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ירושלים | ירושלים וסביבותיה | מודיעין ושוהם
בעלי מקצוע | כתבות | אנציקלופדיה | פורומים

ירושלים

ירושלים

חפשו סיווג

חדשות

חדשות ▪ חינוך ובריאות ▪ תרבות ופנאי ▪ ספורט

חופש מטריד

צילום :מאיר פרטוש

הרבנים הבטיחו לשמור  -הפדופיל שוחרר
הפרקליטות ערערה לבית המשפט העליון כנגד ההחלטה לשחרר
לחופשי פדופיל המואשם בסדרת פגיעות בילדות .למרות כתב
הגשת כתב אישום חמור הועבר האיש להשגחת הרבנים
יפעת ראובן
פורסם07:53 ,02.04.09 :

בית המשפט שיחרר את אברהם ויזמן ,תושב העיר בן  42שנגדו הוגש כתב
אישום חמור על מעשים מגונים במספר ילדות .הפרקליטות ערערה לבית

המשפט העליון בטענה כי ויזמן מסכן את שלום הציבור .ההחלטה בנושא
צפויה להתקבל היום )יום חמישי(.
נאשם בסדרת
תקיפות ושוחרר.
אילוסטרציה צילום:
מאיר פרטוש

לפני כחודשיים הוגש כנגד ויזמן כתב אישום חמור לפיו ביצע מעשים מגונים
בילדות קטנות בביתו ובבית הכנסת .בעקבות פרסום שמו ,התלוננו עוד ילדות
ועל כן הוגש השבוע כתב
אישום מתוקן הכולל
שישה אישומים על פגיעה בשלוש ילדות מתחת לגיל .14
מכתב האישום ,שהוגש על ידי עו"ד רות קודינסקי מפרקליטות מחוז ירושלים,
עולה כי אחד מהאישומים הנוספים שהוגשו נגד ויזמן הוא ביצוע מעשה מגונה
בילדה שהלכה לשירותים בביתו .ויזמן נאשם כי הלך אחריה ,התיישב על
הרצפה לאחר שהתיישבה על האסלה ואז ביצע בה מעשה מגונה .במקרה
אחר ביקש ויזמן מילדה המתגוררת בסמוך אליו ומאחיה לעזור לו בעברת
חפצים לדירתו .בעוד הנערה הקטנה מרימה את החפצים נצמד אליה ויזמן
וביצע בה מעשה מגונה.

שם העסק...
ירושלים
בחר סיווג...

במקרים האחרים הואשם ויזמן כי ביצע מעשה מגונה בילדה צעירה במטבח
בבית כנסת בעיר .במקרה תקף ילדה בת  11שגרה בסמוך אליו .ויזמן ,כך
נטען ,ביקש ממנה לטאטא את ביתו וכשהייתה הילדה בחדר השינה שלו ביצע
מעשה מגונה בזמן שאחיה בן ה 13-היה בבית ופתר תשבצים .ויזמן נאשם כי
באותה ילדה ביצע מעשה מגונה נוסף בחדר השירותים בביתו .במקרה אחר
הוא נאשם שביצע מעשים מגונים בבת משפחתו בת .13
בית המשפט המחוזי החליט לשחרר את ויזמן בתנאי מעצר בית ובפיקוח
רבנים .הפרקליטות ערערה על כך לבית המשפט העליון .בערר שהוגש על ידי
נעמי גרנות ,ממונה בפועל על העניינים הפליליים בפרקליטות המדינה ,נכתב
כי ככל הנראה מדובר "בסטייה פדופילית" וכי הוא מהווה סכנה לציבור" .אין
לקחת סיכון שהמשיב יימלט מהמקום ויסכן את הקטינות שייקרו בדרכו" ,טענו
בפרקליטות.
עו"ד אריאל הרמן ,פרקליטו של ויזמן ,העדיף שלא להגיב על האישומים בכתב
האישום אך ציין" :בית המשפט המחוזי שחרר את מרשי ובצדק .ישנה חלופה
ראויה שמצדיקה את שחרורו".
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לא ייאמן :התקפת
אמוק עם סכין  -מול

נהג אגד איים על נוסע:
"יקרקפו אותך"

בזבוז בחולון :הגינות
מצהיבות ,הכיכרות

 142תגובות

 99תגובות

 46תגובות

הדפסת כתבה

תגובה לכתבה

4 captures
5 Apr 2009 - 4 Nov 2016

שלחו כתבה

 Mynetגם בסלולר :שילחו את המילה "מקומי" למספר  5335וקבלו עדכונים על מה
שקורה ביישוב שלכם.

עוד
בערוץ

צילום :ערן
יופי כהן

שרון ששון יחזור
להתאמן היום

לכתבה זו התפרסמו  22תגובות

צילום :מלאני לראשונה במועצה:
פנטון
הוקדמה חלוקת
המשכורות

לקריאת כל התגובות ברצף

נא להמתין לטעינת התגובות

עזרה | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | כתבו אלינו |  | ynetהאימייל המקומי | פרסמו אצלנו
צפון | חיפה והקריות | שרון | ירושלים | מרכז | שפלה | דרום | נגב וערבה | קיבוץ | קהילות |
קניות | דפי זהב
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