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מאסר למתחזה לקצין שתקף
מינית

בית המשפט גזר  32חודשי מאסר על בועז לוגסי ,לאחר
שהודה כי הונה נשים ופיתה אותן לקיים עמו יחסי מין בשעה
שהתחזה לאיש ביטחון בכיר .במקרה אחד הואשם לוגסי
בביצוע מעשה מגונה באחת מהנשים שהונה .על האף
ההיסטוריה העבריינית שלו ,נשלח לוגסי ל 32-חודשי מאסר
במסגרת חתימה על הסדר טיעון
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 32חודשי מאסר נגזרו על בועז לוגסי שהתחזה לקצין בכיר ואיש כוחות
הביטחון כדי לפתות נשים לצרכים מיניים .למרות שברוב המקרים הנשים הסכימו
לקיים עמו יחסי מין תחת הונאה ,באחת מן הפעמים ביצע לוגסי מעשים מגונים.
העונש מגיע לאחר שלוגסי חתם על עסקת טיעון שבה הודה כי הונה חמש
נשים במהלך שנת  2016בשעה שהחזיק ברכבו סירנה משטרתית ,ביפר ,מכשיר
קשר ומספר מכשירי טלפון כחלק מהתחזותו לקצין.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
במקרה אחד סיפר לוגסי לא' ,אחת המתלוננות ,שהוא מתכנן להגיע לישיבת קבינט
במוצאי שבת ולמחרת לנסוע ללבנון ועל כן הוא ישמח לפגוש אותה לפני הנסיעה
צפונה .לוגסי שכנע אותה לשכור עימו צימר ,וטען כי אינו יודע אם ישוב לאחר
נסיעתו .בצימר קיימו השניים יחסי מין מלאים בהסכמה.
במקרה אחר הוא פנה לש' שהתגוררה באזור הקריה .הוא טען כי הוא הוקפץ לדיון
ביטחוני ולכן הגיע לאזור ביתה .לוגסי הזמין אותה למלון והיא נעתרה ,שם הם קיימו
יחסי מין מלאים .בפעם אחרת נפגש לוגסי עם ש' ברכבו ,שם נגע באיבריה
המוצנעים ללא הסכמתה ועל כן ביצע מעשה מגונה.
במקרים אחרים התחזה לוגסי לחייל ,הונאה שאפשרה לו לקבל תמונות עירום
מהקורבנות.
ללוגסי יש היסטוריה של התחזות והוא ישב בעבר במאסר .הוא הודה בהאשמות
במסגרת עסקת טיעון וירצה  32חודשי מאסר ו 6-חודשי מאסר על תנאי.
השופטים הביעו תקווה כי הגורמים המוסמכים "יעשו מאמץ למצוא לנאשם מסגרת
טיפולית שיקומית" שתתאים למצבו ,שכן הוא חוזר לבצע את אותם הפשעים.
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