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הסדר עם הצעיר שאנס ילדה בשירותי "ארומה"
על פי הסדר הטיעון ,ניסים פינס ,יורשע באונס הילדה הלוקה
בתסמונת דאון ,אך מכתב האישום ימחקו שלושה סעיפים בתמורה
להודאתו

עוד ב''בארץ''
שלב ב' בעסקת שליט :כל האסירים שישוחררו
אבי אשכנזי21:00 14/12/2011,

היועמ"ש יוזם חוק נגד פרסום חומרי חקירה
נועם שרביט18:00 14/12/2011,

חווה חקלאית ליד עזה תיסגר ,מאות יפוטרו
אורי בינדר19:10 14/12/2011,

"

זוהר שחר לוי | 16:22 14/12/2011

תגיות :ארומה,אונס ילדה הלוקה בתסמונת
דאון,אונס בארומה,ניסים פינס
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ל

הכי מטוקבק

הסדר טיעון בפרשת האונס בארומה :ניסים פינס ,הנאשם כי אנס ילדה הלוקה בתסמונת
דאון בשירותים של סניף ארומה בירושלים הודה והורשע היום )ד'( בבית המשפט המחוזי
באונס של קטינה בת פחות מ ,14-תוך ניצול מצבה ותוך גרימת חבלה וביצוע מעשה
סדום.
12.64%
דורון שוסטר הוא
חבר מרכז הליכוד
שחוסל בראשל"צ

 "הנאשם באונס הילדה בארומה  -כשיר לדין" אבי הנאנסת :הלכנו להתפלל ,היא נשארה בסניףעל פי ההסדר ,מכתב
האישום שהוגש נגדו בחודש
פברואר השנה בגין שלוש
עבירות אונס ,שתי עבירות
של מעשה סדום ועבירה של
מעשה מגונה ,נמחקו שתי
עבירות אונס ,עבירה של
מעשה סדום וכן עבירת
המעשה המגונה .במסגרת
ההסדר שהושג בין
הפרקליטות לסנגורו של פינס
עו"ד דוד ברהום ,לא נקבע
מה יהיה עונשו ובית המשפט
ידון בכך בעוד כחודשיים.

10.05%
מתקפה על
טראמפ באיפא"ק:
"פשיסט ,יש
לחנכו"

6.17%
תחקיר שוברים
שתיקה :המדריך
המלא לספינים של
השמאל

פייסבוק

뉴스 읽어주는 여자

 9,995לייקים

סמן/מני את הדף בלייק

במהלך הדיון שהתקיים בבית
המשפט המחוזי ,בפני הרכב
השופטים צבי סגל ,משה יועד הכהן ובן ציון גרינברג ,אמר פינס" :הבנתי את כתב
האישום המתוקן ואני מודה בעבירות המיוחסות לי בו".

פינס .מרבית עבירות המין נמחקו מהאישום צילום :פלאש 90

סנגורו של פינס" :לאחר משא ומתן ממושך נמחקו מרבית עבירות המין מכתב האישום
ולמעשה הוא שונה בהרבה מכפי שהיה בתחילה .העונש שייגזר עליו יהיה תלוי לא רק
בכתב האישום בו הודה ,אלא בעיקר במצבו הנפשי המורכב שלגביו ,עלינו להביא חוות
דעת מתאימות".

שתף/שתפי

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

דעות וטורים

העובדים מצאו את פינס כשהוא עירום
על פי כתב האישום שהוגש נגד פינס ,בן  ,20הוא פגש את הילדה ברחוב הילל בעיר
ודרש ממנה לקיים עמו יחסי מין .פינס הוביל את הילדה ,שהייתה אז כבת  ,13לשירותי
בית הקפה בסניף ארומה שם הפשיט אותה בכוח ואנס אותה תוך שהוא פוצע אותה.
לאחר מכן ביצע בה מעשה סדום.
במהלך האונס אמרה הילדה לפינס כי הוא מכאיב לה וביקשה שיפסיק ,אך ללא הועיל.
רק לאחר כ 40-דקות ,לאחר שהלקוחות במקום דיווחו על צעקות מתא השירותים ,ניגשו
העובדים ודרשו
ממנו לפתוח את הדלת .כשפתח את הדלת ,מצאו העובדים את פינס כשהוא עירום.
דקות ספורות לאחר מכן יצא פינס ביחד עם הנערה ,שהייתה לבשה חלקית ,דומעת,
מבולבלת ונפחדת וסיפר לעובדים כי מדובר בחברתו בת ה .16-אביה הוזעק למקום ,אך
פינס הספיק לברוח.
פינס נעצר כמה ימים לאחר מכן כשנתפס משתמש בכרטיסי אשראי גנובים .כתב
האישום נגדו ייחס לו אונס נוסף של ילדה בשכונת גילה ,אולם בתיק הזה הוא הגיע
להסדר טיעון לפני מספר חודשים.
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