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  1לפרסום נוסח – אישום כתב

 כללי רקע   

, 2002 יליד –' ד-ו 2001 יליד –' ג, 2000 יליד –' ב, 1998 יליד –' א המתלוננים .1

 .שמש בבית מתגוררים

 .  שמש בבית בית בחצר שנמצא בכולל נאשםה למד, 2009-2015 השנים בין .2

 שם לעבוד מנת על לכולל בצמוד הנמצא במחסן  נאשםה השתמש לעיל המתוארת בתקופה .3

 .(המחסן: להלן) המצוה בר לקראת ילדים וללמד המחשב באמצעות

 בר לקראת ללמדו וכן נאשםה של במחשב לשחק מנת על למחסן להגיע נהגו המתלוננים .4

 .להלן כמפורט, מגונים מעשים נאשםה בהם ביצע שם, המצוה

 ראשון אישום   

                                                   
 פרט כל או המתלוננים של זהותם על פרסום איסור בשל, המשפט לבית שהוגש האישום כתב מנוסח במקצת שונה זה נוסח 1

 .זהותם את לחשוף שעלול



 : העובדות הן ואלה .א

, למאשימה במדויק ידועים שאינם במועדים, 2012 שנת ועד 11 כבן 'א היה עת, 2009 משנת החל .1

 באמצעותו לצפות או נאשםה של במחשב לשחק מנת על רבות פעמים למחסן להגיע' י נהג

 .בסרטונים

 מכנסיו את להוריד, במחשב צופה שהיה בעת 'א את ליוע להושיב נאשםה נהג, הפעמים באותם .1

 .'א של מינו איבר את וללטף 'א ושל שלו ותחתוניו

 במחסן התקיימו הלימודים, בתורה לקרוא 'א את נאשםה לימד מצוה בר גילל 'א של הגיעו לקראת .2

 .והערב הצהריים אחר בשעות נאשםה של אשתו לימדה בו שמש בבית ילדים בגן או

 שלו ותחתוניו מכנסיו את מפשיל, 'א את עליו מושיב נאשםה היה האמורים הלימוד מפגשי בסיום .3

 .מינו באיבר ונוגע 'א ושל

 .הסכמתו ללא 16 לגיל מתחת בקטין מגונים מעשים עשרות נאשםה ביצע לעיל המתוארים במעשים .4

 

 :החיקוק הוראת .ב

 עם( 1()ב)345 סעיף בנסיבות( ב)348 סעיף לפי עבירה –16 לגיל מתחת בקטין מגונה מעשה              

 [עבירות ריבוי"( ]החוק: "להלן) 1977 -ז"התשל, העונשין לחוק( 1()א)345

     

 שני אישום   

 : העובדות הן ואלה .א

 במדויק ידועים שאינם מועדים 20-בכ, כחודשיים של תקופה לאורך, 2013 לשנת סמוך .1

 הצהריים אחר בשעות התקיימו הלימודים. המצוה בר לקראת 'ב את נאשםה לימד, למאשימה

 .נאשםה של אשתו לימדה בו ילדים ובגן במחסן והערב

' יש ושל של ותחתוניו מכנסיו את מפשיל כשהוא 'ב את עליו להושיב נאשםה נהג, מועדים באותם .2

 .'ב של מינו איבר את ומלטף



, עליו שכב, בגדיו את מוריד שהוא תוך במחסן מזרן על' יש את נאשםה השכיב מועדים במספר .3

 . 'ב של בישבנו מינו איבר את וחיכך

 . ובפניו בגופו 'ב את נאשםה שקני לעיל המתוארים מהאירועים בחלק .4

 שלא 16 לגיל מתחת בקטין מגונים מעשים 20-כ נאשםה ביצע לעיל המתוארים במעשים .5

 .בהסכמתו

 

 :החיקוק הוראת .ב

 עם( 1()ב)345 סעיף בנסיבות( ב)348 סעיף לפי עבירה –16 לגיל מתחת בקטין מגונה מעשה              

 [עבירות ריבוי] לחוק( 1()א)345

 

 שלישי אישום   

 : העובדות הן ואלה .א

 נאשםה עם למחסן להגיע 'ג נהג, למאשימה ידועים שאינם במועדים, 2013-2014 השנים במהלך .1

 . במחשבו בסרטונים לצפות מנת על

 ונגע במחשב שצפה בעת' ש את נאשםה עליו הושיב, לעיל המתוארת בתקופה מועדים במספר .2

 .לבגדים מתחת מינו באיבר

 ".מכות ללכת" אותו ילמד כי נאשםהמ 'ג ביקש, לעיל המתוארת בתקופה מועדים במספר .3

 ילכו כי' גל הורה נאשםה. השני של המין באיבר לצבוט במכות שנכנע מי על כי' גל אמר נאשםה .4

 .בתחתונים לבושים הם וכאשר מכנסיים ללא מכות

 .'ג של מינו באיבר וצבט נאשםה" נכנע" פעמים מספר .5

 שלא 16 לגיל מתחת בקטין מגונים מעשים עשרות נאשםה ביצע לעיל המתוארים במעשים .6

 .בהסכמתו

 



 :החיקוק הוראת .ב

 עם( 1()ב)345 סעיף בנסיבות( ב)348 סעיף לפי עבירה –16 לגיל מתחת בקטין מגונה מעשה              

 [עבירות ריבוי] לחוק( 1()א)345

 

 רביעי אישום   

 : העובדות הן ואלה .א

 . נאשםה של במחשבו בסרטונים לצפות מנת על למחסן להגיע' ד נהג, 2013-2014 השנים במהלך .1

 מתחת' ד של מינו באיבר ונוגע' ח את עליו מושיב נאשםה היה, בסרטונים' ד-ו נאשםה צפו כאשר .2

 .לבגדיו

 מינו איבר עם ומתחכך עליו נשכב והיה' ח ושל שלו בגדיו את נאשםה הוריד מהפעמים בחלק .3

 .לסיפוק שהגיע עד' ד של בישבנו

. נאשםה של אשתו לימדה בו ילדים בגן בתורה לקרוא' ד את נאשםה לימד המצוה בר לקראת .4

 '.ד של מינו באיבר נאשםה נגע אלו מועדים במספר

 שלא 16 לגיל מתחת בקטין יםמגונ מעשים 20-כ נאשםה ביצע לעיל המתוארים במעשים .7

 .בהסכמתו

 

 :החיקוק הוראת .ב

 עם( 1()ב)345 סעיף בנסיבות( ב)348 סעיף לפי עבירה –16 לגיל מתחת בקטין מגונה מעשה              

 [עבירות ריבוי] לחוק( 1()א)345
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