4/8/2019

גז"ד הכולל  45חודשי מאסר למשגיח כשרות בגין מעשים מגונים שביצע בקטינים לפני כ 13-שנים  -פסקדין

אודות
תנאי שימוש

כניסה למנויים
חפש כתבה
| פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין  | Liveמשאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין

נגישות

חיפוש עורכי דין
בחר אזור

חפש

חיפוש לפי שם

ד הכולל  45חודשי מאסר למשגיח כשרות בגין מעשים מגונים שביצע בקטינים לפני כ 13-שנים

מאסר למשגיח כשרות בגין מעשים מגונים שביצע בקטינים לפני
דניאל כפיר ומורן
לוי משרד עורכי
ם | 06/08/2014 :

גרסת הדפסה

0

35934-08-13
04/08/2014

משפט המחוזי באר שבע

צור
קשר

מיכאל כרמל עורכי
דין

השופט:
ביתן
צור
קשר

 נגד -הנאשם:
שלום פבזנר
עו"ד טל גבאי

מאשימה:
ינת ישראל
"ד אבי ביטון

עו"ד רותם טובול

צור
קשר

גזר דין

תמיר סולומון עו"ד
ורו"ח

פרטיות  -תנאים

1/4

#.XKtv0uhKjIUגז-ד-הכולל-45-חודשי-מאסר-למשגיח-כשרות-בגין-מעשים-מגונים-שביצע-בקטינים-לפנhttps://www.psakdin.co.il/Court/

גז"ד הכולל  45חודשי מאסר למשגיח כשרות בגין מעשים מגונים שביצע בקטינים לפני כ 13-שנים  -פסקדין
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צור
קשר

בעת הרלוונטית לכתב האישום ,בין השנים  ,2001 – 1997שימש הנאשם כמשגיח כשרות
והתגורר בשכונת חב"ד בקרית מלאכי .בתקופה זו הוא ביצע עבירות מין בארבעה קטינים
שהתגוררו בשכנות אליו ,כשהוא מנצל את היכרותו עמם ,את תפקידו ועיסוקיו ,לביצוע
מעשיו.
בשנת  ,2001שניים מהקטינים התלוננו נגד הנאשם )המתלוננים באישומים  3ו(4-
ונפתחה נגדו חקירה פלילית ,במסגרתה הוא נעצר .מספר ימים לאחר שחרורו מהמעצר
ל"מעצר בית" ובניגוד להוראת בית המשפט ,הוא נמלט מהארץ ,לארה"ב .בשנת 2009
הגיע הנאשם לביקור בארץ ,פעמיים ,למשך ימים ספורים ,ובחודש אוגוסט  2013הוא הגיע
לארץ לביקור ונעצר בעקבות תלונות נוספות שהוגשו נגדו )אישומים  1ו.( 2-

ערן דמרי ,עו"ד
תעבורה
צור
קשר

יפעת כהן עו"ד
פלילי

אישום ראשון
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,בשנת  1997או בסמוך לכך ,הגיע ש.ש ,.קטין יליד
 1989שבאותה עת היה כבן  8שנים )להלן" :המתלונן  ,("1לבית הנאשם ,בהוראת אביו,
על מנת לקחת תפוזים אותם חילק הנאשם .במעמד הזה ,הנאשם ביקש ממנו לשמור סוד,
שאל אותו איזה ממתקים הוא אוהב ונתן לו ארטיק .באותו מעמד ,נגע הנאשם באיבר מינו
של המתלונן  1בתנועת תפיסה וצביטה ,מספר פעמים ,מעל בגדיו ,וזאת לצורך סיפוק או
גירוי מיניים .בהמשך ,נידבר הנאשם עם המתלונן  ,1שהוא יגיע שוב לביתו ב "הפסקת
עשר" ביום הלימודים .ימים ספורים לאחר מכן ,הגיע המתלונן  1מבית הספר לבית הנאשם
בזמן הפסקת עשר .הנאשם הוביל את המתלונן  1למקלט במורד המדרגות וסגר את
הדלת באמצעות קרשים ,על מנת למנוע את פתיחתה .במקלט ,הצמיד הנאשם מספר
כסאות זה לזה והורה למתלונן  1להוריד את מכנסיו ותחתוניו ולשכב על גבו על הכיסאות.
המתלונן  1עשה כן ,והנאשם נגע באיבר מינו של המתלונן  1לצורך סיפוק או גירוי מיניים.
בתום האירוע ,נתן הנאשם  10שקלים למתלונן  1ומסר לו את מספר הטלפון שלו על מנת
שיצור עמו קשר לתיאום מפגשים נוספים ביניהם .המתלונן  1חזר לבית הספר ,ובהמשך,
רכש באמצעות הכסף שקיבל מהנאשם ממתקים שונים.

צור
קשר

עו"ד עופר אלמוג

צור
קשר

בין השנים  ,2000 – 1997במהלך תקופה של שנה עד שנתיים ,במספר רב של פעמים,
הנאשם נפגש עם המתלונן  1לאחר תיאום טלפוני ביניהם ,במקלט ביתו ,כפי שתואר לעיל,
ושם הוא הכניס את איבר מינו של המתלונן  1לפיו ומצץ אותו ,וזאת לצורך סיפוק או גירוי
מיניים .בחלק מהפעמים ,גם הנאשם הוריד את בגדיו ,ובמספר הזדמנויות הנאשם אמר
למתלונן " 1עכשיו אני אזיין אותך" ,או מילים דומות לאלה .בתום המפגש ,נהג הנאשם
לתת למתלונן  1מספר שקלים.
במהלך השנים  ,2000 -1997בכשתיים  -שלוש הזדמנויות ,המתלונן  1הגיע לבית
הנאשם והנאשם הכניסו לחדר השינה וסגר את דלת החדר באמצעות מגירת ארון ,על
מנת למנוע את פתיחתה .המתלונן  1פשט את בגדיו במקלחת שבחדר ושכב על המיטה,
והנאשם הפשיל את מכנסיו עד לנעליו והוריד את חולצתו ,ונגע ,ליטף וחיכך את איבר מינו
בגופו של המתלונן  ,1לשם גירוי וסיפוק מיניים.
במהלך השנים  ,1997-2000במועדים שאינם ידועים למאשימה ,פגש הנאשם במתלונן 1
בבריכת השחייה שבשכונת מגוריהם .בעודם במים ,נגע הנאשם באיבר מינו של המתלונן
 ,1לשם גירוי וסיפוק מיניים.
במהלך השנים  ,2000 – 1997לפחות בהזדמנות אחת ,הנאשם פגש במתלונן  1במקווה
השכונתי ,ובעודם טובלים במקווה הנאשם נגע ב וליטף את איבר מינו של המתלונן ,1
לשם גירוי או סיפוק מיניים .וכל אימת שאחרים הגיעו למקום לטבול ,הנאשם חדל ממעשיו.
במהלך השנים  ,2000 – 1997במועד שאינו ידוע למאשימה ,בבית הכנסת בשכונה,
הנאשם ישב בכסא והמתלונן  1עמד מאחוריו .הנאשם שלח את ידו לאחור דרך המרווח
הקיים בכיסא ונגע באיבר מינו של המתלונן  1מעל בגדיו ,לשם גירוי וסיפוק מיניים.
במעשיו המתוארים ,ביצע הנאשם במתלונן  ,1במספר רב של הזדמנויות ,מעשים מגונים
לשם גירוי וסיפוק מיניים ,בהיות המתלונן  1מתחת לגיל .14
פרטיות  -תנאים
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אישום שני
בשנת  1999או בסמוך לכך ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,פנה הנאשם לקטין
ח.מ ,.יליד  1985שבאותה עת היה צעיר מגיל ) 14להלן" :המתלונן  ("2והציע לו לעבוד
אתו .המתלונן  2הסכים והלך עם הנאשם לרכבו .הנאשם נסע עם המתלונן  2לאולם
אירועים בו שימש כמשגיח כשרות ,והזמינו לאכול .לאחר מכן החזיר הנאשם את המתלונן
 2לביתו .בתקופה שלאחר מכן ,נסע המתלונן  2עם הנאשם לאולם האירועים מספר
פעמים .בתקופה הנ"ל ,בהזדמנות מסוימת ,בעת שהנאשם חזר עם המתלונן  2מאולם
האירועים ,הוא הוליך את המתלונן  2לעבר המקלט בביתו .בהיותם במקלט ,הוא ביצע
במתלונן  2מעשה מגונה ,שלא בהסכמתו החופשית ,בכך שבעודו יושב על ספסל והמתלונן
 2עומד ,הוא פתח את רוכסן מכנסיו של המתלונן  ,2הוציא את איבר מינו של המתלונן 2
ונגע בו ,וזאת לצורך גירוי או סיפוק מיניים .המתלונן  ,2שנבהל ממעשי הנאשם ,הפסיק
להתראות עמו ונמנע מכל קשר אתו.
במעשיו המתוארים ,ביצע הנאשם במתלונן  2מעשה מגונה לשם גירוי או סיפוק מיניים,
בהיות המתלונן  2מתחת לגיל .14

אישום שלישי

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

לרכישה

הורד קובץ

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
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
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