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הנאשם ,אלי לוגסי ,הורשע ,לאחר שמיעת ראיות ,בעבירות של אינוס לפי סעיף )345א() (1לחוק
התשל"ז) 1977-להלן" :חוק העונשין"( ואיומים לפי סעיף  192לחוק העונשין ,כפי שיוחסו לו בכתב
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צור
קשר

נסיבות ביצוע העבירות פורטו בהרחבה בהכרעת הדין ,אך לצורך גזר הדין נעמוד להלן על עיקריהן.
ביום  ,3.11.10בעת שהמתלוננת ,קטינה כבת  18שנים פחות  3שבועות ,התיישבה על ספסל
גבעת שמואל ,פנה אליה הנאשם בדברים ,ולאחר שקשר עימה שיחה הציע לה להמשיך ולשוחח
אחר ,והוליך אותה עימו לשדה פתוח בקרבת מקום ,שם התיישבו והמשיכו בשיחה .לפתע רכן
לעבר המתלוננת ,הדף אותה ארצה ועלה עליה ,הרים את חצאיתה והוריד את תחתוניה ,כשהתנגדה
הרוג אותה ,ליקק את איבר מינה ,והוסיף ואיים שאם תצרח יאנוס אותה .בהמשך הפשיל את מכנסיו,
את אצבעו לתוך איבר מינה ,ואז למרות התנגדותה והכאב שגרם לה בכך ,החדיר את איבר מינו לתוך
נה .בהמשך קם הנאשם ושפשף את איבר מינו ,ואז לבשה המתלוננת את תחתוניה ונמלטה
.
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משרד עורכי דין
צור
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חזי כהן משרד
עורכי דין

רו הפלילי של הנאשם
הנאשם יליד ינואר  ,1966היה כבן  45בעת ביצוע העבירה ,והוא כבן  46כיום.
לנאשם עבר פלילי עשיר ביותר בעבירות אלימות ,רכוש וסמים ,מראשית שנות השמונים ובאופן
תמשך עד להרשעה אחרונה בשנת .2008

צור
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בין היתר ,הורשע הנאשם בשנת  1997בעבירת מין משנת  1992של מעשה מגונה באדם.

אמנון גולן ושות'
משרד עורכי דין

השנים ריצה הנאשם מספר רב של עונשי מאסר.
קרבן העבירה
בהתאם להוראתנו ובהסכמתה ,הוגש תסקיר קרבן עבירה בעניינה של המתלוננת.
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המתלוננת היא עלמה חרדית ,קטינה כבת  18שנים פחות שלושה שבועות בעת האירוע ,וכבת 19
כיום.
מעשי האונס והאיומים פגעו במתלוננת באופן קשה ביותר ,כשההשלכות ניכרות בכל תחומי חייה,
דים ,הן בפעילות התנדבותית ,והן בקשריה החברתיים והאישיים.
המתלוננת סובלת עד היום מתחושת אשמה ,רואה עצמה כפגומה ומוכתמת ,נרתעת אפילו
ה על קירבה פיזית עם גבר ,וחוששת כי לא תוכל להשתדך ולהיות רעיה ואם טובה בשל כך.
המתלוננת חיה בחרדה כי הנאשם ישוב ויפגע בה ,ומבטאת חוסר אונים וכן חוסר ביטחון ביכולתה
מצבי סיכון.
המתלוננת משתדלת לתפקד כראוי ,על מנת שלא לצער את הוריה ,לא לעורר רכילות בסביבתה,
ך ולשמור את דבר האונס בסוד  -אך מאמצים אלו מסבים לה קשיים רגשיים ,תופעות פוסט
יות ודיכאון חבוי.
המתלוננת שקלה לפנות לטיפול נפשי ,אך לא עשתה זאת בשל העלות הגבוהה הכרוכה בכך ,ובשל
הצפת הזוועות אותן היא מתאמצת להדחיק.
מבחן המליץ על פסיקת פיצויים למתלוננת ,כדי לעודד אותה לקבל טיפול נפשי.

התוכן בעמוד זה אינו מלא ,על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:

הורד קובץ

לרכישה

הזדהה

המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר .על הבקשה לכלול את
דים להליך ,מספרו וקישור למסמך .כמו כן ,יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה .יובהר כי פסקי הדין
ות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט .בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת
אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום ,ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
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Disclaimer
הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני .עם זאת ,על
שים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר
את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.
יעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע .האתר אינו אחראי לדיוק
החומר המופיע באתר .החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים
דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו .האתר אינו אחראי לשום פרסום או
פרטים של כל אדם ,תאגיד או גוף המופיע באתר.

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך

* נייד
זור

דוא'ל

* תוכן הפנייה

שלח

ני בוררות
ני עבודה
ילי
ני צרכנות ותיירות
יין רוחני
ני תאגידים
שלנות רפואית
קשורת ואינטרנט
עבורה
מ"א 38

עורכי דין לפי תחום
דיני חוזים
דיני בוררות
תיאום הורי
דיני תעופה
דיני ביטוח
דיני צרכנות ותיירות
דיני משפחה
רשלנות רפואית
מיסים
דיני צבא ובטחון
תביעות יצוגיות
נוטריון

השקעות בחו"ל
אזרחי מסחרי
חטיפת ילדים
בתים משותפים
פלילי
בנקים
דיני תאגידים
נזיקין
תעבורה
תמ"א 38
אזרחות זרה

ייפוי כוח מתמשך
גישור עסקי
הדין האמריקאי
דיני עבודה
דיני מקרקעין
קניין רוחני
הוצאה לפועל
תקשורת ואינטרנט
חוקתי ומנהלי
פשיטת רגל
מגשרים

שיתופי פעולה
ייעוץ  : seoשמוליק
דורינבאום

הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ
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