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חרדית מבני ברק העידה שהותקפה מינית על ידי
אברך בחדר מדרגות
חרדית התלוננה בעילום שם בפוסט בפייסבוק כי הותקפה על ידי אברך ,כאשר ירדה
בחדר המדרגות במהלך החג כדי להביא מוצץ לבנה התינוק .לדבריה האברך הרים את
חצאיתה ונמלט לאחר שדחפה אותו והחלה לזעוק לעזרה .האברך נעצר בעזרת תושבים
וחקירתו נמשכת .רבנים מעודדים את הדיווח כדי לבלום את תופעת ההטרדות המיניות
במגזר החרדי.
החרדית שברה קשר של שתיקה שנמשך שנים במגזר החרדי והעידה בפוסט בפייסבוק כי הותקפה מינית
במהלך ראש השנה האחרון .לדבריה ,ביום שישי הייתה בחדר מדרגות בבניין מגורים ,ואברך ממודיעין עלית
ששהה בבני ברק במהלך החג ,ביצע בה מעשה מגונה.
המקרה אירע לאחר שהיא ירדה כדי לקחת מהעגלה את המוצץ של בנה והאברך שעמד בחדר המדרגות
התקרב אליה והרים את חצאיתה .כתגובה החלה לצעוק והוא ניסה להרים עליה יד ,אולם היא המשיכה
לצעוק והוא נמלט .אזרחים ששהו מחוץ לבניין מנעו ממנו להימלט ועצרו אותו עד שהגיעה המשטרה ולקחה
אותו לחקירה.
האברך הודה במעשה וטען כי לא יכול היה להתגבר על יצרו .מעצרו הוארך.
דיווחה של החרדית הוא יוצא דופן שכן כמעט ואין תלונות ודיווחים על פגיעות מיניות במגזר החרדי ,לאור
חששן של הנפגעות כי עתידן ועתיד משפחתן ייפגע .ואכן החרדית לא פרסמה את הפוסט בשמה המלא ,כדי
לא לפגוע בבני משפחתה .אתר החדשות החרדי 'בחדרי חרדים' ,סיקר את תלונתה של האישה בנימה
חיובית ,כחלק ממגמה של רבנים לעודד את המתלוננים לפנות למשטרה ואת הנפגעים לפנות לארגונים
המסייעים לנפגעי תקיפה מינית.
חוק העונשין קובע עד  3שנות מאסר לעושה מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו .במידה והעבירה בוצעה
תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים ,או תוך איום באחד מאלה ,כלפי האדם או כלפי זולתו ,דינו
של עובר העבירה הוא עד  7שנות מאסר.
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