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מואשם כי ביצע מעשים מגונים בצעירים כחלק
מטיפולי "המרה"
אדם שהציג עצמו כמטפל בזהות מינית ,רכש את אמונם של מטופליו ,חלקם קטינים,
וביצע בהם מעשים מגונים כחלק מהטיפול .הוא הזמין את המטופלים לשהות עמו בבית
מלון ושם ביצע בהם מעשים מגונים ,כאקט טיפולי .עורך דינו כופר בשמו בהאשמות אלה.
ארגון "חברותא" המאגד הומוסקסואלים דתיים ,מזהיר מפני מטפלים חסרי הכשרה
המציגים עצמם כבעלי יכולת טיפולית ואשר רק גורמים נזק במקום לעזור.
כתב אישום הוגש היום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים כנגד א.י.ו ,.תושב ירושלים בן  ,44על ביצוע מעשים
מגונים כחלק מתהליך טיפולי .כתב האישום כולל עבירות של מעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה.
הנאשם הציג עצמו כמטפל בבעיות זהות מינית ובפסיכותרפיה דינמית והבטיח כי יוכל לסייע למטופליו לטפל
בזהות המינית שלהם .במסגרת "טיפולי המרה" אלה ,קילל ,השפיל וביצע מעשים מגונים בבחורים צעירים.
באחד המקרים ניצל את יחסי התלות של נער בן  14בו ,ובמהלך חמש השנים שטיפל בו הורה לו לבצע
מטלות שונות המעידות כי הוא "גבר" .כמו כן הזמין אותו לישון עימו בבתי מלון שבהם שהה לצורך העברת
הסדנאות וההרצאות שלו ,ובמסגרת שהות זו ביצע בנער מעשים מגונים.
לפי עו"ד ברוכי יריב ,מפרקליטות מחוז ירושלים ,כתב האישום משקף את חומרת העבירות של הנאשם,
כאשר ניצל את מצוקת המטופלים שפנו אליו לקבל עזרה .הוא רכש את אמונם במהלך הפגישות והחל
לבצע בהם מעשים מגונים ,באמתלה שזהו חלק מהטיפול ו"ההחלמה" שלהם מנטייתם המינית .יצוין כי
ארגון "חברותא" ,המאגד הומוסקסואלים דתיים ,מזהיר מטיפולי המרה אלה ,המתבצעים על ידי רבנים
ואנשי רוח חסרי הכשרה.
עורך דינו של הנאשם מוסר כי מרשו כופר בהאשמות אלה וכי לטובתו הצלחות רבות.
במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  14שנים ,אף בהסכמתו או תוך ניצול מצב של חוסר
הכרה בו הוא שרוי או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו – העונש הוא עד  7שנות מאסר .כמו כן,
דינו של העושה מעשה מגונה בקטין שמלאו לו  14שנים תוך ניצול יחסי תלות ,מרות ,חינוך ,השגחה ,עבודה
או שירות הוא עד  4שנות מאסר.
}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

