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בן  48מאריאל נעצר בחשד שהתחזה לנערה
ברשת ותקף מינית עשרות ילדות
בן  48מאריאל נעצר בחשד שתקף מינית עשרות נערות וילדות ממספר מדינות באמצעות
אפליקציות פופולריות תוך שהוא מתחזה לנערה.
תושב אריאל בן  48נעצר על ידי היחידה הארצית של המשטרה בחשד לתקיפה מינית וביצוע מעשים מגונים
בעשרות נערות וילדות באפליקציות פופולריות .הוא חשוד כי התחזה לנערה ובחלק מהמקרים אף חשף את
זהותו שלו תוך העמדת פנים כי הוא בן זוגה של הקטינה אליה התחזה .החקירה נפתחה לאחר שהתקבלה
ברשות אכיפה בחו"ל תלונה אשר טופלה באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי של משטרת ישראל .לאחר
פעילות חקירתית ומודיעינית מאומצת ,החשוד נעצר.
החשוד עוסק למחייתו כמדריך טיולים וכמורה פרטי ומתוקף עבודתו הייתה לו נגישות לקטינות .מעצרו
הוארך על ידי בית המשפט השלום בראשון לציון .המשטרה מעריכה כי קרבנות נוספים נפגעו על ידו
ומבקשת להגיש תלונה בהקדם נגד החשוד בידי כל מי שנפגעה על ידו .כמו כן ,המשטרה ביקשה להזהיר
מפני הסכנות ברשת האינטרנט שכן אפליקציות רבות מכוונות לקטינים ופדופילים רבים מנצלים זאת בכדי
לתור אחר הקרבנות .הורים לילדים ולבני נוער מתבקשים לפקח ,לגלות ערנות ולהזהיר מפני יצירת קשר
עם זרים ברשת וכן להימנע משליחת סרטונים או תמונות לזרים.
לפי חוק העונשין ,ביצוע מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל  ,14אף בהסכמתה ,מהווה עבירה פלילית
חמורה בגינה נקבע עד  7שנות מאסר .עוד נקבע ,עד  10שנות מאסר לעושה מעשה מגונה בקטינה שטרם
מלאו לה  16שנים שלא בהסכמתה או בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה .יש
לציין כי ספר העונשין קבע כי עבירות מין יכולות להתבצע הן אם העושה עשה את המעשה והן אם גרם
שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר ,על כן ,עברייני מין עשויים להיות מורשעים גם אם ביצעו את המעשים
דרך אתרי האינטרנט וללא שום מגע פיזי בינם לבין הקרבנות.
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