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לפי כתב האישום שהוגש נגד הרב נועם בובליל בן ה ,31-המטפל בנוער נושר ,הוא ביצע
מעשים מגונים בנערה במשך מספר שנים ,מאז שהייתה בת  .15הוא אנס אותה ,ביצע בה
מספר מעשים מגונים ואף איים על אמה .במקרה אחר ,הוא מואשם שביצע מעשה סדום
בנער בן  – 16בניגוד לרצונו

הרב מואשם באונס ,ניסיון אונס ועוד מעשים מגונים )אילוסטרציה( צילום :רויטרס

הרב נועם בובליל ,תושב מעלה אדומים בן  ,31מואשם שאנס קטינה ואף ביצע בה
מעשי סדום .בנוסף ,בובליל מואשם כי התקשר לאמה של המתלוננת  -ואיים להרוג
אותה.
בובליל הוא רב בתלמוד תורה שמטפל ,בין היתר ,בנוער נושר .לפי כתב האישום הוגש
נגדו הבוקר )ראשון( ,הוא התבקש בשנת  2011לסייע למתלוננת ,אז כבת  ,15שנשרה
ממסגרות לימודיות בניסיון להכווין אותה .במהלך השנים  ,2012-2013כשעדיין הייתה
קטינה ,הוא אנס אותה וביצע בה מעשי סדום אחרים .במקרה אחד ,הוא לקח את ידה
של הנערה ,הניח אותה על איבר מינו ושפשף אותה מתחת לבגדים ללא הסכמתה -
ובהמשך גם גרה לה לבצע בו מין אוראלי.
<< כתבות נוספות בחדשות :10
הותר לפרסום :חיילים ונער מב"ש מואשמים בשורת תקיפות נגד ערבים
נתניהו על עימות הח"כים עם המשפחות השכולות" :מצר על כך שהדברים נאמרו"
דוח האנטישמיות  :2016ירידה באירועים האלימים ,החמרה בהתבטאויות נגד יהודים
במקרה אחר ,כששמרה הנערה על ילדיו של הרב ,הוא חזר לביתו לפני אשתו .הוא
הצמיד אותה למרפסת ונגע בחזה שלה מעל לבגדיה ,התחכך בה ,מישש את גופה
ואמר לה "אני חרמן עלייך" .במקרה נוסף ,לאחר ששמרה פעם נוספת על ידיו של
בובליל ,הוא הקפיץ אותה ברכבו אל ביתה ,כשבדרך הוא נגע בה באיבר מינה מעל
בגדיה .היא שאלה אותה בהלם איך הוא מעז לגעת בה ,והוא ענה לה ש"את גורמת לי
לאבד שליטה".

הרב אנס את הנערה וגרם לה לבצע בו מין אוראלי )אילוסטרציה( צילום/GettyImages :אימג'בנק

בסוף שנת  2013פנה בובליל למתלוננת בבקשה שלא תשתף את גורמי הרווחה
במעשים אותם ביצע בה בטענה שהיא צריכה לזכור את מה שהוא עשה למענה  -ולא
להגיד מילה .הוא נחשד גם כי התקשר לאמה של המתלוננת ,קילל אותה ואיים שיהרוס
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את השידוכים של ילדיה" :על כל טיפת דם שתרד ממני את תשלמי ביוקר ,את לא
תסיימי את השנה" ,אמר לה.
במקרה אחר לגמרי ,בשנת  ,2007בובליל הגיע לחדרו של צעיר בן  16אותו הכיר .לפי
כתב האישום ,כשהצעיר ישן ,הוא החדיר את איבר מינו של המתלונן לפיו ומצץ אותו.
הנער התעורר ,הוריד את השמיכה ,הזיז את ראשו של בובליל מגופו והלך להתקלח.
בין שלל סעיפי האישום שהוגשו נגד הרב בובליל ישנם סעיפי אונס ,ניסיון אונס ,מעשה
סדום ,מעשים מגונים ,איומים ,שיבוש מהלכי משפט ,הדחה בחקירה ועוד .הפרקליטות
ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
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