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הותר לפרסום כי הפרקליטות הגישה כתב אישום כנגד תושב
אשקלון בן  ,63באשמה שהטריד מינית קטינים בשעה שלימד
אותם לקראת בר המצווה .על פי כתב האישום נהג לגעת
בנערים ולנשק אותם בחדר הלימוד שהוקצה לו בבית הכנסת
חדשות  | 2החדשות | פורסם 19/12/17 16:15

הטריד תלמידים שלמדו לבר המצווה | צילום123RF :

הותר לפרסום היום )שלישי( ,כי פרקליטות מחוז דרום הגישה בחודש שעבר לבית
משפט השלום באשקלון כתב אישום כנגד יצחק אלמקייס ,תושב אשקלון כבן ,63
המשמש כגבאי בבית כנסת בעיר .על פי האישום ביצע מעשים מגונים בשבעה
מתלוננים ,מרביתם קטינים ,בשעה שלימד אותם לקראת העלייה לתורה.
לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם  -היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות
פי שונים
אישומים
כולל שמונה
שהאתר מרום,
לשימושעו"ד רוית
באמצעות
הנךשהוגש
האישום,
מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
 ,Cookiesעל
עושה ב-
מסכים
כתבבאתר
בכך שאתה ממשיך לגלוש
כנגד אלמקייס ובהם מפורט כיצד בין השנים  ,2010-2017ביצע מעשים מגונים
המעודכנים.
בשבעה מתלוננים שונים ,כאשר בכל המקרים ,למעט מקרה אחד ,בוצעו העבירות
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במתלוננים בהיותם קטינים.
ברוב המקרים ביצע הנאשם את המעשים בעת שלימד את המתלוננים הקטינים
לקריאה בתורה לקראת עלייתם לתורה בהגיעם לגיל בר מצווה .הנאשם נהג
להטריד אותם בתוך חדר שהוקצה לו ללימוד ,בתוך בית הכנסת.
במקרים אחרים ביצע הנאשם את המעשים בעת שביקרו המתלוננים בבית הכנסת
לצורך השתתפות באירועים שונים ,ובחלק מהמקרים בוצעו המעשים מחוץ לכותלי
בית הכנסת.
על פי המיוחס לאלמקייס בכתב האישום ,הוא נהג לנשק את המתלוננים בלחיים
ובפיהם ,לעתים תוך החדרת לשונו לפיהם ,וכן נהג לגעת ,למשש או לאחוז בחוזקה
את ישבנם של המתלוננים.
במקביל להגשת כתב האישום בקשה הפרקליטות להאריך את מעצרו של הנאשם
עד תום ההליכים נגדו.
בחודש שעבר נפתחה חקירה נגד אלמקייס לאחר שמספר נערים שונים הגישו נגדו
תלונות במשטרה .במהלך חקירתו הטיחו בו השוטרים את החשדות המיוחסים לו -
חשדות אותם הכחיש.
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בכך שאתה ממשיך לגלוש באתר הנך מסכים לשימוש שהאתר עושה ב ,Cookies -על פי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
המעודכנים.
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