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ניצול מיני של מתנדבת בתוך תחנת המשטרה :בית משפט השלום בראשון לציון גזר היום )א'(
תשעה חודשי מאסר על השוטר שי אלגרבלי ) ,(43שביצע מעשה מגונה בנערה בת 17
והטריד אותה מינית .המותקפת התנדבה במשך שנתיים בתחנת משטרה באזור המרכז
במסגרת פרויקט מחויבות אישית .בית המשפט גם הורה לשוטר לפצות את המתלוננת ב15-
אלף שקל.
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הזדמנויות שונות שבהן השניים שהו יחד במשמרת ,הוא נהג לחבק אותה ,להצמיד אותה
לגופו ביחד אחת ובשנייה לללטף אותה בחזה ובישבן.
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בין היתר ,כך נטען בכתב האישום ,השוטר אמר לנערה שהוא מת להיות איתה ,הניח כמה
פעמים יד על רגלה והוסיף אמירות פוגעניות .אלגרבלי כפר באישום וטען כי מדובר בעלילה,
אולם השופט אברהם הימן קבע שהוא התרשם כי עדותו של השוטר "לא מהימנה בעליל".
בגזר הדין צוין כי "המתלוננת,
נערה צעירה ,ילדה שתפישת
עולמה הפנימי בתחום המין היא תפישה תמימה כשל בני או בנות גילה ,חוותה מצוקה קשה
ביותר ,עת מצאה שאדם מבוגר ,שוטר מוערך ואהוד בתחנה ,בחר לפגוע בה בביצוע עבירות
מין .מתוך הניסיון המצטבר בתיקים אלה ,עולה כי הפגיעה היא קשה ביותר גם אם לכאורה
המעשים שנעשו אינם ברף חומרה גבוה".
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