3/5/2019

מאסר ל"מטפל" שהתגלה כפדופיל סדרתי
Advertisment

הפכו את  ynetלאתר הבית

דואר אדום · מזג אוויר · דעות · מוספים · בלייזר · מדע · אסטרולוגיה · פרוגי · פרויקטים · לימודים · בעלי מקצוע · ביטוח · חתונות · דרושים · אלבומים · רכב חדש · English

16C
חדשות

כללי

חדשות בארץ

Advertisment

אינטרנט

תל אביב

משפט ופלילים

משפט ופלילים

חינוך ובריאות

מזג אוויר

מאסר ל"מטפל" שהתגלה כפדופיל סדרתי

מרחבי הרשת
Drivers who switch save an average of $668 on
.car insurance

אריאל חייקין מחולון התחזה לפיזיותרפיסט ,וביצע מעשים מגונים בילדים
משותקים שהגיעו לטיפול .השופטים בגזר הדין :השילוב בין ההתעסקות
בפדופיליה ,ההתחזות והמעשים המגונים מעלה חשש להישנות המעשים

Progressive

ורד לוביץ' פורסם18:29 , 30.11.06 :
"הפיזיותרפיסט" התעלל מינית
)אילוסטרציה(
צילומים :ג'ו קוט ,גבי מנשה

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
This Amazing "Energy
Trick" Is Helping
…Thousands Of Americ
Gundry MD Energy Renew
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בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום )ה'( שלוש שנות מאסר וחצי על אריאל חייקין ,בן
 30מחולון ,שהתחזה לפיזיותרפיסט וביצע מעשים מגונים בילדים הסובלים משיתוק מוחין
שהגיעו אליו לקבל טיפול .במחשבו האישי נמצאו סרטי פורנוגרפיה רבים ובהם סרטונים
פדופילים ,המציגים מבוגרים המקיימים יחסי מין מלאים עם ילדים.
חייקין עלה לישראל בגיל  14עם
הוריו .לאחר מספר שנים נסע
ללמוד רפואה ברוסיה ,וכשחזר
לארץ ניגש מספר פעמים לבחינות
ההסמכה של ההסתדרות
הרפואית ,לצורך קבלת תואר
רופא מורשה בישראל ,אך נכשל.

ההרשעה
ה"פיזיותרפיסט" תקף מינית ילדים משותקים
אבי כהן
אריאל חייקין מחולון התגאה בתעודות שהעידו על היותו רופא
ופיזיותרפיסט ,למרות שנכשל במבחני משרד הבריאות .בילדים
משותקי מוחין שהופנו אליו לטיפול הוא ביצע מעשים מגונים.
בית המשפט הרשיע אותו ומתח ביקורת על התנהלותו של
משרד הבריאות

ביוני  2003פרסם חייקין מודעה
ובה הציג עצמו כפיזיותרפיסט.
בעקבות הפרסום פנתה אליו אם
ה"פיזיותרפיסט" תקף מינית ילדים משותקים
לילד בן שמונה ,הסובל משיתוק
מוחין .חייקין ערך בדיקה לילד,
ובמהלכה החל לגעת באיבר מינו .האם ,שהבחינה במעשיו ,העירה לו על כך והוא הפסיק.

במקרה אחר ,טיפל חייקין בילדה בת שבע הסובלת אף היא משיתוק מוחין .במהלך הטיפול
בה הוא הפשיל את תחתוניה ונגע באזורים אינטימיים בגופה .במקרה שלישי הוא ערך בדיקה
לנער בן  ,14ובמהלכה ביקש ממנו להתפשט ועיסה את הנער כשהוא עירום .לאחר שנעצר
חייקין נערך חיפוש במחשבו האישי ,ובו התגלו חומרים פורנוגרפים רבים ,ובהם סרטים
המציגים יחסי מין מלאים בין מבוגרים לילדים.

Key Characteristics of 6
Leading CFOs

הפרקליטות ביקשה לגזור על חייקין עונש חמור ,בטענה שניצל ילדים חסרי ישע וגרם להם
לביזוי והשפלה ,תוך שהוא מתחזה לבעל ניסיון ולמטפל רפואי .סניגורו טען ,לעומת זאת ,כי
הצגתו כפדופיל אינה מבוססת ,וכי המעשים בהם הורשע מרשו "הם ברף הנמוך של העבירות
המיניות ,ואין מדובר במעשים מיניים קלאסיים".

The 1 Worst Carb You
Need to Stop Eating in
(2019 (Not Pasta

שופטי בית המשפט המחוזי
בתל אביב ,שלי טימן ,שרה ברוש ותחיה שפירא ,גזרו על חייקין שלוש וחצי שנות מאסר
בפועל ,שנה וחצי מאסר על תנאי ,ופיצוי של  3,000שקלים .בהחלטתם כתבו כי "הנאשם לא
הביע חרטה או תובנה פלילית למעשיו .אמנם זכותו למצות את הדרכים המקובלות להוכחת
חפותו ,אך בהיעדר קבלת אחריות אין הוא זכאי להתחשבות מלאה".
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High Blood Sugar? Try This
High blood sugar? Watch this video
immediately.
Ascend Nutritionals

אתם שיתפתם
 43 .1דקות לנתניהו 0 ,דקות לכל השאר
 .2נתניהו לחץ יד לגדעון סער" :אתכם לא
בחרו
 .3הבחירות בתיכון בליך :ניצחון סוחף
למפלגת כחול לבן
 .4מחשש לתעמולה :נאסר שידור חי
בטלוויזיות מנאום נתניהו
 .5ליברמן" :כחול לבן היא כמו אוטובוס שאוסף
 .6ניסנקורן" :לא הצטרפתי לכחלון כי הוא
תומך

לפני או במהלך הריון? משרד
הבריאות ממליץ לצרוך יוד

 3הפרמטרים שאתם חייבים
לבדוק לפני השקעה בנדל"ן
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האם יש לך זכות הצבעה בבחירות
הקרובות?
זירת הקניות
בכל יום  248עסקים מוצאים
עובדים חדשים

לא )מתחת לגיל (18

גם אתם יכולים! <<

הדרך אל החופש מתחילה
בהזמנת כרטיס טיסה!

כן )מעל גיל (18

להזמנת טיסה <<

ביטוח הרכב מסתיים? עד
 40%הנחה בביטוח המקיף!

לא )מעל גיל (18

לקבלת הצעה <<

מי שקונה ,טועה! היכנסו
למדריך הליסינג של ישראל

 11325הצבעות

לפרטים <<
Powered By

מתנה לחג? קיבלתם! 30-50%
הנחה ,למגוון אלבומים ותמונות

השופטים כתבו עוד בגזר הדין כי חייקין לא עבר אבחון מסוכנות מינית וכי השילוב בין
ההתעסקות בפדופיליה ,ההתחזות הנמשכת והמעשים המגונים החוזרים מהווה חשש ממשי
לחזרתם של מעשים כאלו בעתיד" .אולם" ,נכתב עוד" ,מאחר ולא מדובר בעבירות ברף
העליון שבענישה ,כל אשר ניתן לעשות הוא להטיל עונש ממשי שיהווה הרתעה לעתיד לנאשם
עצמו ,ולאחרים שכמותו ,בתקווה שלא ישוב למעשיו הנלוזים".
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1 Stock for the
Marijuana Boom

חיסול! נעלי אופנה KAPPA
ב ₪99-בלבד!
לרכישה <<

CEO Bets $1.1B on 1 Pot Stock
מרחבי הרשת

This pot stock could be like buying
Amazon for $3.19

Carb-conscious? We've got the meal plan for
you: 60% off
Sun Basket
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…Underwear

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

The Weekly Brief | Mack Weldon
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שלחו כתבה
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