פדופילים ועונשיהם
שבעה פדופילים בולטים משבע השנים האחרונות
עודכן ב01.03.2004 23:00 12:38 02.03.2004 :
תגובותשתף בפייסבוק
שלום טוויטו ,בן  ,36נידון בדצמבר  1997בבית המשפט המחוזי בתל אביב לשבע שנות מאסר *
בגין מעשים מגונים שביצע בילד בבני ברק ,בעת שהיה בחופשה מהכלא ,שם ריצה עונש מאסר
של שבע שנים על ביצוע עבירות מין בילדים .טוויטו אמר בבית המשפט שהוא מודע להיותו
.פדופיל אך סירב לעבור סירוס ,כפי שהציעו לו בשב"ס
משה מורדוף ,בן  20מבני ברק ,הורשע על פי הודאתו במאי  2000בבית המשפט המחוזי בתל* -

אביב ,בביצוע עבירות מין ב 13-קטינים בני שש עד  .11הוא כונה "אנס המקלטים" משום שביצע

חלק מהעבירות במקלטים ,לשם גרר את קורבנותיו .בית המשפט גזר עליו  15שנות מאסר בפועל.
הנאשם ביצע את העבירות במשך תקופה של שבעה חודשים בזמן שיצא לחופשות בעת שירותו
הצבאי .בכתב האישום נאמר כי כל העבירות בוצעו בדרך של הפעלת לחץ ,גרימת סבל גופני,
.שימוש בכוח ובלא הסכמה
אריה גולדמן" ,הפדופיל מרמלה" ,הורשע במאי  2001בבית המשפט המחוזי בתל אביב ונגזרו *

עליו  16שנות מאסר בפועל ושנתיים על תנאי .הוא הורשע על פי הודאתו בביצוע מעשי סדום בשני
קטינים ומעשים מגונים בשלושה קטינים ,חמשת הקורבנות היו בני תשע עד  .13בנימוקים לעונש
.כתבו השופטים כי אלמלא הודאתו של הנאשם היו גוזרים עליו עונש חמור יותר

אלון קורן ,בן  31מתל אביב ,הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב במאי  2002ונידון ל* 18-
שנות מאסר בפועל ושנתיים על תנאי בגין ביצוע אונס ומעשה סדום בקטינה בת  .10קורן היה

שליח של שופרסל .הוא שיכנע את הקטינה לבוא איתו לגינה שמאחורי בית הוריה בטענה כי
.שוכב שם אדם פצוע הזקוק לעזרה ,ושם אנס אותה
פאיז אבו-קרינאה ,בן " ,32הפדופיל מהדרום" ,נשפט בדצמבר  2002בבית המשפט המחוזי *

בבאר-שבע ונידון ל 30-שנות מאסר .במהלך המשפט הוא הודה בשלושה מעשי אונס בילדות
.קטנות בבאר שבע ובאשדוד .ילדה אחת היתה בת שבע ושתי האחרות בנות תשע

יוסף עובדיה ,בן  32מתל אביב ,הורשע בנובמבר  2003בבית המשפט המחוזי בתל אביב ונגזרו *
עליו  22שנות מאסר בגין מעשים מגונים ,אונס ומעשה סדום בשלוש ילדות בנות שש וחצי12 ,
.ותשע
איתי לייבוביץ ,בן  ,24הורשע בינואר השנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ונידון ל 24-שנות *

מאסר בגין ביצוע עבירות מין ,כולל שני מעשי אונס ,בשבע ילדות בנות ארבע עד  .11הוא הורשע
על פי הודאתו .בביצוע המעשים הוא נקט דפוס התנהגות זהה :הוא עקב אחרי הילדות בדרכן
.לבית הספר ובחר במקומות עבודה בקרבת ילדים ,כמו למשל מאבטח בגן ילדים

למעלה משמאל עם כיוון השעון :איתי ליבוביץ 24 .שנות מאסר .יוסף עובדיה 22 .שנות מאסר.
משה מורדוף 15 .שנות מאסר .אלון קורן 18 .שנות מאסר .ארי גולדמן 16 .שנות מאסר

