
רחמיםללא
15ו־נשיםשבעשלחייהםהחשד,פיעלנראו,כךמוחושטיפתמוצנעיםבאיבריםחשמלמכותהצלפות,ובנשים,בילדיםמיניותפגיעות

לזוועהסוףהביאהמהביתשברחהאישהשלעדותדקבירושליםסדיסטיתכתשהנהיגבדסלב,חסידר,שלבביתושניםבמשךילדים

^,מירושליםהמתעללהכתראשאתשהפילןהעדויות
יי

גורןיובלאלי■וסי

בבי־שחיוהילדים15ו-חנשיםשבע

תו

$TS1$בביתו$TS1$

$DN2$בביתו$DN2$עלעברו,בירושלים55ה-בןשל

חתעללותמעשישניםבמשךהחשד,פי

אפ־שאיפצעיםובנפשםבגופםשישאירו

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$.חמשטרחאלשהגיעוהעדויות,לרפא

מזעזעותרב,באיחורהרווחהמשרדואל

השפלות,המנוסים.המקצועאנשיאתגם

אלהסדוםומעשיאונסמבות,הרעבה,

הקורבנות,שליומםמשגרתחלקהיו

שלהנהגתותחתבבתבמובביתשהיו

אחתשלעדותהשהגיעהעדזאתבלד׳.

נמל־שנתיים,בביתשחיח20כבתמהן,

טה

$TS1$נמלטה$TS1$

$DN2$נמלטה$DN2$עו־ושלדישללמעצרווהביאהממנו

זרו,

$TS1$,עוזרו$TS1$

$DN2$,עוזרו$DN2$ו״הנהשהרע״״יצר״השטן״,המכונה

שהצטרףנוסףגברא׳,ושלהקדמוני״,

באהרונה.לבת

היחי־חוקריכילפרסוםהותראתמול

רה

$TS1$היחירה$TS1$

$DN2$היחירה$DN2$חש־ירושליםמחוזבמשטרתהמרכזית

פו

$TS1$חשפו$TS1$

$DN2$חשפו$DN2$החשי־הסדיסטית.הכתאתכחורשלפני

פה

$TS1$החשיפה$TS1$

$DN2$החשיפה$DN2$שהגי־הצעירהערותבזכותהתאפשרה

עה

$TS1$שהגיעה$TS1$

$DN2$שהגיעה$DN2$להת־״נחשפתיכתות.לנפגעילמרכז

עללות

$TS1$להתעללות$TS1$

$DN2$להתעללות$DN2$ר׳של״בביתסיפרה.מאור״,קשה

המשט-הצליחהגםאזיום-יום״.סובלים

במשךשכבראףהמעצרים,אתלבצערה

מתבצעותבביתכיהרשויותחשדושנים

קשות.עבירות

מצרפת,עולהר',עמרהכתבראש

בפריזשנשבהלאחרבתיאטרון.עברשם

לע-החליטברסלב,הסירישלבקסמיהם

עלהרבתורתאתולהפיץלישראללות

אוד־דבישלבחסידותהבדלניהפלגפי

סה

$TS1$אודסה$TS1$

$DN2$אודסה$DN2$בהםמאמינים,סביבואסףהשניםעם

שנסח־גרושות,רובןבמצוקה,נשיםשבע

פו

$TS1$שנסחפו$TS1$

$DN2$שנסחפו$DN2$לח־והחליטוהכריזמטישלבקסמיו

יות

$TS1$לחיות$TS1$

$DN2$לחיות$DN2$בירושלים.רשמייםלאבנישואיםעמו

העי־כלאתילדיו.אתוילדולוהרוחלקן

נויים

$TS1$העינויים$TS1$

$DN2$העינויים$DN2$בסודוהילדיםהנשיםשמרושעברו

״הנשיםיותר.גרועהממציאותהפחדבשל

לאורךמאודקשותחוויותעברווהילדים

המרכזית,היחידהמפקדאתמולאמרזמן״,

נחום.שמשוןנצ״מ

נדבותקיבצו

אחתר.עבורקליםקורבנותהיוהנשים

תשעהעמווהביאהשנה20לונשואהמהן

והצטרפהבסרטןבעברחלתהאחרתילדים,

חוז־הןשתייםמחלתה.גילוילאחרלכת

רות

$TS1$חוזרות$TS1$

$DN2$חוזרות$DN2$כו־קיבוץ.עוזבתהיאואחתבתשובה

לן

$TS1$כולן$TS1$

$DN2$כולן$DN2$עלשהקלמהקשים,משבריםעברו

לביתו.אותןלאסוף

נענשו20ערחמשבניוהילדים,הנשים

שלבעיניוחןנשאשלאמהכלעלקשות

הנדבותקיבוץבמכסתאי־עמידהכמוד',

לכלכלתכסףלהביאכרינשלחושאליו

הממו־נאומיובמהלךהירדמויותהבית,

שכים

$TS1$הממושכים$TS1$

$DN2$הממושכים$DN2$אחרים.גבריםעלמחשבותאו

״דינים״ר׳כינההאלההעונשיםאת

מסגרת(.)ראו

קשות״,מיניותסטיותבבית״היו

פחד״היהמהבית.שנמלטההצעירהסיפרה

הםשלו.העוזרושלר׳שלמהתגובותקבוע

מחשבותעללהתוודותאותנומכריחיםהיו

היהר׳׳בגירה׳.זהאתוכינואחריםגבריםעל

הש־שכללוקבוצתיותוידוישיחותמקיים

פלות,

$TS1$,השפלות$TS1$

$DN2$,השפלות$DN2$שקי־ועונשיםפוסקותבלתיצעקות

בלנו

$TS1$שקיבלנו$TS1$

$DN2$שקיבלנו$DN2$בעתשלו.ה׳דינים׳אלההילדים.לעיני

חוו־עללספראותנואילץהואההתכנסויות

יות

$TS1$חוויות$TS1$

$DN2$חוויות$DN2$כשחשדוהימים,באחדמהעבר.מיניות

לי־נלקחההיאמינית,מגורההנשיםשאחת

ער

$TS1$ליער$TS1$

$DN2$ליער$DN2$צי־באמצעותקפואיםמיםעליהוהתיזו

נור

$TS1$צינור$TS1$

$DN2$צינור$DN2$שהייתההנשים,אחתשעתיים.במשך

הואעיניה.אתלרגעעצמהמאור,עייפה

אותהוהוציאבבגדיהלמקלחתאותההכניס

שעות״.למשךלקוררטובה

מה־לדרושנהגר'כיעולהמהעדויות

נשים

$TS1$מהנשים$TS1$

$DN2$מהנשים$DN2$״הסו־הנשיםאתבאביזריםלהכות

ררות״.

$TS1$.״הסוררות״$TS1$

$DN2$.״הסוררות״$DN2$צריכההייתהמאיתנואחת״כל

אחתסיפרהבחורש״,שקל000,3׳לתרום׳

הש־סבלהבמכסהעמדהשלא״מיהנשים.

פלות

$TS1$השפלות$TS1$

$DN2$השפלות$DN2$.בעזרתלנומרביציםהיוהםואלימות

חשמליים".ושוקדיםשוטיםמקלות,

נכ־הכתבביתשנמצאוהיומניםבאחר

תב

$TS1$נכתב$TS1$

$DN2$נכתב$DN2$במקלות,סדיסטישימושעשהד׳כי

פגי־לצורךעץומוטותחשמלייםשוקרים

עה

$TS1$פגיעה$TS1$

$DN2$פגיעה$DN2$המקריםברובובילדים.בנשיםמינית

אולםועוזרו,יריעלבוצעהההתעללות

מי־לפגועהנשיםאולצומהפעמיםבחלק

נית

$TS1$מינית$TS1$

$DN2$מינית$DN2$בילדים.אובזוזוופיזית

מחשבות״.מ״משטרתגםסבלוהנשים

במחשבו־עורריןללאשלט״הוא

תיחן

$TS1$במחשבותיחן$TS1$

$DN2$במחשבותיחן$DN2$,חשבושהןערובפעולותיהן

רציונליתבצורהפועלותשהן

בעצמןביצעושלמעשהאף

יל־כלפיקשותעבירות

דיהן

$TS1$ילדיהן$TS1$

$DN2$ילדיהן$DN2$קורב־היוובעצמן

נותיו״,

$TS1$,קורבנותיו״$TS1$

$DN2$,קורבנותיו״$DN2$גביד״ראומר

נפ־במשפחותומטפלמקצועייועץזהר,

געות

$TS1$נפגעות$TS1$

$DN2$נפגעות$DN2$,שנמל־הצעירהאתשפגשכתות

טה

$TS1$שנמלטה$TS1$

$DN2$שנמלטה$DN2$.מהכת

מברוישיםבולם

במקרהאיןכילהדגישמבקשת״אני

ותנועתחסידיאתלהכתיםשליהפרטי

יהו־רוחניתדתיתתנועהכלאוברסלב

דית״,

$TS1$,יהודית״$TS1$

$DN2$,יהודית״$DN2$למ־הביאהשעדותההאישהביקשה

עצרים

$TS1$למעצרים$TS1$

$DN2$למעצרים$DN2$סביר.עמיעו״דכוחה,באבאמצעות

שלמכפישניצולשלבמעשיורואה״אני

האישית״.לטובתוהמוסריתהיהדות

בח־בהתעללותיואשמווא׳עוזרוד׳,

סרי

$TS1$בחסרי$TS1$

$DN2$בחסרי$DN2$,וח־נדירובסעיףמיןבעבירותישע

מור

$TS1$וחמור$TS1$

$DN2$וחמור$DN2$בניערדד׳,שלפרקליטועבדות.של

לו.המיוחסאתמכחישהואכימסרנחרי,

"הכלאמר:נעצר,שלאד׳,שלהבוגרבנו

מתנכ־הרווחהורשויותהמשטרהעלילה,

לות

$TS1$מתנכלות$TS1$

$DN2$מתנכלות$DN2$.א׳,שלפרקליטואהוב״.אבהואלנו

מכ־מרשוכימסרזילברשטיין,גיוראעו״ד

חיש

$TS1$מכחיש$TS1$

$DN2$מכחיש$DN2$כלשהי.עבירהביצעכי

הו־כחודש,לפניהמעצרים,ביצועמאז

עברו

$TS1$הועברו$TS1$

$DN2$הועברו$DN2$מקלטלמסגרותוהילדיםהנשים

באופןמטופליםוהםהרווחהמשרדשל

משוםמהנשיםהופרדוהילדיםאינטנסיבי.

להת־קורבןנפלוהםכיעלהשמההקירה

עללות

$TS1$להתעללות$TS1$

$DN2$להתעללות$DN2$מנ־מצדרקולאהנשיםמצדגם

היג

$TS1$מנהיג$TS1$

$DN2$מנהיג$DN2$ועוזריו.הכת

הקורבנותהנשים

אתמולהמשפט,בניתהנשיםדי.שלהביתאלשנאספונעתבמצוקההיוכולן

הנשים:עדויותמתוך

אותנומכריחיםחיו״חם

עלמחשבותעללחתוודוה

אתוכינואחריםגברים

באחרחימיםיב\ירח:זח

ממרחשאחתחנשיםחשדו

ליערנלקחחחיאמינית,

קפואיםמיםעליחיזווחת

שעתיים״במטךבצינור

חייתחמאיתנואחת״כל

000,3'לתרוםצריכח

שלאמיבחורש,שקל

םבלחבמכםחעמרח

חםואלימות,חשפלות

בעזרתלנומרביציםחיו

ושוקריםשוטיםמקלות,

חשמליים״
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הכתראש

90פלאשצילום:ד׳וחמים.וחסוכריזמטי

המנהיגה״דנים״
בביתשהטילהאיומיםהעונשיםאתד'כינהכר"דינים",

מעשיםובעלימיוחדיםלהיותצריכיםהכתחבריכיהאמין

אתשנגדומחשבהאומעשהכלעלאותםוהענישטובים

הללווהמשפיליםהמכאיביםהקשים,העונשיםאתהשקפתו.

כאן:מובאתחלקיתרשימה"דינים".כינההוא

הנשיםאילוץ

מצואתולאכול

עלצואהמריחת

הנשיםשלגופם

והילדים

חשמול

שוקרבאמצעות

חשמלי

בשוטהצלפה

שלמפןעל

הנשים

באיבריהםפגיעה

שלהאינטימיים

והילדיםהנשים

קריםמיםשפיכת

והעמדתןהנשיםעל

בחורףביער

הילדיםכליאת

והרעבתםבחדרים

שלםיוםבמשך

לקייםהנשיםאילוץ

עםמינייםאקטים

עוזרו

האב:בדוכי

אנסamבן

אחותואת
שביצעחשודהכתמנהיגשלמילדיואחד

ידעהאבהחשד:באחותוסדוםמעשה

בסדר?לאמההנער:תמהבחקירתו

אלייוסי אלייוסימאת

נחש־ההתעללותשנותבמהלך

פו

$TS1$נחשפו$TS1$

$DN2$נחשפו$DN2$למעשיםשלוילדיונשותיו

קשותלהפרעותלגרוםשעלולים

להיו־בנוסףוחלקם,באישיותם

תם

$TS1$להיותם$TS1$

$DN2$להיותם$DN2$,למתעלליםהפכוקורבנות

אחדכיהתבררבחקירחבעצמם.

כיהשוד14בןרקד׳,שלמילדיו

ההו־באהותוסדוםמעשהביצע

רגת

$TS1$ההורגת$TS1$

$DN2$ההורגת$DN2$היושהשנייםבעתהששבת

הח־פיעלנעשה,הדברובילבדם

שד,

$TS1$,החשד$TS1$

$DN2$,החשד$DN2$אביו.שלבידיעתו

כמוכיאומריםהמשטרהחוקרי

מיוםכברבבית,הילדיםיתרכל

להתעל-הזההנערנחשףהיוולדו

שה-עריות,ולגילויימיניותלויות

שאו־החייםבאורחמאודנפוציםיו

תו

$TS1$שאותו$TS1$

$DN2$שאותו$DN2$ד׳.הנהיג

הביתמןשהוצאוהילדיםרוב

המ-חומרתאתכללמביניםאינם

בתוכו.שאירעועשים

אנח-שבהבצורהבסדרלא״מה

החוקרים.אתשאלוחיים?״נו

החשודהבן

90פלאשצילום:הנןעויות.ולגילויילהתעללויותנחשף

לצ־וחובתנוחובההם״ה׳דינים׳

יית

$TS1$לציית$TS1$

$DN2$לציית$DN2$.להם״

שחשודהזההילדשל״הסיפור

טרגי׳/הואסדוםמעשהבביצוע

הואקטן״מגילבמשטרה.אומרים

רו-והואהאלההזוועותלכלנחשף

אב־לכןלגיטימיים.דבריםבהןאה

יו

$TS1$אביו$TS1$

$DN2$אביו$DN2$המוציאהצוותמןהלקבוראה

הפועל".אל

עלהמשטרהפשיטתבמהלך

ידיעלונחקרהנערנעצרהבית

המרכזית.היחידהשלהנוערחוקרי

חשי-כלהנערייחסלאבחקירתו

לנוכחתמיההוהביעלמעשיובות

שבי־שהמעשיםהחוקריםסברת

צע

$TS1$שביצע$TS1$

$DN2$שביצע$DN2$חושדיםבמשטרהעבירות.הם

מינ-במעשיםמעורבהיההואכי

אחיותיו.עםנוספיםיים

החשדאתבודקיםהחוקרים

ביצעובביתנוספיםשקטינים

או־באחיהם,חמורותמיןעבירות

לם

$TS1$אולם$TS1$

$DN2$אולם$DN2$בריאינםהילדיםשרובמכיוון

בענ־הטיפולהחוק,פיעלעונשים

יינם

$TS1$בעניינם$TS1$

$DN2$בעניינם$DN2$הרווחה.לגורמיעבר
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