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הודה במאות עבירות מין  -הואשם בשתיים
תושב בני ברק בן  31הודה כי במהלך  16השנים האחרונות נהג להסתובב
במקומות שהמו בני נוער וילדים חרדים ,וביצע בהם עבירות מין .עקב חוקי
ההתיישנות וחוסר ראיות ,כתב האישום מייחס לו שתי עבירות בלבד ,אך
עורכי דינו טוענים כי גם האישומים הללו אינם מוצדקים
ורד לוביץ' עדכון אחרון11:40 , 06.09.06 :
ברוסילובסקי
צילום :יריב כץ
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יצחק ברוסילובסקי ,בן  31מבני ברק ,שהודה בביצוע מאות עבירות מין שביצע משך שנים בילדים
ברחבי העיר ,הואשם הבוקר )יום ד'( בביצוע שתי עבירות מין בלבד.
בכתב האישום ,שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב ,צויין כי במהלך שנת  1996הוא ליטף
נער שליווה לביתו ,לשם גירוי וסיפוק מיני .במקרה נוסף הוא מואשם כי ליטף את ישבנו של
ילד במהלך נסיעה באוטובוס בבני ברק ,בסוף חודש אוגוסט האחרון.
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העבירה המיוחסת לו במקרה
הראשון היא ביצוע מעשה מגונה
באדם ללא הסכמה ,והעבירה
שנגזרת מהמקרה האחרון היא
ביצוע מעשה מגונה בקטין מתחת
לגיל  .14בפרקליטות אומרים כי
במהלך חקירותיו במשטרה הוא
הודה כי ב 16-השנים האחרונות
נהג להסתובב בריכוזי קטינים
חרדיים ,במקוואות ,בגנים
ציבוריים ,בבתי כנסת ובחוף
שרתון בתל אביב ,המיועד
לדתיים ,כדי לבצע את זממו.
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שוטרי מרחב דן שעצרו את תושב בני ברק שהודה בביצוע
מעשים מגונים בכ 300-ילדים ביקשו את הארכת מעצרו ,אך
במקביל ביקשו מבית המשפט לשלוח את החשוד להסתכלות
מחשש שמדובר בבדאי
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אורי קינן ותמר זינגר עורכי דינו של יצחק ברוסילובסקי אמרו" :הגשת כתב האישום היא פשוט
שערורייה .באישום הראשון הוא נאשם כי ליטף נער שזהותו לא ידועה ,כלומר שאין מתלונן.
במקרה השני מדובר בליטוף בגב מלפני עשר שנים .זה פשוט בדיחה .המשטרה לא יודעת
מה לעשות עם עצמה והיא מחפשת עכשיו דרך קלה לרדת מהעץ שעליו היא טיפסה".
אך לטענת הפרקליטות,
ברוסילובסקי הודה במאות
מקרים ולגבי חלקם אף מסר
פרטים מלאים של מקום ותאריך
האירוע ,אך הוסיפו כי מעשים
רבים שביצע התיישנו משפטית.
כמו כן לא אותרו המתלוננים
ולכן כתב האישום מכיל רק שני
מעשים מינוריים בלבד.

אתם שיתפתם
 .1גברת ההון וגברת השלטון
 .2טרור בברצלונה :מחבלים דרסו עשרות,
לפחות  13נרצחו
 .3ירי באוויר בכביש החוף :מרדף הסתיים
ב 10-פצועים
 .4דוד ביטן" :הליכוד הוא לא גוף שצריך
דמוקרטיה"
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