
הכתחברתשלסיפורה

הפרשהאתוחשפהשברחה

בירושליםההתעללות

רותםתמר רותםתמר

למ־התקשרהמאיבאמצע

רכז

$TS1$למרכז$TS1$

$DN2$למרכז$DN2$כתותלנפגעיהישראלי

שזהותהשביקשהצעירהבחורה

בקבו־חיה״אניחסויה.תישאר

צה

$TS1$בקבוצה$TS1$

$DN2$בקבוצה$DN2$,הפונהסיפרהבירושלים״

ליכטנשטיין,לרחלבחשאיות

אתשקיבלההמרכזמנהלת

בטוחה,לא״אניהטלפון.שיחה

כת״.שזוחושבתאניאבל

היאהזוהמהוססתהפנייה

פרשתשללחשיפהשהובילה

בירושלים,הסדיסטיתהכת

מנהיגהנגרהוגשושאתמול

לושסייעונוספיםונאשמיםר'

הת־בגיןחמוריםאישוםכתבי

עללות

$TS1$התעללות$TS1$

$DN2$התעללות$DN2$.ועבדות

גוללההטלפוןשיחתלאחד

בראשיתכיוםשהיאהצעירה,

סיפוראתלחייה,20ה-שנות

של"המשפחה״בביתחייה

בגילוילאט־לאט,הכת.מנהיג

עםפגישותבכמהשנמשךלב

הצעי־חשפההמרכז,פעילי

רה

$TS1$הצעירה$TS1$

$DN2$הצעירה$DN2$ואףההתעללות,פרטיאת

תלונהלהגישרצונהאתהביעה

המ־ערותהבעקבותבמשטרה.

פורטת

$TS1$המפורטת$TS1$

$DN2$המפורטת$DN2$המתנהלעלבמשטרה

המי־ההתעללויותעלבבית,

ניות,

$TS1$,המיניות$TS1$

$DN2$,המיניות$DN2$וההתעללויותהעונשים

מנתשהיווהפיזיותהנפשיות

יומ־והנשיםהילדיםשלחלקם

יום,

$TS1$,יומיום$TS1$

$DN2$,יומיום$DN2$במעקבהמשטרהפתחה

ואספהומנהיגה,הקבוצהאחרי

נגדם.ראיות

המע־הביאדברשלבסופו

קב

$TS1$המעקב$TS1$

$DN2$המעקב$DN2$ידיעלהביתעללפשיטה

למ־הרווחה,ורשויותהמשטרה

עצר

$TS1$למעצר$TS1$

$DN2$למעצר$DN2$הנשיםולהעברתהחשודים

ולמרכזילמקלטיםוהילדים

שלפרקליטהלדבריחירום.

היאסביר,עמיעו׳׳דהצעירה,

במשפטהמרכזיתהערהתהיה

הנאשמים.נגדשייפתח

המתלוננתשללבהאומץ

שהיאמשוםגםלציון,ראוי

הצ־היתההיאמאוד.צעירה

עירה

$TS1$הצעירה$TS1$

$DN2$הצעירה$DN2$כמהעדהבית.בנשות

שהצליחההיחידההיאשידוע,

מהקבוצה.ולהתנתקלברוח

במ־המנהיגבביתחייתההיא

שך

$TS1$במשך$TS1$

$DN2$במשך$DN2$מיועדתוהיתהוחצי,שנה

לו.להינשא

מנהיגשללביתוכשהגיעה

היתהירושליםבפאתיהכת

בביתגדלההיא18בתנערה

לע־והתכוונההארץבמרכזדתי

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$עו״דלדברילאומי.שירות

יכולנורמטיביאדם״גםסביר,

מני־אנשיםשלברשתםליפול

פולטיביים

$TS1$מניפולטיביים$TS1$

$DN2$מניפולטיביים$DN2$האמת,עלשמדברים

18בתבבחורהמדוברכאןאך

חי־הוריהשלגירושיםשאחרי

פשה

$TS1$חיפשה$TS1$

$DN2$חיפשה$DN2$היתההיאבחיים.דרכהאת

שכנוע״.לצורךפורייהקרקע

לי־מנםיעותיהבאחת

רושלים,

$TS1$,לירושלים$TS1$

$DN2$,לירושלים$DN2$המיתריםגשרליד

מילדיוקבוצהשבובמקום

נד־קיבצוהמנהיגשלונשותיו

בות

$TS1$נדבות$TS1$

$DN2$נדבות$DN2$פנתהתורתואתוהפיצו

לד־והחלהמהנשיםאחתאליה

בר

$TS1$לדבר$TS1$

$DN2$לדבר$DN2$.גיוסהיהשזהנראהאתה

אחרת,מפרשההמוכרבנוסח

הנשיםשבהרצון,גואלשלזו

עודלגייסעליהןשהיהסיפרו

רצון.עבורנשים

16בעמודהמשך
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"המשפחה"מביתוהימלטותהכניסתהעלבירושלים,הכתפרשתחושפתשלסיפורה

שעה,חציבמעוןאותההכההמנהיג

לברותהחליטההכתבנשותוהצעירה
מעמודהמעיך

הכירההיאהראשונה״בתקופה

ולאאליה,שפנתההאשהאתרק

אומ־האחרים״,הקבוצהחבריאת

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.חשפה״האשהליכטנשטיין

לכתביםברסלב,שללתורהאותה

ולאט־לאטהקבוצה,חברישחילקו

סופרגםאזלרעיון.התחברההיא

הנ־בעינישהיההמנהיג,עללה

שים

$TS1$הנשים$TS1$

$DN2$הנשים$DN2$בתקופהונביא.צדיקשלסוג

ולאאותופגשהלאעדייןהיאזו

לכמהשנשויבגברשמדוברידעה

מדיבביתלבקרהחלההיאנשים״.

מוקסמתכברכשהיתה״רקפעם.

בו״,לגורכדילביתהובאההיא

ליכטנשטיין.אומרת

שהיהנשיםששכברהיולד׳

לעצמוביקשהואאבללהן,נשוי

תחתשהיתהלמרותחדשה.אשה

עלהזמןכלעמדההיאהשפעה,

לד־ליכטנשטיין.אומרתהמשמר,

כריה,

$TS1$,לדכריה$TS1$

$DN2$,לדכריה$DN2$ביקורתחושאיזהבה״היה

כיאםאתו.להתחתןלאלהשגרם

אבלהזמן.כלמצדועלההנושא

לדבריאותו.לדחותהצליחההיא

ביניהםהגדולהגילים״פערסביר,

גרםת׳׳ר(18בתוהיא55בן)הוא

והפי־השכנועשמלאכתלהביןלו

תוי

$TS1$והפיתוי$TS1$

$DN2$והפיתוי$DN2$לאגםהיאלדבריו,זמן״.תיקח

במע־והיתהמין,יחסיאתוקיימה

מד

$TS1$במעמד$TS1$

$DN2$במעמד$DN2$הנשים.משלשונה

כבחורהאותהמתארסביר

ומרשי־נאהנורמטיבית,שנראית

מה.

$TS1$.ומרשימה$TS1$

$DN2$.ומרשימה$DN2$לולספרשעותכמהלהנדרשו

בביתוחוותהושמעהשראתהמה

מזעזע״,היה״זהירושלים.בפאתי

והנשיםד׳לדבריו,אומר.הוא

בהד־סביבההרשתאתטווסביבו

רגה.

$TS1$.בהדרגה$TS1$

$DN2$.בהדרגה$DN2$העבו־ממקוםניתוקכלל״זה

דה,

$TS1$,העבודה$TS1$

$DN2$,העבודה$DN2$.בתהליךכך,אחרמהמשפחה

מתמשכתמוחשטיפתשלמובנה

הנשים,ידיעלדמותווהאלהת

חלחלו".הדברים

עללסבירסיפרההמתלוננת

האמו־ועלהאיששלהכריזמה

נה

$TS1$האמונה$TS1$

$DN2$האמונה$DN2$נביא,שהואהנשיםשטיפחו

מברסלבהרבישלהישירממשיכו

תלמידו.מאודסר,ישראלר׳ושל

והפ־נשבתההיאדברשל"בסופו

כה

$TS1$והפכה$TS1$

$DN2$והפכה$DN2$הפצתשלממערךחלקלהיות

סביר.אומרהמנהיג",שלתורתו

בחלוםלוהופיעשהואאמרהוא

לש־היהיכולהזוהאמונהובכוח

לוט,

$TS1$,לשלוט$TS1$

$DN2$,לשלוט$DN2$,להש־לאיים,להכות,לנהל

פיל,

$TS1$,להשפיל$TS1$

$DN2$,להשפיל$DN2$מהולאנוס.וידוייםלדרוש

שבמשךהיהמשםלצאתלהשגרם

ועודמכות,לקבלהחלההיאהזמן

התע־מעשיכעדהראתהקורם

ללות

$TS1$התעללות$TS1$

$DN2$התעללות$DN2$מינית״.והפקרות

אחד״יוםכימספרסביר

שלשעהלחצינתונההיתההיא

אותוראתההיאממנו.מכות

וגםהנשים,באחתבשוטמצליף

כמומקרים,מינילכלעדההיתה

בז־לנמנםשהעזהשאשהלמשל

מן

$TS1$בזמן$TS1$

$DN2$בזמן$DN2$למקלחתהוכנסהדיברשהוא

להתייבשוהועמדהכקרחקרה

זמןבמשךבחוץ.המקפיאבקוד

הסתובבהאחתילדהממושך,

הש־ולאכעונשראשגלוחת

תתפה

$TS1$השתתפה$TS1$

$DN2$השתתפה$DN2$היאקבוע.באופןבארוחות

מנודה".היתה

"היהליכטנשטיין:

לאביקורתחושלה

היאאתו.להתחתן

הצעותיו"אתדחתה

"היהליכטנשטיין:

לאביקורתחושלה

היאאתו.להתחתן

הצעותיו"אתדחתה

סיפרההצעידה

בנשיםטיפחשהמנהיג

הואשבכוחהאמונה

ולהשפיללהכותיכול

המתלוננת,שלעדותהלפי

די־שלמערכתלפיהתנהלהבית

נים,

$TS1$,דינים$TS1$

$DN2$,דינים$DN2$היווילדיםנשיםהביתובני

עלהמנהיגבפנילהתוודותחייבים

״עונשיםומחשבותיהם.מעשיהם

אומרמחשבה״,בגיןאפילוהוטלו

נערנענשהמקרים"באחדסביר,

מינית״.פנטזיהלושהיתהכךעל

וידוייםבאמצעותסביר,לדברי

הצליחהואהמחשבות,עלושליטה

הואמורא.ולהטילבקבוצהלשלוט

עלעיוור.באופןלציותלהםגרם

החזקההאישיותבולטתזה,רקע

היתהלאזאתשבכלהמתלוננתשל

מוצא״.וחיפשהעיוורת

בצ־שהסתפחווהגבריםהנשים

לו

$TS1$בצלו$TS1$

$DN2$בצלו$DN2$״כולםרוחנית.אישיותבר׳ראו

יכולותלושישמשוכנעיםהיו

היהיכול״הואסביר,אומרניבוי״,

כד־תעשהלאשאםעליהלאיים

בריו

$TS1$כדבריו$TS1$

$DN2$כדבריו$DN2$גםהואנורא.דברלהיקרה

הואכדבריותעשהשאםהבטיח

הוארוחנית.להתעלותאותהיביא

יביאשלוציווייםשקיוםהבטיח

רוחנית״.להתעלותאותה

נגדוהאישוככתבהגשתבעתהמשפטכביתשלשוכד׳,הכת,מנהיג

המוחלטהניתוקבבועה,החיים

הש־אתחיזקוומשפחהחברהמכל

ליטה

$TS1$השליטה$TS1$

$DN2$השליטה$DN2$.מה־בסטייהכשהבחיןשלו

דרך

$TS1$מהדרך$TS1$

$DN2$מהדרך$DN2$חבריכלאתמגייסהיההוא

גםמכותהיההעונש״אםהקבוצה.

מצטרפים״.היוהם

כוחאזרההיאזאתובכל

אלההיותחילהלעזוב.וניסתה

לחר׳חזרה.היאאבלניסיונות,

לחזור.אותהלפתותהנשיםאת

אומרתרוחניים״,היו״הפתיונות

לה;אומרהיה״הואליכטנשטיין.

הגאולההגאולה.אתתפסידי'את

שקורהמשהוזהפה׳.או־טו־טו

הכתות״.בכל

פניותבעקבותסביר,לדברי

שניסוהמתלוננתשלמשפחתה

נגדההושמעומהכת,להוציאה

לבניגםיקרהרעשמשהואיומים

היאהאחרונהבפעםאבלמשפחתה.

לברוח.והצליחהיותר,חזקההיתה

שהשתחררהאחרישנהחציכיום,

היאלהשתקם.החלההיאמהכת,

לעבוד.והחלהעזרהמקבלת

רותכתמר

באלהאלהוהילדיםהנשיםאתשיסההואהאישום:

לפרסםאתמולהתירהמחוזיהמשפטבית

ההתע־בפרשתהאישוםמכתבנוספיםפרטים

ללות

$TS1$ההתעללות$TS1$

$DN2$ההתעללות$DN2$השבועוהותרהבירושליםשנחשפהבכת

שטיפתעלאורמעטשופכיםהפרטיםלפרסום.

ביתו.לבניהנאשםשעשההמוח

55בןד׳,המרכזיהנאשםהאישום,כתבלפי

בחסידותשמכונהמישלדרכוממשיךעצמוראה

האמיןהואאודסר.ישראלרבי״הסבא״,ברסלב

״הסבא״משנתאתלהפיץהואבעולםשייעודו

לעצמוניכסכךכשרים.האמצעיםוכלברבים,

רבות,לנשיםנישאתרומיות,ויכולותסגולות

בכוחותניחןהואכיבתורהאשהכלושכנע

בבית,עצמואתכינההראשון",״ארםמיוחדים.

המוחלט״.״הטוב

ועודעודהצטרפוהשניםלאורךהאישום,לפי

גיוסשליחויותבעקבות״המשפחה״,לחיקנשים

נשו־כלפיהאהבהגילויינשותיו.עלשכפהנשים

תיו

$TS1$נשותיו$TS1$

$DN2$נשותיו$DN2$ומבזה.משפילוליחסלאלימותמהרהעדהפכו

״הארץ״כתבעליהןלאייםנהגהואואיומים:בקללותהחלזה

אסונותמשפחתןאתיפקדולמרותו,יסורולאשאם

ממש.שלאלימותהיההיחסבהמשךמהשמים.

אתמשסההיההואהאישומים,לפילעתים,

שכפההצייתנותבאלה.אלהוהנשיםהילדים

נהגהואכספים.בגיוסגםלוהועילהעליהם

נדבותעבורולקבץוילדיונשותיואתלשלוח

הבוקרמשעותבחוץשהוהנשיםהארץ.בבל

בעירבהיותןוגםהלילה,חצותועדהמוקדמות

הפסקהלקחתאישורלבקשאליוטלפנואחרת

אתלומסרוהןהביתהמשבאומשהו.לאכולאו

ןזןמפורט.חשבוןמתןתוךשאספו,הסכוםמלוא

הןד׳,בעיניחןימצאולאתשובותיהןשאםידעו

שלו.ל״דינים"חשופות

שו־מיניותגחמותאחרלמלאאולצוגםהן

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$אלימותקרובותלעתיםשכללוהנאשם,של

החולים.לבתיפעםלאהגיעוהןבסופןקשה.

גםהואהאישום,בכתבנאמרמיניות,עבירות

בילדיו.ביצע

״הארץ״כתב
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