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אישום :תקף מינית קטינים בשיעורי תורה
בכתב האישום מתואר כיצד רן לוי בן ה 25-מת"א ניצל את היכרותו עם
שני הקטינים בני  8ו ,10-כדי לבצע בהם מעשים מגונים בבית הכנסת

בג"ץ :לינדנשטראוס יוכל לסיים דוח הרפז
נועם שרביט12:17 5/8/2012,

מרילין מונרו מתה ונולדה מחדש בגופה של ישראלית?
מיכל הוכברג10:33 5/8/2012,

ילד בן  4שטבע אתמול בכנרת הלך לעולמו

ניר ארנון | 12:20 5/8/2012

עדי חשמונאי10:37 5/8/2012,

ל

תגיות :רן לוי,הטרדה מינית

ל
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הפרקליטות הגישה היום )א'( לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום ובקשת
מעצר עד תום ההליכים נגד רן לוי ,תושב תל אביב בן  ,25הנאשם בביצוע עבירות של
מעשים מגונים בקטינים.
כתבות נוספות:
 בן ה 4-שטבע אתמול בכנרת הלך לעולמו בבית החולים בכיר בטחוני :ישראל תשדרג את מערך טילי החץ תוך שבועות -הפגנת המחאה :שמונה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים

מדוברים

הכי נקרא

12.64%
דורון שוסטר הוא
חבר מרכז הליכוד
שחוסל בראשל"צ

על פי כתב האישום ,שהוגש
באמצעות עו"ד שגיב עוזרי,
הנאשם ביצע לפני כשנה עד
שנתיים שורה של מעשים
מגונים בשני קטינים ,בני כ-
 10ו 8-בזמן ביצוע
המעשים ,וניצל לשם כך את
היכרותם עמו .חלק
מהמקרים אירעו בעת
שהנאשם שהה במחיצתם
בבתי כנסת ובשיעורי תורה.

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

הכי מטוקבק

6.17%
תחקיר שוברים
שתיקה :המדריך
המלא לספינים של
השמאל

פייסבוק

뉴스 읽어주는 여자

 9,977לייקים

סמן/מני את הדף בלייק

כמתואר בכתב האישום ,לוי
הכניס את ידו מתחת
למכנסיהם ותחתוניהם של
הקטינים ,נגע ,לחץ או ליטף את איבר מינם.

פגיעה מינית בקטינים צילום המחשה :אדי ישראל

שתף/שתפי

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

בנוסף ,לפני ימים ספורים ,עיסה הנאשם את כתפיו וגבו של קטין כבן  12במהלך המתנה
לתפילה בבית כנסת ,והציע לו להתלוות אליו הביתה ,שם זמם לבצע בו מעשים
מגונים .הקטין סירב ומנע מהנאשם לבצע את זממו.
לוי נעצר לפני כשבועיים ,לאחר שילדים בגילאים  10עד  13סיפרו כי הותקפו מינית על
ידי החשוד ,וכי הוא ביצע בהם מעשים מגונים .לטענת
הילדים ,מרבית המעשים נעשו בבית הכנסת השכונתי לאחר שהגיעו למקום כדי לקבל
שעורי תורה .בעת המעצר ,לוי הכחיש את החשדות נגדו.
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