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מזג אוויר

רופא מהמרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין
בילדים
ד"ר עידן ברק
צילום :מוטי קמחי

מרחבי הרשת
average annual savings for drivers who $699
.switch and save

ד"ר עידן ברק ,בן  ,37נעצר בחשד שיצר קשר עם ילדים ברשת .במחשבו
נמצאו תכנים פורנוגרפיים בעלי אופי פדופילי .הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו
 והמשטרה תבקש לחשוף את זהותואלי סניור עדכון אחרון14:00 , 02.04.19 :

הדפסה

 .1שמולי לשפיר" :צאי מהאובססיה ,נטשת
עבור סידור עבודה

שלח כתבה
תגובה לכתבה

 .2העבודה נגד שפיר" :הפסיקי להשתמש
במאגר המתפקדים

עיתון לשבועיים מתנה!

 .3שפיר עונה לשמולי" :אני תמיד ידעתי לשים
מריבות
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 .4שוב הותקף נהג אוטובוס" :מפחד לחזור
לנהוג"

Reasons Why Guys 7
Are Switching to Mack
.....Weldon

 .5שמפניה מחוץ לבית המעצר :הישראלים
בקפריסין שוחררו

The Weekly Brief | Mack

זירת הקניות

ד"ר עידן ברק ,הרופא החשוד )צילום :מוטי קמחי(
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CFOs Share These 6
Characteristics
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Ways Investors Are 3
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Ditching Stocks
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אתם שיתפתם

שתף בפייסבוק

The App Millennials Are
Using to Learn a
Language in 3 Weeks

Progressive

פרסום ראשון :המשטרה חוקרת פרשה חמורה שבמסגרתה נעצר ד"ר עידן ברק ,37 ,תושב
המרכז ,בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בילדים.
ל ynet-נודע כי ד"ר ברק נעצר כבר בסוף השבוע בידי יחידת להב  433והוא הובא היום )ג'(
לדיון בבית משפט המחוזי בלוד .בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה לחשוף את זהותו על
מנת לאפשר למתלוננים פוטנציאליים נוספים להגיש תלונה נגדו.

לקבלת הצעה <<

הדרך אל החופש מתחילה
בהזמנת כרטיס טיסה!
להזמנת טיסה <<

חדש מימון  ynetהלוואה
אונליין עד 80,000₪

רופא מהמרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בילדים

YieldStreet

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לביטוח מקיף לרכב!

הבוט-בנקאי הראשון!

לפרטים נוספים <<

מקרר עם מקפיא עליון בנפח
 326ליטר NO FROST
לרכישה << <<

איך לחסוך הרבה כאבי ראש
מיותרים במעבר הדירה

אלבום  30/30כריכה קשה
ב ₪ 95-במקום ₪ 207
<< ynetalbums

צריכים קצת חופש? השוואת
מלונות בקליק אחד!
פרקליטו של ד"ר עידן ברק )צילום :משי בן עמי(
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הזמינו עכשיו <<

קיה ריו  2018ב₪ 1,649 -
לחודש!
לפרטים נוספים <<

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5488216,00.html
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רופא מהמרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בילדים

מרחבי הרשת
תיעוד :ישראלית בבוסטון רודפת ותופסת גבר שהטריד אותה מינית

X

מפת האתר

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

U.S. Cardiologist: It's Like a Pressure Wash for
Your Insides
עזרה

כתבו אלינו

הילדה נחטפה וצלצלה למשטרה  -שלא הגיעה

Gundry MD Total Restore Supplement

Top Cardiologist: This One Thing Will Properly
Flush Out Your Bowels
Gundry MD Supplements

ד"ר ברק נחקר בחשד לביצוע עבירות מין בקטין ברשת לרבות מעשה סדום ,סחיטה באיומים
וייצור חומר תועבה בדמות קטין.
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מהמשטרה נמסר כי "החקירה החלה בעקבות דיווח של הקטין למוקד  105והיא מתנהלת
בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה ומלווה על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה".
לפי החשד ,הרופא נהג ליצור קשר עם הקטין באמצעות אפליקציה למסרים מיידים ,ולאחר
שביסס את הקשר עמו ,ביצע בו בכמה הזדמנויות עבירות מין חמורות במרחב הווירטואלי,
תוך ניצול בוטה של תמימותו.
עוד אמרו במשטרה כי "מדובר בחקירה סמויה ומורכבת ,שהתנהלה במרחב הווירטואלי זה
כמה שבועות ,שבמהלכה הופעלו אמצעים טכנולוגיים ואחרים שאפשרו לצוות החקירה לזהות
את החשוד".
לפי המשטרה ,החשוד עשה שימוש בכינויים ובפרופילים הפיקטיביים הבאיםMoshecohen, :
.Denisdaniel, Mastpr, Badoy_17. Badboy
מעצרו של הרופא בוצע כמאמור בתום חקירה סמויה של יחידת  ,105שהוקמה באחרונה
במשטרה ,ומטרתה לאתר עברייני מין ברשת  -בעיקר כאלה שמנסים ליצור קשר עם ילדים
ולפגוע בהם.
בחיפוש במחשבו ובביתו של
החשוד נמצאו תכנים
פורנוגרפיים בעלי אופי פדופילי.
כמו כן ,החוקרים מצאו תכתובות
שהוא ביצע לכאורה עם קטינים
ושלפי החשד ביצע בהם מעשים
מגונים וככל הנראה אף נפגש
עם כמה מהם.
עורך הדין שי רודה ,שמייצג את
ד"ר ברק ,אמר" :מרשי מכחיש
את החשדות שמיוחסות לו,
וטוען כי לא ידע שגילם האמיתי
של הנערים היה מתחת לגיל
 .16כשחשד לגבי גילם הוא עצר
את המעשים .אולי מדובר
בסטייה מינית ,אולם חד-משמעית לא מדובר בעבירה פלילית .מדובר ברופא נורמטיבי ללא
עבר פלילי".
פורסם לראשונה 10:46 02/04/2019
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
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עיתון לשבועיים מתנה!

שתף ב-

שתף ב-

משטרה

"Reclusive Millionaire Warns: "Get Out Of Cash Now
Investing Outlook

…Florida Program Lowers Your House Payment If You Have
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