חשבון | כסף | יועצים | אדריכלים | שמאים | רופאים | שופטים | זירת המומחים | מומלצים

2/2

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-243265-00.html?tag=23-01-46

