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רענן בן צור פורסם22:47 , 14.06.10 :
ניצול מיני ,דור שני :רחמים תנעמי" ,הרב המקובל" החשוד באונס וניצול מיני של נערות
וצעירות במצוקה שפיתחו תלות כלפיו ,התכוון להשיא את אחת הצעירות שנפלה קורבן
למעשיו לבנו  -כך נודע ל .ynet-רק בדקה התשעים סוכלה החתונה ,בעקבות התערבות של
הרבנות" .זה אבסורד" ,אמר אדם המעורה בפרשה" .הוא רצה לשמש לה גם כאבא ,גם כבעל
וגם כחם".

"עלילה של בני משפחת
הכלה" .עו"ד טולדו
צילום :עידו ארז
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"הרב המקובל" )שמעולם לא הוסמך לרבנות( נעצר אתמול בעקבות תלונות של נערות
וצעירות ,שסיפרו כי פנו אליו על מנת לקבל סיוע רוחני  -אך הוא ניצל אותן ,ותוך הטלת
נדרים ,חרמות ,איסורים וקללות ,קיים עמן יחסי מין .בעקבות התלונות נעצר תנעמי ,תושב
הוד השרון בן .56
ל ynet-נודע כי באחד המקרים ,הכיר תנעמי נערה כבת  ,14לאחר שאביה נפטר והיא הייתה
שרויה במשבר .הוא הציג עצמו כרב מקובל והביע את נכונותו לסייע לה  -ואז יצר בה תלות
בו ,והחל לקיים עמה יחסי מין .בשלב מסוים היא אף עברה לגור עמו .הוא אילץ אותה לנדור
שלא תספר על המעשים לאף אחד ,ואף והטיל עליה "קללות" ,כי לא תלד ילדים אם תפר את
הנדרים שנדרה לו .ל ynet-נודע על מקרה אחד שבו הגיעה אמה לבקרה ,והשכנים הזהירו
אותה להוציא את בתה מבית ה"רב"  -אך הצעירה סירבה לעזוב.

הסבירו לרב על היחסים  -והוא קרע את הצ'ק
שש שנים חלפו ,וביום שלישי שעבר הייתה אמורה להתקיים באולם בפתח תקווה חתונתה
של הנערה  -כיום כבת  - 20עם בנו של תנעמי .אלא שהחתונה לא התקיימה :ברבנות
הראשית ,מתברר ,ידעו על היחסים בין הכלה המיועדת לאבי החתן ,הבינו שמדובר בניצול של
מצוקה ותלות ,ולא היו מוכנים לערוך את הקידושין .בין היתר הסבירו ברבנות ,כי מכיוון
שתנעמי מקיים יחסי מין עם הצעירה והיא תהיה נשואה לבנו ,ילדיהם יהיו ממזרים.
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סירוב הרבנות לא הרפה את ידיו של תנעמי ,שהצליח להשיג רב קונסרבטיבי שהביע נכונות
לקיים את החתונה .ביום שלישי האחרון ,הכול כבר היה מוכן והאורחים כבר זרמו לאולם  -אך
אז הגיע למקום רב מטעם הרבנות ,שהסביר לרב הקונסרבטיבי על מצב היחסים המעוות
במשפחה ,ושכנע אותו לוותר על החופה .לדברי עד ראייה ,כשהבין את חומרת המעשים ,לקח
הרב הקונסרבטיבי את הצ'ק שקיבל ,קרע אותו ועזב את המקום.

אלבום פרימיום 24 30/30
עמודים ב 40%-הנחה
<< ynetalbums
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אלינו
כמה כתבו
לחופה.עזרה
פרטיות
מדיניות
מאחיותיהתנאי
מפת האתר
מחברותיה
להגיע
שימוש הצעירה
וגיסיה של
ל ynet-נודע עוד ,כי תנעמי מנע

דווקא נכחו באולם .הן היו מודעות למצבה ,ולא הפסיקו למרר בבכי.

לפרטים <<

הסנגור :הם קיימו יחסי מין  -מזמן

הסוד הפשוט שיעזור לכם
להאריך ימים במקום העבודה

בינתיים ,האריך היום בית משפט השלום בכפר סבא בשישה ימים את מעצרו של תנעמי,
לבקשת המשטרה .במשטרה חוזרים ומבקשים מצעירות ונערות שנפלו קורבן למעשים דומים,
לבוא ולהתלונן.

טיפים לקריירה <<

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לביטוח מקיף לרכב!

מחקירתו של תנעמי התבררה שיטת ה"חברה מביאה חברה" שבה פעל :הצעירות שנוצלו
שכנעו גם חברות שלהן לבוא ל"ייעוץ" אצלו ,לאחר שגוללו בפניו פרטים שבים שהיו ידועים
להן אודותיהן .אלו היו מגיעות בתורן ,ונדהמות מהידע המעמיק של האיש לגביהן  -פרטים
שחשבו שאיש אינו יודע.
כך הצליח החשוד לרכוש את
אמונן ,ולשכנען כי הוא "יודע
עליהן דברים נסתרים".
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הוצאות נלוות
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סנגורו של תנעמי ,עו"ד קובי טולדו ,אמר ל ynet-כי מרשו מכחיש את המיוחס לו מכל וכל.
לטענתו ,מדובר בעלילה שרקמו בני משפחתה של הצעירה שהייתה אמורה להינשא לבנו,
שעשו הכל על מנת למנוע את החתונה.
לדברי עו"ד טולדו ,תנעמי לא מכחיש שבעבר קיים יחסי מין עם הצעירה  -אך הדבר היה
מזמן .לדבריו ,המשטרה מדברת על צעירות ונערות נוספות  -אך מתברר שמדובר רק בצעירה
אחת.
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