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סיפור אישי
חיים עטר ,תושב חולון ,הוא פדופיל .משנת  2004נהג עטר לגלוש לאתרי היכרויות שונים המיועדים להומוסקסואליים ולפנות לנערים צעירים במטרה
לקיים יחסי מין .עטר ביצע מעשי סדום בנער כבן  ,14במשך שש שנים ,כשהראשון בהם החל כשהנער הגיע לדירתו עם חבר כדי לשחק במחשב .לאחר
שהחבר הלך ,ביצע עטר את מעשה הסדום לאחר המעשה לקח עטר את הנער ,קנה לו גלידה והבטיח כי לא יחזור על המעשה .אך המעשים נמשכו במשך
שש שנים .לטענת התביעה" ,הסכמת" הנער למעשים באו על-רקע הלחץ שהפעיל עליו עטר" .במהלך התקופה סיפק עטר לנער ולמשפחתו ,שהיו באותה
עת בקשיים כלכליים ובריאותיים ,מצרכי מזון ,בגדים וכסף מזומן" .עטר הבהיר לנער כי "מעשי החסד" ,מותנים בהמשך יחסי המין .עטר אף איים על
הנער כי אם יסרב להמשיך יספר למכריו על היחסים ביניהם .עוד נטען כי כדי לאפשר את המעשים השקה עטר את הנער במשקאות אלכוהוליים .במהלך
התקופה הזמין עטר נער נוסף והורה לשניים לשתף פעולה "בקיום יחסים בשלישייה" .במקרה אחר עטר יצר קשר עם שני נערים כבני  14באמצעות אתר
ההיכרויות של נענע .לאחד מהם הבטיח תמורת המעשים כסף ומכשיר "טוקמן" .עטר מואשם כי ביצע לכאורה מעשי סדום באחד מהם במשך חצי שנה
ובשני ,במשך שנתיים וחצי "על בסיס יומיומי" .עטר יצר קשר עם נער נוסף באמצעות אתר "גופ" .הנער סיפר לו כי הוא בדכדוך נפשי ועטר השיב לו כי
הוא "מכיר טיפול מצויין למצב הנפשי ולצורך כך עליהם להיפגש" .כחודש וחצי לאחר מכן הם נפגשו בבית הנער במעלה אדומים .עטר טען כי חלק
מהטיפול הוא שטיפת פנים .הנער הלך לשטוף את פניו ובאותו זמן עטר התפשט .כששב הנער לחדר שאל את עטר מדוע הוא עירום ועטר השיב כי "זהו
צורך הטיפול" .הנער סירב לדרישת עטר להתפשט והתנגד בכוח לניסיון לבצע בו מעשה סדום .הוא נמלט לשירותים ,נעל ונותר בהם עד שעטר יצא
מהבית .במקרה אחר הציג עצמו עטר באתר "גופ" כ"טל" ופיתה נער להיפגש עמו .השניים נפגשו בקניון סירקיס בפתח תקוה .הנאשם הסיע את הנער
לביתו והוביל אותו לחדר השינה .הנער "החל לבכות שכן חש ייסורי מצפון בשל היותו שומר מצוות אך עטר הרגיע אותו" ,לאחר מכן ביצע בו מעשה
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מגונה .במהלך כחודשיים בהם נפגשו ,לקח עטר את הנער לבית קפה "קנה לו עוגת שוקולד וכדורי גלידה ולאחר מכן צפו בסרט ולאחר מכן נסעו לדירה
ושם ביצע עטר מעשי סדום בנער" .נתפסו אלבומי תמונות בביתו של עטר ,בהם תמונות של ילדים קטנים ,עם חלקם קיים יחסי מין בעודם מתחת לגיל
 .14עטר נהג לכתוב את מספרי הטלפון של הקטינים בספר הטלפונים במכשיר הנייד ,בצירוף גילם ועיר מגוריהם.
עורך דינו של עטר אמר כי "מרשי עדיין עומד על גרסתו ,כי כל מה שעשה אינו נוגד את הוראות החוק ובוודאי שלא בכפייה .מעבר לאישומים אולי
המקרה הזה נותן חומר למחשבה ,כמו תפקידיו של הורה והיכן היו ההורים כאשר ילדיהם פתחו כרטיסים באתרי הכרויות בגילאים כל כך
צעירים ,תוך שהם פונים לגברים מבוגרים מהם בהרבה שנים" .בעקבות מחדל משטרתי עטר קיבל הסדר טיעון .חוקר משטרה מחק בטעות את הראיה
החשובה ביותר בתיק :המידע מהכונן הקשיח שהוחרם ממחשבו של עטר .על הכונן הקשיח נשמרו כל התכתובות של עטר עם הנערים בהם ביצע את
המעשים וכן התמונות הפורנוגרפיות שעטר החזיק במחשבו הביתי.

כתבות על העבריין
אישום נגד הפדופיל הסדרתי חיים עטר
חיים עטר החשוד המרכזי בפרשת אינוס הקטין
"הפדופיל הגדול ביותר שהיה בישראל"
מסמך :עדויות הנערים נגד הפדופיל חיים עטר
עדויות נגד הפדופיל" :הוא סובב אותי .כאב תופת"
פרשת אונס הקטין :הוגש כתב אישום ראשון
חיים עטר :לא קיימתי יחסי מין עם קטינים
מחדל :החוקר מחק ראיות – הפדופיל בדרך להסדר
אחרי מחדל הראיות :הפדופיל הורשע בהסדר הטיעון
שכב עם קטינים וירצה  5שנות מאסר

:Share this



פייסבוק



Twitter



דואר אלקטרוני



גוגל



הדפסה



LinkedIn



טאמבלר

אהבתי
להיות הראשון שאוהב את זה.

פרוקטובלוג
מבית .WordPress.com

2/2

…https://proktoblog.com/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%A4%

