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כשהחל אייל בושרי להעביר שיעורי תורה לבני נוער בבית מדרש באחת השכונות
בפ"ת ההורים היו מרוצים .אלא שאיש לא שיער כי בושרי יתעלל ,יכה ,יאיים
בקללות ,ישקה באלכוהול ואף יפתה קטינה לקיום יחסי מין .בשבוע שעבר נשלח
לחמש שנות מאסר
מכה שלא כתובה בתורה :במשך תקופה ארוכה שימש אייל בושרי ) (45מפתח־תקוה
כראש בית מדרש בבית כנסת באחת השכונות הגדולות בעיר .בין היתר ,הוא נהג להעביר
שיעורי תורה לבני נוער במצוקה ,לעיתים עד השעות הקטנות של הלילה.
הצטרפו לפייסבוק של "ידיעות פתח תקוה"
סדום ועמורה מסוג אחר בעיר
בושרי נחשב לדמות אהודה ומקובלת במוסד החינוכי ־ זאת עד אמצע  .2009עדויות
שהחלו להצטבר במשטרה ייחסו לו שורת מעשים מצמררים ,אותם ביצע במהלך מפגשיו
עם נערים .כך ,למשל ,דווח כי הפגישות כללו התעללות נפשית ,אלימות ,מעשים מגונים
ואף קיום יחסי מין עם קטינה בין כתלי בית הכנסת.

"כשהתפוצצה הפרשה שרר פה הלם מוחלט" ,סיפר השבוע אחד השכנים" .קיווינו שזה
יתברר כטעות ,אבל הבנו היטב שזו לא טעות ,אחרי שהוא נעלם פתאום לכמה חודשים
וחזר מבויש ומופנם".
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מדוע נתנו לו להעביר שיעורים?
"ידענו שהוא כזה? לא עושים תחקיר על כל אדם .הוא נראה ראוי ונתנו בו אמון .איזה הורה
יתנגד שהילד ילמד תורה במקום להסתובב ברחובות .הוא גם לא נראה דמות מאיימת.
בשבת הוא הסתובב עם הטלית ,שלא ירדה ממנו .הוא בחור אומלל ומסכן ,גרוש שגר אצל
ההורים .כואב לי על הקורבנות ,אבל כואב לי גם עליו ,שהוא הדרדר לשפל כזה".
שכן אחר היה סלחני פחות" :הוא בייש אותנו כמו שאיש לפניו לא עשה .מדובר בפעילות
מבורכת בבית המדרש ,שבאמת מצילה את הנוער ,והנה בא איזה חולה ומכתים את כולנו.
אולי גם אנחנו ,ההורים ,קצת אשמים .חשבנו למצוא בייביסיטר בחינם ,אבל כנראה שאין
דבר כזה".
בשבוע שעבר גזר בית משפט השלום בעיר חמש שנות מאסר על בושרי לאחר שהרשיע
אותו בביצוע מעשים מגונים ,בתקיפה ,באיומים ובבעילה אסורה בהסכמה ,והגדיר את
התנהלותו כ"ניצול מחפיר".
נבואות וחזיונות
ההתחלה מבחינת בושרי נראתה מבטיחה" .הוא היה פעיל בשכונה" ,סיפר השבוע אחד
ממכריו" .מדי פעם ארגן טיולים לקברי צדיקים ונהג באופן קבוע לנחם אבלים .נכון
שהדרשות שלו לא היו ברמה גבוהה ,אבל הן התאימו לנערים או לכאלה ללא רקע תורני.
"בשלב מסוים עלה הרעיון שהוא ילמד בבית המדרש .מדובר היה בנערים למשפחות קשות
יום ,שנשרו מבית הספר או שהיו בסכנת כזאת .ההורים גילו התלהבות ,וזה תפס".
כך קרה שבושרי העביר שיעורים כמה פעמים בשבוע ,בעיקר בשעות הערב .לתלמידיו נהג
להציג את עצמו כ"רב אייל".
במהלך  2009החלה להגיע אליו לשיעורים נערה בת  ,15עם שני אחיה הקטינים ואחות
נוספת בת  .17על פי גזר הדין ,זמן לא רב לאחר שהחלו האחים ללמוד אצלו ,החל בושרי
במסכת התעללויות נפשיות בהם .תחילה נהג לומר להם כי אם יחדלו מלבוא לבית הכנסת,
"יקרה להם משהו רע ויהיה להם 'עסק עם הבורא".
בהזדמנות אחרת סיפר להם כי יש לו כוחות נסתרים ,המאפשרים לו לדעת את העתיד
באמצעות קריאה בספרי הקבלה .כתוצאה מכך הוא "חוזה" שאמם תמות בקרוב ,ואחיהם
הבכור ,אשתו וילדיו צפויים למות בתאונת דרכים.
בהכרעת הדין נקבע עוד כי בושרי נהג להכותם ,והסביר כי הדבר מכפר על חטאיהם .הוא
אף הבהיר להם כי "לקבל כאפה מצדיק זו ברכה" .בחלק מהמקרים הותירו מהלומותיו
סימנים על פניו של אחד האחים .גם מהאלכוהול הוא לא משך את ידיו ,ולמפגשיו עם
האחים ,כמו עם שאר צעירי השכונה ,נהג להביא משקאות חריפים והפציר בהם ללגום
לרוויה.
בשלב מסוים הפסיקו האחים להגיע לשיעור ,אולם האחיות נשבו בקסמיו .אותן הוא נהג
להזהיר כי אם לא יחדלו ללבוש גופיות ,הן יקבלו מחלות עור.
באותה תקופה טען באוזניהן כי אמן הייתה "זונה" ,שנהגה לקיים יחסי מין עם גבר אחר
בעת נישואיה לאביהן ,ולכן ילדיה מוגדרים כממזרים" .הפתרון לבעיה" ,הסביר" ,הוא שאמן
חייבת להתגרש ,אחרת שלושה מהאחים יצטרכו למות".
מין בעזרת נשים
במשך חודשים רבים הגיעו השתיים למפגשים בבית הכנסת ,במהלכם גלשו השיחות
לנושאים אינטימיים כך למשל הוא דרש לדעת על יחסי המין אותם הן מקיימות עם
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לנושא ם א נט מ ם .כך ,למשל ,הוא דרש לדעת על חס המ ן אותם הן מק מות עם
חבריהן ,ומנגד חלק סודות אינטימיים מחייו האישיים .מי שמשכה במיוחד את תשומת לבו
הייתה האחות הצעירה .בגזר הדין מתואר כיצד הוא נהג לנהל עמה שיחות טלפון ליליות,
בהן אמר לה ,בין היתר ,כי הוא אוהב אותה יותר מגרושתו ,והסביר לה כיצד לקיים יחסי מין
ולהחדיר טמפון.
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בקיץ של אותה שנה ,כששתו השניים משקה אלכוהולי בבית הכנסת ,הם עלו לעזרת נשים
וקיימו יחסי מין על השטיח .את המעשה הוא ציווה עליה לשמור בסוד ,ומאותו היום המשיך
לבצע בה מעשים מגונים במספר הזדמנויות.
מי שעצר את הטירוף היה אחיה של הנערה ,שהגיש תלונה בתחנת המשטרה ,לאחר
ששמע אותה מקיימת שיחת טלפון עם בושרי ,במסגרתה דנה עמו בנושאים אינטימיים.
בחקירתה במשטרה הגנה עליו הנערה וסיפרה על אהבתה אליו .אלא שככל שנקפו השעות
הבשילה בה ההכרה כי היא נוצלה מינית על ידו .מגזר הדי
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
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