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 קדשים נייסני בן אפרים  : הנאשם

 ***. ז.ת 1956 יליד 

 נתיבות 

 (14.2.20 מיום במעצר) 

  

 אישום כתב

 : כדלקמן בזאת מואשם הנאשם

 : העובדות .א

 המתואר לאירוע קודמת הכרות אין"( המתלונן: "להלן) 2005 יליד קטין א.א לבין הנאשם בין .1

 .האישום בכתב

 

 שבזי ברחוב כנסת בבית שהו והנאשם המתלונן 14.02.20 -ל 13.02.20 התאריכים בין בלילה .2

 .שם שהתקיים תורה לימוד שיעור במסגרת"( הכנסת בית: "להלן) שבע בבאר

 

, מהשיעור יצא, עייפות חש המתלונן 00:30 השעה אחרי סמוך 14.02.20 בתאריך ,הלימוד במהלך .3

 כשגבו ,שם שעמדו כיסאות שורת על נשכב"(, החדר: "להלן) הכנסת בית של צדדי לחדר נכנס

 .ונרדם ,הכיסאות גב לא ופנהמ

 

 ליטףו, כאמור שישן המתלונן אל ניגש, החדר אל נכנס הנאשם 01:30 לשעה סמוך, לכך בהמשך .4

, מתוק" למתלונן ואמר העליון גופו בפלג המתלונן את וליטף המשיך, הימני בלחיו המתלונן את וצבט

 יום 90 תוך קטין העדת



 על לשכב המשיך אך התעורר המתלונן הנאשם ממעשי כתוצאה ."קיים העולם בזכותך, מתוק אתה

  .שוב ונרדם הכיסאות

 

 אותו העיר, בלחיו בחוזקה המתלונן את צבט ,המתלונן דלי הכיסא על התיישב הנאשם, לכך בהמשך .5

 הרחיק ,המתלונן של גופו את משך הנאשם בהמשך. "מתוק אתה, חמוד אתה" למתלונן אמרו שוב

 .ידו באמצעות הבגדים מעל המתלונן של ונישב את שפשוף בתנועת וליטף, ותהכיסא מגב מעט אותו

 

 רגליו את ידו באמצעות לפתוח ניסהו, המתלונן של מעילו את מעט הרים הנאשם מכן לאחר מיד .6

 מעל המתלונן של מינו באיבר ידו באמצעות נגע הנאשם לכך בהמשך .המתלונן של הצמודות

 .המתלונן של מינו לאיבר מתכוון כשהוא" קטן לך יש" למתלונן ואמר מכנסייםה

 

 וחזר מהחדר יצא ,הנאשם של ממעשיו כתוצאה בחדר להישאר חשש אשר, המתלונן, לכך בהמשך .7

, לידו התיישב, המתלונן אל ניגש שוב הנאשם זה במעמד. הכנסת בבית התורה בשיעור להשתתף

 .בלחיו אותו וצבט אותו חיבק

 

 .מיניים ביזוי או סיפוק, גירוי לשם לעיל המתוארים המעשים כל את עשה הנאשם .8

 

 או לאכול סירב, בלחיו כאב הרגיש ןהמתלונ, היום אותו כל במשך ,הנאשם של ממעשיו כתוצאה .9

  .בביתו מחדרו יצא ולא לשתות

 

 .הסכמתו בלא במתלונן מגונה מעשה עשה הנאשם אלה במעשיו .10

 

 :החיקוק הוראות .ב

 .1977 -ז"התשל, העונשין לחוק( ג) 348 סעיף לפי עבירה -מגונה מעשה

 

 :התביעה עדי .ג

1. *** 

  

 

 



 ד''עו, קריקון-ויימן אירה 

 (פלילי) דרום מחוז ותפרקליטב בכירה ניתסג 

 2020 פברואר 20  שבע-באר

 פ"תש שבט ה"כ  

 949/20 ד''פמ

 שבע באר תחנת 66879/20 פלא

 לנאשם הודעה

 לייצוג נאשם לזכאות מהתנאים אחד בו מתקיים אם ציבורי סנגור לו שימונה לבקש יכול הנאשם

 .1995 – ו"תשנ, הציבורית הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף המנויים

 המשפט-לבית הודעה

 המאשימה 1982 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם

, בפועל מאסר עונש הנאשם על להטיל המשפט בית יתבקש לפיה אפשרות קיימת כי, בזאת מודיעה

 .זה בתיק יורשע אם


	הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :
	ב. הוראות החיקוק:
	מעשה מגונה- עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.

