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בן  26חשוד כי אנס צעירה באכזריות צעירה
בתל אביב
חשוד בן  26נעצר בחשד כי אנס צעירה בדירתו בתל-אביב בברוטליות .שניים נוספים
נעצרו בחשד כי ניסו להשפיע על המתלוננת לחזור בה מתלונתה במשטרה.
בן  ,26תושב תל-אביב נעצר בחשד כי ביצע אונס אכזרי בצעירה .על פי החשד ,הוא תקף אותה ,תקיפה
שהובילה לחבלות חמורות בגופה ,כלא אותה בדירתו ואיים עליה שלא תספר זאת לאיש .בנוסף לטענתה
שני חשודים נוספים ניסו להשפיע עליה כי לא תתלונן על כך .אומנם ,היא ניגשה למשטרה ובמקביל הועברה
לסדרת בדיקות רפואיות בכדי לבחון את מצבה.
החשוד באונס נעצר ולטענתו יחסי המין התקיימו בהסכמה ולאחר שהמתלוננת הבינה כי הוא ימשיך להיות
ביחסים עם אחרת – החליטה להעליל עליו עלילות .למרות זאת מעצרו הוארך בארבעה ימים בין היתר בשל
החבלות בגופה של המתלוננת .שני חשודים נוספים נעצרו ,אחד מהם הוא בעל הדירה שבה בוצע האונס,
שלטענת הצעירה שהה בה באותו הזמן וצעירה נוספת שניסתה לשכנע את המתלוננת שלא תתלונן על
המעשים במשטרה .מעצרו של בעל הדירה הוארך בשלושה ימים ואילו החשודה שוחררה.
העונש המרבי הקבוע בחוק בגין עבירת אונס הוא שש עשרה שנות מאסר .במידה והעבירה בוצעה בנסיבות
מחמירות הדין נוסק לעשרים שנות מאסר .בסעיף  378לחוק העונשין ,חל איסור להכות אדם ,לנגוע בו,
לדחפו או להפעיל על גופו כוח בצורה כלשהי בין אם בהסכמה ובין אם לאו .המפר הוראה זו דינו שנתיים
מאסר מאחורי סורג ובריח .במידה והחבלה גרמה לחבלות חמורות הדין עולה לשלוש שנות מאסר .כמו כן,
עבירת כליאת שווא הינה עבירה חמורה השוללת מהאדם את חופש תנועתו .בחוק נקבעו עונשי מאסר
ממושכים שעשויים להגיע לעד חמש שנים .זאת ועוד ,דינו של אדם המניע אחר ממסירת הודעה או מסירת
עדות הוא שבע שנות מאסר .העונש מזנק לתשע שנות מאסר במידה והדבר בוצע בנסיבות מחמירות.
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