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התחזה לאיש מוסד וביצע בצעירה התעללות
מינית ופיזית
המשטרה עצרה אדם שהתחזה לאיש מוסד ובמשך שלוש שנים התעלל מינית בצעירה,
באמצעות הטלת "משימות קבלה" לארגון ,הכוללות אופי מיני ופיזי .חוקר פרטי ששכר
אחד ממכריה של הצעירה ,הצליח להוכיח כי החשוד נוכל וכי ניצל את תמימותה.
האדם ,בשנות ה 40-לחייו ,נעצר אמש בחשד שהתחזה לאיש מוסד והטיל על הצעירה משימות קבלה שונות
לארגון .הוא נעצר לאחר חקירה ממושכת של חוקר פרטי ,שהתחקה אחר מעשיו והעביר את פרטיו
למשטרה.
החשוד השיג תעודות המעידות כי הוא איש מוסד ,הציגן בפני הצעירה כשהייתה בת  18ושאל אותה אם היא
מעוניינת לעבור תהליך גיוס לארגון .הצעירה הביעה התעניינות וכתגובה הטיל עליה החשוד משימות מיניות
ופיזיות ,כולל קיום יחסי מין ,השפלות ומכות .כל אלה ,ציין בפניה ,הם חלק מתהליך הקבלה שלה למוסד.
מעשי ההתעללות נמשכו שלוש שנים עד שמכר של הצעירה שכר חוקר פרטי במטרה לתהות על קנקנו של
האיש .החוקר הפרטי הצליח לחשוף כי החשוד אינו איש מוסד והוכיח כי הוא נוכל שניצל את תמימותה של
הנערה והתעלל מה מינית ופיזית.
החשוד נעצר ונחקר בשעות אלה בתחנת משטרה במרכז הארץ.
ספר העונשין קובע תחת סעיף  415עד  3שנות מאסר למקבל דבר במרמה ועד  5שנות מאסר בנסיבות
מחמירות .עוד נקבע עד  3שנות מאסר למתחזה לאדם אחר בכוונה להונות ועד  5שנות מאסר למתחזה
כבעל תעודה .סעיף  418קובע עד שנת מאסר למזייף מסמך ,עד  3שנות מאסר אם עשה זאת בכדי לקבל
דבר ועד  5שנות מאסר אם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות.
כמו כן ,על פי חוק העונשין ,הענישה המרבית על עבירת מעשה סדום ללא נסיבות מחמירות ,בקורבנות
שגילם מעל  18שנים ,עומדת על  3שנות מאסר .יחד עם זאת ,קיימות נסיבות מחמירות בהן מעשה סדום
ייחשב בנסיבות אינוס ,למשל אם מתלווה אליו התעללות מינית ,ואם הוא נעשה ללא הסכמה .במקרים אלו,
הענישה המרבית עומדת על  16-20שנות מאסר.
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