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תושב ירושלים חשוד בביצוע עבירות מין בנערה
בת  13שהכיר באינטרנט
קטינה בת  13התלוננה כי צעיר מירושלים פיתה אותה באפליקציית היכרויות ,שוחח עמה
שיחות בעלות אופי מיני ,שלח לה סרטונים ותמונות בוטות ואף ביצע בה מעשים מגונים
במחסן ביתו .הוא הודה במעשים והמשטרה חוקרת אם פגע גם בנערות נוספות.
הצעיר ,בן  22מירושלים ,נעצר בשבוע שעבר לאחר שהתקבל במשטרה דיווח על שרשרת עבירות מין
שביצע בקטינה בת  13שהכיר באינטרנט .בהתחלה החקירה הייתה סמויה ובמהלכה אספו חוקרי יחידת
הסייבר המשטרתית עדויות באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים .במקביל נגבתה עדות מהנערה בעזרת
חוקרי ילדים וגורמי רווחה.
החקירה העלתה כי הצעיר הכיר את הקטינה באפליקציית היכרויות ויצר עמה מערכת יחסית שבה שלט בה
וכפה עליה מעשים בעלי אופי מיני .הוא ניהל עם הנערה שיחות בעלות אופי מיני ושלח לה תמונות וסרטונים
עם תכנים בוטים .בהמשך גם ביצע בה מעשים מגונים במחסן ביתו כמה פעמים .מעשיו נמשכו תקופה
ארוכה וגרמו לנערה נזק נפשי קשה .עם סיום החקירה נעצר הצעיר שהודה במעשים .העבירות העומדות
בפניו הן בעילת קטינה מתחת לגיל  ,14ביצוע מעשה סדום בקטינה ומעשים מגונים.
המשטרה מוסרת כי על הורי הילדים להיות ערניים על פעילות ילדיהם באינטרנט ,שכן הם חשופים
לעבריינים פוטנציאלים שמחפשים לנצל ילדים ונערים תמימים .המשטרה תמשיך להפעיל אמצעים לחשיפת
העבירות ומניעתן.
מעצרו של הצעיר הוארך והחקירה בעניינו נמשכת .נבדק אם ביצע מעשים דומים בנערות נוספות.
עבירות מין ברשת האינטרנט כוללות בין היתר הטרדות מיניות ומעשים מגונים בהם העבריין מנסה לשכנע
את הקרבן לחשוף את איבר מינו או לשוחח עמו שיחות בעלות אופי מיני חרף הסכמתו .עבירת מעשה
מגונה יכולה להתקיים דרך צ'אטים באינטרנט ,באמצעות דרישה מהקרבן שיבצע בעצמו את המעשים .אדם
אשר יורשע בעבירת מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  14שנים צפוי לעונש מאסר של עד  10שנים.
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