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©  Provided by Walla - Newsהנאשם עבד בבית כנסת בירושלים )צילום אילוסטרציה(ShutterStock :

הנאשם עבד בבית כנסת בירושלים )צילום אילוסטרציה(ShutterStock :פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום )חמישי( לבית
המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד דרור הומינר ,בן  47מהתנחלות אפרת ,בגין מעשה מגונה וניסיון למעשה מגונה בקטין
מתחת לגיל  .16לפי כתב האישום ,הציע הנאשם לנערים לבצע "בדיקות זרע" שעבורן ישלם להם וביצע באחד מהם מעשה 

מגונה .בכתב האישום מתואר כי באוגוסט  ,2016פנה הנאשם לנער בן  15שהכיר משכונת מגוריהם ,והציע לו לעבוד בניקיון
חלונות בבית הכנסת שבו הוא עובד .הנער הגיע לבית הכנסת ארבע פעמים וביצע את עבודת הניקיון ,ולאחר מכן הנאשם פנה
אליו והציע לו לבצע "בדיקות זרע" שתמורתן יקבל  70עד מאה שקלים .הנער השיב כי הוא מתלבט ,ולאחר מכן נענה להצעה
וסוכם כי הדבר יבוצע לאחר סיום עבודות הניקיון .בסוף חודש אוגוסט ,לאחר שהנער סיים את עבודתו ,ביקש ממנו הנאשם
להיכנס לשירותים של בית הכנסת ושם ביצע בו מעשה מגונה.עוד בוואלה! :NEWSחשד לרצח בקריית גת :צעיר בן  25נעצר
בחשד שדקר למוות גבר בן 31יוצא "האח הגדול" החשוד באונס עומת עם שתי המתלוננות נגדו"מול עוברי אורח תמימים"3 :
נאשמים בתקיפת רוני הררי בקטטה המוניתבית המשפט המחוזי בירושלים )צילום ארכיון :עומר מירון(מאישום נוסף עולה כי
בחודש מרץ עמדו שני נערים בני  14מחוץ לבניין המועצה והמתנ"ס בגוש עציון .הנאשם פנה לנערים ,שאחד מהם עישן סיגריה,
והתעניין מהיכן יש ברשותם כסף לרכוש סיגריות .לאחר שהשיבו כי הם מרוויחים כסף בעבודות מזדמנות ,הציע הנאשם לנערים
לעבוד עמו בניקיון בית הכנסת .עוד נטען כי לאחר שהנערים אמרו שיחשבו על הצעתו וישאלו את הוריהם ,הוא פנה אליהם
שנית והציע להם שיתנו לו זרע ,והסביר זאת בטענה שיבדוק אותו בבנק הזרע באשקלון .תמורת מתן הזרע ,הנאשם הציע
לנערים  50עד  75שקלים ,ואף נטען בפניהם כי יבדוק עם חברו שעובד בבנק הזרע אם יוכלו להיות לבד בזמן מתן הזרע .בכתב
האישום נכתב כי אמר להם שלא יוכלו להיות לבד ,וכי אם ירצו ,הוא יוכל להיות עמם .בתחילת החודש התקשר הנאשם מטלפון
המועצה לאחד הנערים ,אך זה לא ענה לשיחה .כמה דקות לאחר מכן ,הגיע הנער לתחנת המשטרה ,ובתיאום עם החוקרים,
התקשר לנאשם .בשיחה הביע הנער חשש ממתן הזרע ,ועל כך השיב לו הנאשם" :מה יש לך לפחד מזה? אין מה לפחד ,זה
טבעי ,לא עושים עם זה כלום .אני אשים את זה בפח אחרי זה .רק רוצים לראות שזה משובח או לא" .כשהנער שאל אם הנאשם
יהיה עמו בשירותים ,הנאשם השיב כי הם יצטרכו להיות צמודים ,מאחר שכך הסביר לו חברו מבנק הזרע.
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אולי יעניין אותך גם
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מומלץ על-ידי Taboola

רילוקיישן לארה"ב עם הילדים  -בלי ללכת לאיבוד .כל השלבים בתהליך
ישראלים בחו"ל

 17מכללות מתוקצבות מאיימות לא לפתוח את שנת הלימודים בכל  4.5שניות נגנבת זהות ברשת
Mako

calcalist

למרות התנגדות הנכים :הכנסת אישרה את העלאת שכר המינימום מ 5,000-ל…
כלכליסט בMSN-

כחלון הכריע :שאול מרידור הוא הממונה על התקציבים הבא בחנו את עצמכם :איזה מן טיפוס אתם בעבודה?
כלכליסט בMSN-

וואלה! בMSN-

איך לטוס בלי לשלם על מזוודה  7דרכים לפתח את האינטואיציה שלך
Fly.Tooty.co.il

Saloona

חושבים על רילוקיישן? קבלו את המדריך לרילוקייטור המתחיל
ישראלים בחו"ל

עוד הסתבכות של אלוביץ' :רשות ההגבלים העסקיים חושדת שבזק מחבלת בת…
 YnetבMSN-

לפיד עוקץ את נתניהו" :תוקף אותי מעל הדוכן בבוקר ,שולח שרים שאעז…
מעריב בMSN-

רוסלנה רודינה נותנת הצצה לבית החדש ברמת גן
מעריב בMSN-

חושבים על לימודים אקדמיים בארה"ב? זה מה שאתם צריכים לעשות
ישראלים בחו"ל

לנהוג בארה"ב – כל מה שצריך לדעת על הוצאת רישיון בעולם עוברים להצפנה מאובטחת; ומה עם ממשלת ישראל?
ישראלים בחו"ל
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טראוול קאפל :הזוג הישראלי שיצר סרטון מדהים מטיול במדבר
וואלה! בMSN-

אורנה בנאי עושה צעד משמעותי ביחסים עם בת הזוג ממי נפרדה עדי הימלבלוי?
מעריב בMSN-

מעריב בMSN-

איך מוציאים ויזה לארה"ב? המדריך המקיף ברשת DavidShield :עשיתם הון בהנפקת  ?ICOתשכחו מהכסף
calcalist

ישראלים בחו"ל

איך לעבור גירושין בשלום |  makoהורים
Mako

 עבור לדף הבית של MSN
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