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עמוד הבית | חדשות | בידור | קהילות | ספורט | וידאו | בריאות ויופי | עסקים | הוטמייל | קריירה
הפוך לדף הבית

מדיני ,פוליטי ,בטחוני
פלילים

חדשות פנים

פלילים ,חוק ומשפט

כלכלה ,מדע וסביבה

לא תאמינו

הוסף למועדפים

חדשות מהעולם

חוק ומשפט
MSN Video
האינפלציה מרימה
ראש

"בדק את המזוזות וביצע מעשה מגונה"

10:04 15/08/2007

מיוחד

על פי כתב התביעה ,הגיע
הנאשם לביתן של נערות
צעירות בצפון וביצע בהן
מעשים מגונים.
הפרקליטות" :מדובר בסכנה
לציבור הקטינות במדינה"

ויזה  Calנפרדת
מהנקודות
09:55 15/08/2007

הסכם הייעוץ
הפנסיוני בבנקים
16:35 12/08/2007

סקר
עיזרו לצה"ל להחליט :לחזק את
החי"ר או את חיל האויר?

14:04 28/02/07
מאת :קובי מנדל

מלחמה מכריעים בקרבות
שטח
צריך חיל אויר חזק כי האיום
האמיתי מגיע מאירן
קודם שיתגייסו חיילים ,אחרי
זה נדבר על נשק
תוצאות
הצבעה

טען שהוא בודק את המזוזות )אילוסטרציה (AP

לבית משפט השלום בנצרת ,הוגש ) (28.2.07כתב אישום נגד מיכאל סבג
) (53מרכסים ,בו הוא מואשם בביצוע מעשים מגונים בכוח ,בשתי נערות
בנות  17.5ו15-בשני מקרים שונים.

סיקור מלא

"הוא טען שהוא רוצה לבדוק את המזוזות"
התביעה טוענת כי בתחילת החודש ,הגיע סבג לביתה של הנערה בת
ה 17.5-בנצרת עילית ,וזו הכניסה אותו פנימה לאחר שטען ,כי ברצונו
”לבדוק את המזוזות שבדירה“ .הנאשם החל מסתובב בין חדרי הבית,
והמתלוננת ישבה לעבוד על המחשב .על פי כתב האישום ,סבג התקרב
אליה ,רכן לעברה ושאל אותה על מה היא עובדת .המתלוננת השיבה לו
בנימוס והנאשם המשיך במלאכתו.
"הצמיד את הנערה אל גופו"

אנשים בחדשות
בנימין נתניהו
ביוגרפיה
כתבות אחרונות

חדשות לימודים
רוצה מלגה ללימודי הנדסה?
קורס הנהלת חשבונות חינם!
הטבה לנרשמים ללימודי רפואה
משלימה!
עוד חדשות לימודים

בכתב התביעה נאמר ,כי “הנאשם הוציא קלף מאחד מבתי המזוזה שהיו על
משקופי החדרים ,וביקש מהמתלוננת להתקרב אליו ,על מנת לקרוא את
הכתוב בקלף .המתלוננת התקרבה אל הנאשם ,והחלה לקרוא מהקלף .אז
לפת הנאשם את המתלוננת סביב צווארה ,קירב את פניה אליו ונישק אותה
על לחיה .המתלוננת ,אשר נתקפה בהלה ,ניסתה להשתחרר מאחיזתו של
הנאשם אך הוא המשיך ואחזה בכוח .לבסוף ,השתחררה מאחיזתו וחזרה
לענייניה .כעבור מספר דקות ,התקרב סבג אל המתלוננת ,ביקש ממנה
לשוב ולעיין בקלף אותו החזיק ,חיבקה בכוח והצמידה לגופו .המתלוננת
ניסתה להשתחרר מאחיזתו החזקה ,אך בטרם הצליחה  -הוא שוב נשקה על
לחיה.
לאחר זמן קצר ,הנאשם קרא למתלוננת שתבוא לסייע לו להדביק את
המזוזה למשקוף .לפתע ,אחז את המתלוננת בשתי ידיו וחיבק את גופה
לגופו ,תוך שהוא מצמיד את אזור חלציו אליה .המתלוננת הדפה אותו
בכוח ,והוא יצא בחופזה מהדירה .כעבור מספר דקות ,שב הנאשם וביקש
להיכנס שוב לדירה – אך המתלוננת לא פתחה בפניו את הדלת“.
"נישק את הנערה בכוח"
באישום השני ניטען ,כי סמוך לאותו מועד ,הגיע סבג לדירת הנערה בת
ה .15-לאחר שזו איפשרה לו לבדוק את המזוזות ,הוא נישק אותה מספר
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גבי אשכנזי
ביוגרפיה
כתבות אחרונות

סטנלי פישר
ביוגרפיה
כתבות אחרונות

לאנשים נוספים
קהילות רלוונטיות
 -הבית לנפגעי אונס וניצול מיני

קניות msn
מכירה קבוצתית
מכונת אספרסו
וקפוצ'ינו Delonghi
במחיר ₪ 599
 +משלוח ₪ 49.00
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לרצונה .סבג מואשם איפה בשני אישומים :מעשה
http://news.msn.co.il/news/CriminalLawCourt/Law/200702/2007022814445.htm

הגשת2006
עם 2007
2008
כתב האישום נגדו ,הגישה הפרקליטות בקשה לעצור אותו עד
תום ההליכים בשל ”החשש הממשי לסיכון ביטחון ציבור הקטינות בפרט
והציבור בכלל“.

חדש :נהג המונית ניסה לאנוס נוסעת
כנופיית האונס בצפון" :שלושה הודו במעשים"
המשטרה סירבה לפרסם תמונת החשוד באונס
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msn jobs
כל המשרות ,בכל החברות
בכתובת אחת
בחר/י תחום
בחר/י דרוג
בחר/י ישוב
מילת מפתח

תגובות גולשים 5 -

.1
.2
.3
.4
.5

חפשו

אילוסטרציה מטעה
יהודי 28/02/2007 15:16

ל 1-אני אוהב אותך אחי...
אתה צודק!!!!!!!!! 28/02/2007 17:33

ככה זה

ניסים 28/02/2007 19:19

אתם באתר זבל!! הוא חרדי?!? )לת(

מילואימניק גאה! 28/02/2007 21:02

לזרוק אותו לכלא לכמה עשורים טובים

נדין 28/02/2007 21:08
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