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התראות במייל

שמור
תגובות שתף בפייסבוק
זה התחיל בפורים כשס' באה לקבל ברכה מהרב" .הרב היה שתוי ,הוא התקרב אלי עד שיכולתי להריח
את הבל הפה המלא אלכוהול שלו .הוא שאל אותי' :מה את מוכנה לעשות בשבילי? את מוכנה לעשות
.דברים אסורים?'" ,שיחזרה ס' ,אשר התלוננה השבוע כי הרב הירושלמי משה יזדי הטריד אותה מינית
הרב יזדי עומד בראש ארגון להחזרה בתשובה שנקרא "עמודי השלום" ,והוא מוכר כמחזיר בתשובה
הנוהג למצוא את קהלו במקומות בילוי חילוניים ,ועל כן מכונה "רב הדיסקוטקים" .לפני מספר חודשים
.התלוננה נגדו ס' במשטרה ובבתי דין חרדיים של הרב עובדיה יוסף ובד"ץ העדה החרדית
תלונתה של ס' מצטרפת לתלונות ישנות יותר נגד הרב יזדי .לפני שלוש שנים הגיעו לבית הדין של בנו
הבכור של הרב עובדיה ,הרב יעקב יוסף ,תלונות על התנהגות לא נאותה של יזדי .בעקבות אותן תלונות
 -.שנוגעות לקשרים שקיים לכאורה הרב עם נשים נשואות  -נאסר עליו לקבל נשים לייעוץ וכן ללמד נשים
לטענת ס' ,הרב החל לבוא לדירה שלה ושל בעלה לפני כשלושה חודשים בתואנה שאין לו מקום לכתוב
את עלון הקהילה .לאחר מכן החל לשלוח לס' הודעות אס-אם-אס ולשאול מתי הוא יכול לבקר
אצלה.לטענתה ,פעם אחת כשהיתה מחוץ לביתה ביקש ממנה לפתוח את המעיל ולהרים את החולצה.
.רק כעבור חודש וחצי פנתה לבעלה וסיפרה לו על שרשרת האירועים
ס' היא תלמידה צעירה ,המובילה יחד עם בעלה המאבק בעד הבאתו לדין של יזרי .התלמידה ,חוזרת
בתשובה בסוף שנות ה 20-לחייה ,השתייכה בארבע השנים האחרונות לגרעין הקשה של נאמני
הרב".הוא ביקש מאתנו לשים תמונה שלו גם מעל המיטה בחדר השינה" ,סיפרה ס' .בנוסף לתלונה על
הטרדה מינית ,ס' טוענת שהרב חייב לה  50אלף שקל שהלוותה לארגון שהרב עומד בראשו" ,עמודי
".השלום

בעלה של ס' עומד לצדה ,בשל כך נודה מהקהילה וסובל מהתנכלויות ואיומים מצד החסידים של
הרב.השבוע ,בעקבות הגשת התלונה במשטרה ,חלה הסלמה נוספת בפרשה כאשר ס' ובעלה קיבלו
.איומים ישירים ועקיפים על חייהם בטלפון ובכתובות שרוססו ליד ביתם
במקביל לתלונה במשטרה התלוננה ס' נגד הרב בפני אחד מחברי הכנסת של ש"ס והוא הפנה את
התלונות לבית הדין בד"ץ בית יוסף של הרב עובדיה יוסף .בפני אותו ח"כ הופיעה אשה נוספת עם
.טענות דומות והיא התלוננה בבד"ץ העדה החרדית
ביום רביעי בשבוע שעבר התקיים דיון בבד"ץ .הרב יזדי ,ששלח טוען רבני לייצגו ,לא הגיע לדיון .עשרות
מחסידיו המתינו מחוץ לבית הדין ,נשאו שלטים בגנות המתלוננות וקראו קריאות נגדן .כשהגיעו העדים
.והמתלוננות הם הותקפו בידי המפגינים .המשטרה עצרה שישה אנשים
לפני כשבועיים  -לאחר שיזדי המשיך לקבל נשים למרות שנאסר עליו לעשות זאת  -הבד"ץ אסר עליו
בשנית לתת שיעורים לנשים ולקבל נשים לייעוץ .כתוצאה מכך ,מחנה תומכיו הכריז מלחמת חורמה על
הרב יעקב יוסף .כתובות נאצה נגדו רוססו באחרונה על קירות .ביום רביעי הוכה בנו ,יונתן יוסף ,על ידי
נציגות מחנה יזדי .ביום שני האחרון אף התפרצו עשרות לשיעור הקבוע של הרב יוסף בשכונת הבוכרים
.וגרמו להפסקת השיעור .הוגשו תלונות במשטרה
בינתיים ,הנשים ותומכיהן חשים שדמם מופקר .לטענתם המשטרה מפגינה יד רכה כלפי תוקפיהם.מנגד,
התמהמהות בתי הדין מעידה אף היא על ריפיון .מקור בבית הרב עובדיה טוען שהדיינים בבית הדין
אוימו על ידי הרב יזדי וביקשו מהרב עובדיה שישחררם מתפקידם .עתה כולם מחכים לראות אם בד"ץ
.העדה החרדית יצא בפסק חריף ונוקב
פרקליטו של יזדי :מנסים להכפיש את שמו
עו"ד יהודה שושן ,פרקליטו של הרב יזדי ,מסר בתגובה" :הרב משה יזדי הינו איש ירא שמים שמקדיש
את כל חייו ופועלו למען קידוש השם וקרוב לבבות .כחלק מפועלו נתקל הרב לא אחת בבעלי אינטרסים
מקרב העדה החרדית אשר כחלק ממאבקי יוקרה ושליטה מנסים להכפיש את שמו בדרכים
שונות.בחקירתו במשטרה הכחיש הרב בתוקף את העלילה השקרית בנוגע לתלונת תלמידתו .המתלוננת
הלוותה סכום כסף לרב אשר עשה בו שימוש לתרומות למען הקהילה וכאשר רצה הרב להשיבו ביקשה
התלמידה שלא לקבלו .הרב דוחה את הטענות גם בדבר הפעלת אלימות על ידי חסידיו .בקשר למהומה
".מחוץ לבד"ץ" :תומכי הרב יעקב יוסף הם אלו שתקפו

הרב יזדי ,השבוע .בעקבות תלונות נגדו נאסר עליו לקבל נשים לייעוץ וכן ללמד נשים .תצלום :אוריה
"תדמור" ,כל העיר

