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אקטואליה

בעולם

סקופים

ספורט

משפט

כלכלה

בריאות

רשימות | ארכיב יומי | כל הקישורים | סיפורים חמים | משובים | נדל"ן | תגיות | פורומים | ספרייה מקוונת | בימה חופשית | מיוחדים |

חדשות

ראשי  /דת ומסורת משפט פלילים

הבלוגרים הנקראים ביותר בNews1 -
 .1יואב יצחק

 .2דן אלון

 .3איתמר לוין

 .4נרי אבנרי

 .5טובה ספרא

 .6איתן קלינסקי

 .7אריה אבנרי

 .8מרדכי קידר

 .9ראובן לייב

 .10עידן יוסף
לרשימת הכותבים בNews1-

הרשמה לניוזלטר

|

| שתף:

| דוא''ל:

המגזין
ערוצים נוספים

| הדפסה:

מאסר לחסיד חב"ד שעשה מעשה מגונה בבת 5
מאת :משה ריינפלד |

| עגל הזהב עיתונות בע"מ | תגובות

שניאור זלמן בן  ,23אזרח צרפת ,הלומד
להסמכה לרבנות ,התארח לשבת בבית
משפחה חרדית וניצל זאת לביצוע מעשה
מגונה בילדה שישנה בחדר סמוך
< הרבנים ביקשו שבי"ד תורני יטפל

הרשמה לSMS-

▪ ▪ ▪
שופט בית משפט השלום רחובות ,ירון לוי ,גזר
)יום א' (6.7.08 ,גזר שנתיים וחצי מאסר בפועל
ושנה מאסר על תנאי על חסיד חב"ד ,שניאור
זלמן ,בן  ,23אזרח צרפת הלומד בארץ להסמכה
לרבנות ,שהורשע ,על-פי הודאתו ,במסגרת
עסקת טיעון בעבירה של מעשה מגונה בקטינה בת פחות מ .14-השופט גם העמיד אותו
בפיקוח של שנה ,וחייב אותו לשלם פיצוי בסך  30,000שקל לקורבנו.

מן הישיבה למאסר ]צילום אילוסטרציה :פלאש [90

מועדון +
כסף רופאים שמאים יועצים אדריכלים
רואי חשבון
עיתונאים
עורכי דין
שופטים
ד"ר י .וינרוט ושות' ,משרד עורכי דין
יצחק ראובן ,משרד עורכי דין
רפאל ר .גלס  -שושנה גלס ,משרד עורכי דין
שוב ושות' ,משרד עורכי דין
אורי סלונים ,משרד עורכי דין

קישורים ממומנים

לפרסום במדור זה

כדור כביסה אקולוגי
התחליף האקולוגי המושלם לאבקות
ומרככי כביסה .עכשיו ב 50% -
הנחה

מגזר הדין עולה כי שניאור זלמן הגיע ב ,11.5.07-לפני כניסת השבת ,עם חברו ,לישוב בדרום,
להתארח במקום בשבת ,על-פי הזמנת ָרב המקום .סמוך לחצות ,הגיעו השניים לבית משפחה
שבה התארחו .שניאור זלמן נותר ללון ,לבדו ,בסלון הבית .באותו לילה ,נכנס לחדר אחר שבו
לנו שני ילדי המשפחה  -ילד בן  8וילדה בת  .5הוא ניגש אל הילדה  ,הוריד את בגדיה וליטף
את אבריה המוצנעים עד שהגיע לסיפוק .אחיה התעורר והיה עד לחלק מהמעשים .בבוקר
שלמחרת סיפרה על כך הילדה לאמה ,והדגימה את המעשים באמצעות בובה .הילדה שנתנה
אמון באיש משום שהוא תלמיד ישיבה ,הסבירה את האירוע לעצמה ולאֵ ם ,בכך שנענשה,
כביכול ,על חוסר צניעותה ,משום שבשנתה גרבה גרביים ,ולא גרביונים .האח סירב תחילה
לספר מה ראו עיניו ,מאחר שהבטיח לאורח להימנע מכך ,ורק לאחר מאמצי שכנוע הסכים
לחשוף את זהותו.
במשפט העידה אמה של הילדה כי עד האירוע נהגה המשפחה לארח בחורי ישיבה ,על-פי
הפניית הרב .היא סיפרה כי לא הייתה הכרות קודמת עם שניאור זלמן וכי קודם כניסתו לביתה,
לא ביררה פרטים אודותיו ,משום שחשה מוגנת על-ידי שתי מצוות :כיבוד השבת ,והכנסת
אורחים.

פורומים

דת ומסורת
משפט
פלילים
ביטוח ופיננסים
ביטוח בריאות ביטוח חיים
פנסיה קרנות השתלמות
ביטוח רכב ביטוח דירה
ביטוח נסיעות לחו"ל חיסכון
ניהול תיקי השקעות

כלל פיננסים
ניהול תיקים מסחר עצמאי
קרנות נאמנות חיסכון פיננסי
דסק עסקי דסק אקסקלוסיב

היא הסבירה כי עקב האירוע ,נחלשה אמונתה ש"שליחי מצווה אינם ניזוקים" .האֵ ם ציינה כי
מבחינתה עשה הנאשם מעשה "נבלה ברשות התורה".

הרבנים ביקשו שבי"ד תורני יטפל
האם ציינה כי מאחר שהמשפחה נמנית עם הקהילה החרדית  -שבה אירועים מסוג זה נשמרים
בסוד ,בחדרי חדרים  -ילדיה האחרים ,חוץ מהבן שהיה עד ראיה לאירוע ,אינם יודעים על כך
דבר .עוד ספרה כי המעשה פגע בשני ילדיה פגיעה נפשית קשה.
היא הטעימה כי יש סכנה שאם ייוודע דבר המעשה בקהילה החרדית ,יהיה בכך כדי לפגוע
בסיכויי נישואי ילדי המשפחה כשיגיעו לפרקם .עוד סיפרה כי רבנים ביקשה ממנה להסתפק
בפנייה לבית דין תורני .היא הדגישה את הקושי הרב בהחלטתה לפנות לערכאות המדינה,
בניגוד להחלטת הרב ,המהווה ,דין תורה ,שהיא מחויבת לכאורה לפעול לפיו .רק בשל חששה
לאי מיצוי הדין עם האיש ,במסגרת בית דין תורני ,ומכוח אמונתה בערכאות המדינה ,ולאחר
התייעצות עם הרב שלה ,החליטה האֵ ם להפנות את הטיפול בפרשה לרשויות המדינה.
השופט לוי כתב בגזר הדין כי "הנאשם נהג באופן מחפיר ,מכוער ומקומם .תיאור האֵ ם את
מעשי הנאשם ,כמעשה נבלה ברשות התורה ,קולע ומשקף את המציאות הכואבת .הנאשם
ניצל ,באופן בוטה וגס ,את נדיבות לבה של משפחת הקטינה ,שהזמינה אותו להתארח בביתה,
ואת אמונה בו ,בהיותו תלמיד ישיבה ,לצורך מימוש גחמותיו המיניות ,ופגע ,ללא עוול בכפה,
בגופה ובנפשה של קטינה ,רכה ,כבת  5שנים".

מדור פרסומי לפרסום במדור זה

מסחטת עשב חיטה
מסחטת מיץ ידנית חזקה במיוחד -
מתאימה לכל סוגי הפירות
והירקות
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תפוס כינוי יחודי
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כתוב תגובה

לכל התגובות
תאריך

כותרת התגובה

שם הכותב

שעה

1

זלמן יש לו מיכנסיים מגיעות עד

הברכיים

6/07/08 23:03

2

אבל דתיים לא עושים דברים כאלה!

עמי שראל

7/07/08 09:44

3

מרכז סיוע נשים דתיות02-6730002

מרכז ארצי

8/07/08 17:32

4

בורות! זו לא נבלה ברשות התורה

חרדי מב"ב

9/07/08 16:25

תגיות ב / News1 -כל המידע והחדשות על אישים פירמות ומוסדות
פרסום  -לבעלי מקצועות חופשיים  /רצונך לפרסם במדור זה ולהשיג לקוחות? הקלק כאן

万万没想到 美
国也能淘宝啦

万种商品，应有
尽有，突破价格
底线，快至3天
！送达
86mall

בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
אחרי האזעקה :הנכים נשארים על הרצפה
 | 21/11/2012אברהם יוסף סלומה

חדשות נוספות ברשת

תודה עמיר ,וסליחה

 | 21/11/2012עו"ד ראובן דינור

השר שלום במשדר” :אתנגד להפסקת אש רגעית”

המעוז של נתניהו

 | 21/11/2012הרב אליהו קאופמן
לידותיי

 | 11:03 | 21/11/2012וואלה!

 | 21/11/2012שושנה ויג

פגיעה ישירה בבית בבאר טוביה 30 ,הרוגים בעזה ,משדר מיוחד

מחשבות על "עמוד ענן" ) :(4שחצנות
והססנות
 | 21/11/2012אביתר בן-צדף
לרשימות נוספות

לבימה חופשית

 | 11:03 | 21/11/2012וואלה!
דיירי הבניין שנפגע בראשל"צ שבו" :רק רוצים לראות"

לרשימת הכותבים

 | 11:03 | 21/11/2012וואלה!
קשישה חולצה מבית בוער שנפגע ישירות

 | 11:00 | 21/11/2012חדשות2
ג'ודי :הלוואי שימותו ,הרוצחים מהחמאס

 | 10:47 | 21/11/2012מגפון

איתמר לוין
עו"ד שניהל בית קפה זוכה
מעבירות מס

יפעת גדות
זויפו תאריכי פג תוקף של
גבינות

יפעת גדות
המגורשים היהודים חוזרים
לפורטוגל
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