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החלטה
הבקשה שבפני הינה בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.

מורה טובים,
משרד עורכי דין

כנגד המשיב הוגש כתב אישום אשר תוקן פעמיים.
אישום המתוקן בשנית ,מצויינים שלושה אישומים.
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הראשון נאמר כי המשיב עובד בעסק להפצת מוצרי בשר ובשימושו רכב מסחרי )להלן" :הרכב"(.
ו קטין יליד  .28.6.90במהלך חודש מאי  ,05פגש המשיב את הקטין ואת חברו בבני ברק והציע להם
רכב .במהלך הנסיעה ,הבטיח המשיב כי יעזור לקטין למצוא מקום עבודה והבטיח לו הפתעה ליום
תוך כדי כך קיבל מהקטין בכזב את מספר הטלפון הסלולרי שלו.
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צור
קשר

החבר ירד מהרכב ,נגע המשיב ומישש את אבר מינו של הקטין שלא בהסכמתו .בסופו של דבר יצא
הרכב.

אורי צפת עו"ד
ונוטריון

 16.6.טילפן המשיב לקטין וביקש ממנו לקבל את "ההפתעה" עליה דיבר ,אולם הקטין טען כי איננו
ותר ,ביום  ,21.6.05נפגש המשיב עם הקטין ועל מנת לפתות אותו שיתלווה אליו ,אמר כי ההפתעה
דר לו בחורה .המשיב הסיע את הקטין לעבר ביתו ברחוב המבדיל רמת גן ,מישש את אבר מינו שלא
תו ,הורה לקטין לצאת עמו מהרכב והובילו למרתף הבית .המשיב כלא את הקטין שלא כדין על ידי כך
את דלת המרתף באמצעות חפץ כבד למרות התנגדות הקטין.
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בוריס פרלמן עו"ד
ומגשר

אישום נאמר ,כי המשיב פעל בכח כלפי הקטין ובין היתר הכניס את אבר מינו לפיו של הקטין ,ניסה
את אבר מינו לפי הטבעת של הקטין וקרב את פיו לצווארו של הקטין בפעולת מציצה אשר גרמה
ם.
ין וגם המשיב הגיעו בסופו של דבר לסיפוק .לאחר מכן המשיב התלבש והתיר לקטין לצאת מהמרתף
לבקשתו לבני ברק.
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החיקוק לפיהם מואשם הנאשם הן מעשה סדום בנסיבות מחמירות ,נסיון למעשה סדום בנסיבות
ת ,מעשה מגונה בנסיבות מחמירות ,מעשה מגונה בפומבי ,כליאת שווא ותקיפה לשם ביצוע פשע.

אופיר חליוה
משרד עורכי דין

השני מתייחס לי.מ.ש .קטין יליד  .'87בראשית שנת  2004הכיר המשיב את הקטין בסמוך למקום
של המשיב והם היו מתראים במקום מדי פעם.
בר  2004ביקש המשיב מהקטין לסייע לו לפרוק סחורה והציע לקטין להתלוות אליו לביתו באותה
המצוינת לעיל ,כדי לשתות ולצפות בטלויזיה והקטין נענה לכך .בהיותם בדירה ,נגע המשיב בקטין
שלא בהסכמתו .המשיב הציע לקטין לתת לו מתנה ,שידה ,הנמצאת במרתף .כאשר החל הקטין
הבית ,תפס אותו המשיב בכח ,קשר את ידיו וחנק אותו וגרר אותו למרתף שבו כלא אותו שלא כדין.
פעל בכח כלפי הקטין ,הוריד את מכנסיו ,אחז באבר מינו והחל לשפשף אותו תוך כדי שהוא מורח על
ו חומר דמוי משחה .המשיב אף איים על הקטין ולאחר ששפשף את אבר מינו בפני הקטין והגיע
שחרר את הקטין אשר נעלם מהמקום.

צור
קשר

גד שמגר עו"ד
ונוטריון

שה זה ,הואשם המשיב גם בעבירה של הדחה בחקירה ואיומים.
השלישי מתייחס לע.ד .שהינו קטין יליד  .1989במהלך שנת  2004הכיר הקטין את המשיב ופגש בו
 .בסוף שנת  2004פגש הקטין את הקטין ברמת גן .הקטין ציין בפני המשיב כי הוא זקוק לאופניים
הציע לו להתלוות אליו ,על מנת לתת לו אופניים .גם קטין זה נלקח על ידי המשיב למרתף ברח'
 5ברמת גן .על פי הנאמר בכתב האישום ,הפיל המשיב בכח את הקטין על המזרון והפשיטו מבגדיו.
כן ,מרח על גופו חומר שמנוני והחל נוגע באבר מינו ואף ניסה להחדיר בכח את אבר מינו לפי
של הקטין.
ת אשר יוחסו למשיב בגין מעשים אלה ,הם נסיון למעשה סדום בנסיבות מחמירות ,מעשה מגונה
מחמירות וכליאת שווא.
במסגרת הבקשה ,ציינה המבקשת את הראיות לכאורה להוכחת האשמה ובכללן הודעות מפורטות
ינים ,ביקור בזירה ,צילומים וגירסת המשיב.
ראשון אשר התקיים בפני כב' השופטת אהד ,לא טענה ב"כ המשיב להעדר קיום ראיות לכאורה ,אלא
בהן .לדבריה ,השתלשלות האירועים הינה תמוהה ,הן לגבי הנער הראשון והן לגבי העובדה כי
כן התלונן נער נוסף ומספר ימים לאחר מכן ,המתלונן השלישי.
ביעה ב"כ המשיב על סתירות בהודעות המתלוננים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא ,על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:
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לרכישה

הורד קובץ
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הזדהה

המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר .על הבקשה לכלול את
דים להליך ,מספרו וקישור למסמך .כמו כן ,יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה .יובהר כי פסקי הדין
ות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט .בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת
אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום ,ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
Disclaimer
הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני .עם זאת ,על
שים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר
את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.
יעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע .האתר אינו אחראי לדיוק
החומר המופיע באתר .החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים
דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו .האתר אינו אחראי לשום פרסום או
פרטים של כל אדם ,תאגיד או גוף המופיע באתר.

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך

* נייד

דוא'ל

* תוכן הפנייה

זור
קוד אבטחה

הקש קוד אבטחה*

שלח

ני תקשורת ואינטרנט
ני עבודה
ילי
ני צרכנות ותיירות
יין רוחני
ני תאגידים
שלנות רפואית
סים
קתי ומנהלי

שירותים משפטיים
רטיבות מבנים
חוות דעת בטיחותית
כלכלן
חוות דעת רפואית -
פסיכיאטר
מסירות משפטיות
שוק ההון
חוקרים פרטיים
תרגום משפטי
פסיכיאטריה משפטית
עיצוב גרפי

כימיה מעבדות
ליקויי בניה
אלקטרואופטיקה ,ציוד בוחן תנועה אזרחי
רפואי ופטנטים
איכות הסביבה
סוכני ביטוח
חוות דעת  -כירורגיה
גינקולוגיה מיילדות
גרפולוגיה תעסוקתית
שמאי רכוש
שמאים
עדים מומחים
תמלול הקלטות

חוות דעת  -גריאטריה
בורריות
גרפולוגיה ייעוצית
מגשרים
רואי חשבון
שרותי עזר משפטיים
צילום מקצועי וייצוגי

תרגום נוטריוני
חוות דעת כלכליות
והערכות שווי
חוות דעת רפואית –
אורתופד
חוות דעת  -אורולוגיה
חוות דעת הנדסיות
ביטוח
גרפולוגיה משפטית
פוליגרף
מומחים לדין הזר
חוות דעת רפואית

אתרים
בשיתוף
פעולה

הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ ,עיצוב :סטודיו מילינק'ה
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