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האברך המתערטל מכה שנית בסניף טיב טעם

לבד ביער :הסופר ניצול השואה
סוגר מעגל

חרדי מבת ים שנעצר בשנה שעברה לאחר שהפגין נגד מכירת חמץ
בטיב טעם כשרק גרב מכסה את מבושיו ,נעצר שוב בחשד כי חזר על
מחאתו

רחובות :פרויקט
אייזנברג-גורדון מגיע לביהמ"ש

נתיב נחמני | 10:04 6/4/2009

לאחר  60שנה ,התלמידה חזרה
מאוסטריה לביה"ס בחולון

Recommend 0

תלמיד הישיבה המתערטל מכה שנית :אריה ירושלמי ,תושב בת ים בן  ,27נעצר אתמול
בחשד שפשט את בגדיו בסניף טיב טעם בתל אביב כשגרב בלבד על איבר מינו ,במחאה
על מכירת חמץ במקום .בפסח שעבר הוא ביצע את אותו המעשה בסניף הרשת בבת ים,
ונעצר גם אז .בית המשפט החליט היום )ב'( לשלוח אותו למעצר בית עד יום ראשון.
ירושלמי ,שכנראה לא
התרשם מנחת זרועה של
החוק בפעם הקודמת ,בחר
שוב לחגוג את חג החירות
בבית המעצר .אתמול ,על פי
החשד ,הוא נכנס לסניף טיב
טעם שברחוב נחלת בנימין
בתל אביב ,פשט את בגדיו
והביע מחאה קולנית נגד מה
שהגדיר כחילול החג ,כל זאת
כשרק גרב מכסה את איבר
מינו.

מדורים

הפינה של ספי
כמעט כל יום היינו
משחקים אותה
טרזן בבית העץ
שבנינו

מדוברים

שוטרי סיור של משטרת
מרחב ירקון שהוזעקו למקום
עצרו את ירושלמי ,שהובא
הבוקר בפני שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב .בפתיחת הדיון טען נציג המשטרה
שהחשוד התערטל בחנות עד שאזרחים התקשרו למשטרה וביקשו שיבואו לעצרו.

מופע בכורה
חולון :הפינה
החמה של
השחקנית סופי
צדקה

הכי נקרא

נושק לחוף
הפינה של שלומי
לחיאני ,ראש
עיריית בת ים

הכי מטוקבק

חנות של רשת טיב טעם .צילום ארכיון :חן גלילי

השוטרים לא התרשמו מטענות האברך

11.04%
ארגון אדם טבע
ודין נגד קידוחי
הנפט בגולן

8.78%
תושבי רג'ר :רוצים
לשאוב מים מלבנון

8.33%
כשמדענים ושחקני
תיאטרון פשטו על
פאבים

ירושלמי קטע את נציג המשטרה ואמר" :האזרחים שהתקשרו זה אני ,רציתי לפגוע
ברגשות הציבור כמה שפחות זמן".
ירושלמי ניסה להסביר את מעשיו ,אך שופט המעצרים התורן לא נתן לו הזדמנות לעשות
כך ורק שאל אותו האם אתה מתכוון לחזור על המעשה" .אני אצטרך לשקול את זה",
ענה לו ירושלמי .השופט החליט לשחרר אותו למעצר בית מלא בבית הוריו עד ליום
ראשון.
בדיוק לפני שנה הגה האברך את דרך המחאה המקורית ,זאת לאחר שבית המשפט
לעניינים מקומיים בירושלים העניק פרשנות שונה לחוק מכירת החמץ ,וביטל כתבי אישום
נגד בתי עסק שמכרו חמץ אך לא הציגו אותו בפומבי.
בעקבות הפסיקה החליט היועץ המשפטי לממשלה שלא לערער על ההחלטה וקיבל את
הפרשנות על פיה באיסור על הצגת חמץ בפומבי הכוונה היא למרחב ציבורי כגון דוכני
רחוב או שוק פתוח ,אך במרחב הפנימי
של עסק מותר למכור חמץ.
במקרה ההתערטלות הקודם בבת ים אמר האברך לשוטרים שהגיעו לעוצרו כי לא ניתן
להעמידו לדין בגין מעשה מגונה בפומבי ,כיוון ש"בית המשפט קבע שהמקום אינו פומבי".
השוטרים ,שלא התרשמו מהטענה ,אזקו את החשוד ולקחו אותו לחקירה.
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שלח לחבר
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שוק ההון
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מחשבונים
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ליגת העל
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כדורסל
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עוד ספורט
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סטטיסטיקות
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תיאטרון ובמה
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סגנון
אופנה
אוכל
תיירות
ניו אייג'

כתבו לנו עזרה תנאי שימוש מנוי לעיתון מעריב דרושים במעריב פרסמו ב nrg-מעריב
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