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אישום :רב המלצרים תקף שני קטינים שהעסיק
על פי כתב אישום שהוגש נגד אור אהרן אלמוזלינו ,ניצל הנאשם את
תמימותם ומצוקתם הכלכלית של קטין וקטינה שעבדו אצלו  -וביצע
בהם תקיפות מיניות .הנאשם הורשע בעבר בביצוע מעשים מגונים
ירון דורון | 13:54 27/8/2015

תגיות :בעילה אסורה בהסכמה ,מלצרים,בני ברק

שיחות ללא הגבלה
לישראל  -ללא חיבור
לאינטרנט או תוכנה
מספר ישראלי בכל מקום! איכות
שיחה מעולה ,ללא התחייבות או
דמי הרשמה
lpm.bglobal.global

סיוט באולם האירועים :פרקליטות מחוז ת"א הגישה היום )ה'( לבית משפט השלום
בעיר כתב אישום נגד אור אהרן אלמוזלינו ,תושב בני ברק בן  34שעבד כאחראי על
מלצרים בעסק בבני ברק ,ופגע מינית בקטין ) (15וקטינה ) (16שגייס לעבודה .כתב
האישום הוגש בגין בעילה אסורה בהסכמה ומעשה מגונה בקטין תוך ניצול יחסי תלות
ומרות.
עוד כותרות ב:nrg-
 שוקלת  56ק"ג" :שמנה מדי בשביל לדגמן" צעיר שגר עם ההורים הפך למומחה בנושא דאעשכל התכנים הכי מעניינים  -בעמוד הפייסבוק שלנו

יהדות

רכב

אוכל

וידאו

עוד ב''בארץ''
הותר לפרסום שם הזוג שמת מדליפת גז בי-ם
ירון דורון20:21 8/9/2015,

שקד הודיעה :התמחות במשפטים תוארך לשנתיים
 nrgחדשות19:49 8/9/2015,

Like

על פי כתב האישום ,שהוגש על-ידי עו"ד יעל הראל ,אלמוזלינו היה אחראי על גיוס
המלצרים ,הפעלתם  -ותשלום משכורת בסוף כל יום עבודה .בין החודשים מרץ-אפריל
השנה ,ניצל הנאשם את מצוקתם הכלכלית של שני הקטינים שגייס לעבודה כדי להתעלל
ולפגוע בהם במשך תקופה בת חודשיים.

חרף ההבטחות :שילוב האתיופים לא כלול בתקציב
 nrgחדשות18:39 8/9/2015,
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ניצל את מצוקת הקטינים כדי לפגוע בהם מינית .תמונת המחשה צילום :שאטרסטוק
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כעולה מכתב האישום ,במהלך התקופה ובניסיון לשכנע את הקטינים ללון בדירתו ,יצר
הנאשם עבורם ועבור חבריהם מקום מפגש בדירתו ,ואף בילה עמם במטרה לטעת בהם
תחושת ביטחון .בהמשך ,במספר הזדמנויות ,ניצל הנאשם את יחסי התלות והמרות
שנוצרו בינו ובין הקטינים וביצע בקטין מעשים מגונה .בנוסף ,ביצע הנאשם בקטינה
מעשים מגונים ובעל אותה בהסכמה מספר רב של פעמים.
במקביל לכתב האישום הוגשה גם בקשה להארכת מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים
בעניינו .במסגרת הבקשה צויין כי לחובתו של הנאשם עומדת הרשעה משנת  ,2010בגין
ביצוע מעשים מגונים שביצע בשני אחים ,אחד מהם קטין.
בבקשת המעצר צויין עוד כי "מסוכנותו של המשיב נלמדת מהאופן בו ניצל את פערי
הגילאים בינו ובין הקטינים ואת מצוקתם הכלכלית ,קרבם לסביבתו ,גרם להם לעבוד
1/4

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/720/781

10/29/2017

אישום :רב המלצרים תקף שני קטינים nrg - ...חדשות  -בארץ

במחיצתו וללון בדירתו ,וכל זאת על מנת לאפשר לו לבצע בהם עבירות מין" .בשלב זה
הוארך מעצרו של הנאשם עד להחלטה אחרת.

לפני כשבועיים נעצר רב-מלצרים בחשד שאנס כמה פעמים מלצרית בת  16שעבדה
תחתיו במהלך החופש הגדול .על פי החשד ,בתום האירועים שנערכו באולם הוא נהג
להסיע אותה לביתו ושם אנס אותה .לאחר שאזרה אומץ הגישה המלצרית תלונה נגד
הבוס שלה .החשוד מכחיש את החשדות נגדו.

Recommend 4

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

פייסבוק

Play this for 1 minute and see why everyone is addicted

Nrg360

Vikings: Free Online Game

 283,181לייקים

Why Is Quicken Loans Urging Americans To Switch To A 15?Year Fixed

סמן/מני את הדף בלייק

שימוש באפליקציה

QuickenLoans, NMLS #3030

היה/היי הראשון/הראשונה מבין חבריך שאוהב/ת את זה

"Reclusive Millionaire Warns Retirees: "Get Out Of Cash Now
DailyWealth

"Cardiologist: "I Urge Americans To Quit 3 Foods
PrebioThrive

בלוגים
Shoppers Are Getting Unbelievable Deals With This LittleKnown Site

עמיחי חסון ,שבעה שירים מתוך ספר חדש:
"מדבר עם הבית"
רן יגיל

Tophatter

Jaclyn Smith Is About To Turn 72 & Is Unrecognizable Today

פרשות מטות מסעי  -מה עושים כשהמסע מוטה
קצת יותר מדי?
לי פלא זינגר

ItsTheVibe

אמצעי הדה לגיטימציה החדש של 'הארץ'  -בית'ר
ירושלים
נדב שטראוכלר

Abandoned Airplanes Discovered, What They Found Was 21
Breathtaking
Standard News

אני ואבו מאזן בשוויץ :כך הצלחתי לעשות צעד
ראשון בדרך למנוע מהרשות לקבל  200מיליון
דולר
כלב מאיירס

?What Does Your Last Name Mean
Ancestry

Sponsored Links by Taboola

דברו עם ישראל ללא
הגבלה ,ב2.99$ -
בלבד לחודש

שיחות לישראל ללא
הגבלה רק ב$3-
לחודש!

דברו עם ישראל ללא
הגבלה ,ב2.99$ -
בלבד לחודש
Powered by

תגובות

2/4

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/720/781

אישום :רב המלצרים תקף שני קטינים nrg - ...חדשות  -בארץ

Sort by Oldest

10/29/2017

0 Comments

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

עד כה 4 :תגובות ב 3-דיונים

הוספת תגובה
שם
נושא  /כותרת
תוכן

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר
גולשים יקרים ,אתר  nrgמעודד שיח מעורב ואחראי במסגרת התגובות שלכם לכתבות.
במידה ויעשה בכך שימוש לרעה ו/או בניגוד לדין ,מערכת  nrgשומרת לעצמה את
הזכות להעביר את כתובת ה IPשל הכותב לגורמים שידרשו זאת.
המשך קריאה מהנה ,מערכת nrg
לקריאת כל התגובות ברצף
 .3לדעתי בגלל המדיה והאינטרנט שיש ,הקטינים בני  16כבר יודעים
אודי04:45 28/08/15 ,
 .2מה זה השימוש בתואר ''רב'' לכל פושע ? )ל''ת(
16:28 27/08/15 ,
הכוונה שהוא רב עם המלצרים ,לא רב ממש )=
דוד13:17 28/08/15 ,
 .1אור אהרן אלמוזלינו? למה לא נתנו לו שוקולד במקום? )ל''ת(
14:34 27/08/15 ,

שיחות ללא הגבלה לישראל $5
לחודש ראשון שיחות בלי הגבלה ,גם לנייד .כולל מספר ישראלי חינם! bglobal.global
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