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"רב מרפא" הורשע בביצוע מעשים מגונים ב"מטופלות"
ציון כהן ,תושב מעלה אפרים בן  ,44החדיר חפצים לאיברי מינן של המטופלות בתואנה שעליהן
"להתנקות מהקללות"; השופטים :הנאשם ביצע במתלוננות מעשים בזויים כדי לספק את ייצרו
ורד כהן-ברזילי
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בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע הבוקר את ציון כהן ,תושב מעלה אפרים ,שהתחזה לרב בעל
יכולת ריפוי וטיפול תוך ביצוע מעשים מגונים ב"מטופלות".
כהן ,בן  ,44ערך את פגישות הטיפול בדירה בראש העין ,שם ביצע על פי הכרעת הדין את עבירות המין.
לפני כשנה הגיעה אליו לפגישה ע.ב ,בת  ,23שסיפרה כי היא חוששת שהיא סובלת מסרטן הרחם .כהן
הורה לה להרים את שמלתה עד למותניה ,והניח לוח מתכת על ביטנה .כהן מסר למטופלת ספר קטן אותו
הורה לה להניח בין רגליה .לאחר מכן הורה לה להסיר את חלקה העליון של השמלה ,ולחץ על חזה
החשוף שני לוחות מתכת" .הוא הניח את המתכת על הבטן התחתונה ,על המתכת הזאת הוא לקח מתכת
יותר גדולה והזיז אותה על הבטן ,הוריד את זה ועשה חישובים של מלאכים" ,סיפרה הצעירה בעדותה.
הנאשם אמר למתלוננת כי הוא רואה גוש קטן בבטנה וכי עליה להגיע לטיפולים במשך שלושה שבועות,
פעמיים בשבוע.
בפגישתו השנייה עם המתלוננת ,הורה כהן לצעירה להסיר את מכנסייה ,אותם היא הפשילה עד הברכיים.
הוא הורה לה להזיז את תחתוניה ,כך שתחשוף את איבר מינה ,והניח מטבע על איבר המין .הוא נטל ספר
קטן ולחץ אותו על המטבע" .הוא לקח ספר תהילים עטוף בקטיפה ירוקה ,שם אותו בין הרגליים ואמר לי
להצמיד את הרגליים" ,תיארה האישה.
כהן ,נאשם כי ביצע מעשי מגונים בצעירה נוספת ,בת  ,24באותו החודש .על פי הכרעת הדין הוא הורה
לצעירה להסיר את מכנסיה ,נטל קלף נייר מגולגל עטוף בניילון והחדיר אותו באמצעות אצבעותיו ,לתוך
איבר מינה של הצעירה שפרצה בבכי .הוא הורה לה להישאר במצב זה כשעה ולאחר כשעה חזר והורה
לה להוציא את הקלף .בעת שזו החלה בהוצאת הקלף ,החדיר הנאשם את אצבעותיו לאיבר מינה .במהלך
הפגישה אמר הנאשם לצעירה כי היא מקוללת וניקוייה יארך כחצי שעה ,וכי על מנת להסיר את הקללה
עליה למצוץ ולבלוע זרע של ירא שמיים ,אותו הוא ימצא עבורה.
הרכב השופטים נתן עמית ,עדנה קפלן-הגלר ושרה ברוש החליט להרשיע פה אחד את הנאשם.
בהחלטתם ציינו השופטים כי "הנאשם הצטייר כאיש חכם ,שרמנטי ,אך מניפולטיבי ,שניצל את קסמו
האישי ואת עיסוקו ,שנעשה כביכול חינם אין כסף ,כדי לחלץ אנשים ממצוקתם ,והכל כביכול לשם שמיים,
כדי לבצע במתלוננות מעשים בזויים כדי לספק את ייצרו" .גזר דינו יינתן במועד מאוחר יותר.
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