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פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום )ד'( כתב אישום נגד חיים בן מנשה אורשלומי ,רב מבני
ברק שמועסק כמורה באלעד ,בגין ביצוע מעשים מגונים בשני תלמידים בבית ספרו ,בני 14
ו .15-על פי כתב האישום אורשלומי בן ה 45-פגע מינית לאורך תקופה ממושכת באחד
התלמידים שהיה באותה תקופה בכיתה ז' ,שהיה נפגש עמו לשיחות על בסיס קבוע.
אורשלומי נהג לתת לתלמיד סכומי כסף שונים ולקנות עבורו ממתקים ,וכן דאג שישתתף
בפעילויות חברתיות.
באחד המקרים ביצע בו את המעשים תוך כדי שיחה עם חבר נוסף של התלמיד בזמן שהיו
בספריה .במקרה נוסף נכתב כי צירף את הנער ללימודי שחייה בחודשים אפריל-אוגוסט
 ,2015וניצל כמה הזדמנויות כדי לתקוף אותו מינית בבריכה ובמלתחות.
במהלך שנת הלימודים הקודמת ,הגיע אורשלומי לביתו של הנער בעקבות היעדרות ממושכת
מהלימודים ,ושכנע אותו להיכנס לרכבו .הוא ניסה לתקוף את הנער למרות שהתחנן בפניו
שיעזוב אותו וניסה להתנגד לו.
לפני כשלושה חודשים זימן מנהל הישיבה שבה למד הנער השנה את אורשלומי בשל
התנהגות חריגה של הנער .הוא ניצל את ההזדמנות כדי להגיע לחדרו ולפגוע בו בשנית.
באותו המקרה הנער הדף אותו מעליו תוך שימוש בכוח .אורשלומי מואשם במקרה נוסף של
מעשה מגונה בתלמיד כיתה ח' שלמד בכיתה המקבילה לזו שלימד וליווה כרב.
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המורה הכחיש תחילה את
הקשר המיני שיצר עם התלמידה ,אך עם התקדמות החקירה קשר את עצמו למעשים,
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והתעלם מהעובדה ששימש עבורה דמות חינוכית .במשטרה הוסיפו כי "החשוד רמס ברגל
גסה את עולמה ,והדבר ילווה אותה לאורך כל חייה".

זירת הקניות
הדרך להנות מרכב חדש ללא
הוצאות נלוות
לפרטים נוספים <<

קנבס  30X45ב 40%-הנחה

Sponsored Links by Taboola

Advertisment

1/3

<< ynetalbums

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4985279,00.html

1/14/2019

הרב מואשם :נתן כסף לתלמיד  -ותקף אותו מינית

 - Xplorerחיפוש טיסות חכם
לכל העולם!

PDF
X

היכנסו עכשיו << <<

Download

תנאי שימוש

מפת האתר

מדיניות פרטיות

עזרה

כיסא מנהלים יוקרתי רק 299
₪

כתבו אלינו

לרכישה << <<

Download Here

מחשב נייד 'HP 14
 EliteBook 840 G1מעבד I5
<<₪
ב1390-
לרכישה

viewmypdf.com

OPEN

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לביטוח מקיף לרכב!

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לקבלת הצעה <<

מימון  ynetהלוואה אונליין עד
80,000₪

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

כללי

הרשמה לניוזלטר
מעשה סדום

עיתון לשבועיים מתנה!

מעשים מגונים

שתף ב-

לפרטים נוספים <<

שתף ב-

מעשה מגונה

מרחבי הרשת
Drivers Around Florida Are Furious About This
New Rule
Insured Nation

…An Insane Credit Card Charging 0% Interest Until 2

Boca Raton, Florida Drivers Fuming Over New
Rule

NextAdvisor

Drive Finance Insurance Quotes

The Non-Verbal Signs Your Dog Is Giving You

Sponsored Links by Taboola

Ultimate Pet Nutrition

Sponsored Links

לכתבה זו התפרסמו  0תגובות ב 0-דיונים
תגובה חדשה

הלהיט הוויראלי של נוסעת שפספסה טיסה
קתי גולד התעכבה בבידוק הביטחוני בנמל התעופה באטלנטה ונאלצה להמתין  4שעות לטיסה הבאה .היא החליטה לנצל את
הזמן היטב ולהפגין את כישורי הריקוד שלה

2/3

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4985279,00.html

1/14/2019

הרב מואשם :נתן כסף לתלמיד  -ותקף אותו מינית
חוסכים ומרוויחים
<

<

<

X

מפת האתר

טיסות ליעדי בטן גב במחירים
להזמנת טיסה <<

<

תנאי שימוש

המינוס לוחץ? ניתן לסגור אותו
הלוואה עד << ₪ 80,000

מדיניות פרטיות

עזרה

<

כתבו אלינו

ביטוח דירה ומבנה עד  30%הנחה
לקבלת הצעה <<

מסך MART TV 4K "65
רק << ₪ 1,799

הדרך המשתלמת לרכישת רכב
הכנסו עכשיו <<

לאתרים נוספים :חיפוש טיסות חכם | השוואת מחירי מלונות | בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | רכב חדש  | ynetביטוח | מימון ynet

נכסים חמים מתוך

רכב

דירות

דרושים

יד שניה

פרסמו מודעה

עוד

רק  10דקות מת"א

חלומות קרית אונו

חלומות הוד השרון

 Sea Towerבת ים

מבצע מחשמל

מרום נוה פ"ת

להתעורר לבוקר הכי יפה על
קו החוף במיני פנטהאוז
מרהיב!

בואו להיות בין הראשונים
לבחור את דירת חלומותיכם!

עכשיו ההזדמנות לעלות
ברמת החיים

לגור בסטנדרט גבוה ממש על
הים! דירות  4חד' החל מ
₪ 2,180,000

דירות לאכלוס באפריל 2019
בתנאי תשלום נוחים והטבה
מחשמלת

דירות  4חדרים מקומה 23
בפתח תקווה  -עכשיו במחירים
מיוחדים!

פרטים נוספים

3/3

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

חדשות

תיירות

mynet

כתבו אלינו

ארכיון

הפוך לדף הבית

כלכלה

אוכל

פרוגי

עזרה

מרכזי המבקרים

ניוזלטרים

ספורט

רכב

Yschool

מדיניות פרטיות
תנאי שימוש

Israel News
אודות האתר

פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה

תרבות

בעלי חיים

kick

מפת האתר

RSS

בריאות

יחסים

כיכר השבת

מחשבים

אסטרולוגיה

Вести

רכילות Pplus

מעורבות

מימון

לאשה

Xnet

דילים

יהדות

כלכליסט

דעות

בלייזר

צרכנות

מנטה

קניות | מניות | שער הדולר | שער היורו
מחירון דירות | רכב חדש | דירות למכירה
mame

|

דירות חדשות

ידיעות אחרונות

|

|

אופנה ואקססוריז

פיתוח אתרים

|

|
|
|

דרושים
לוח רכב
ynetArt

פרטים נוספים

הדף שלנו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
אתר נגיש

מחירון רכב | דירות להשכרה |
יד שניה | בעלי מקצוע | עברית

|
|
|

זיכרונט

|

ידיעות בתי ספר

|

קופונים

מנוי למגזין

פיתוח אפליקציות

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4985279,00.html

