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". בה ישראלבעמותת "שובראש הפעילות התורנית  הנאשםבתקופה הרלבנטית עמד  .1

 הנאשם צבר במהלך השנים חסידים רבים בארץ ובחו"ל והיה מוכר כרב. 

רעייתו של הנאשם, סייעה לנאשם בפעילויותיו השונות והייתה -גב' דבורה רבקה פינטו 

 נציגתו, בין היתר, ברבות מהתקשרויותיו הטלפוניות.

  

יו"ר עמותת "חזון  אברהם ישראלהועלו חשדות פליליים כנגד  4311החל מחודש יולי  .4

עסקה בעזרה לנזקקים, לרבות לניצולי שואה ובהפעלת בתי  עמותת חזון ישעיהישעיה". 

 ₪.תמחוי. בבעלותה היו נכסים בשווי מיליוני 

אברהם ישראל עדכן את הנאשם בחשדות הנ"ל וביקש את סיועו. הנאשם הסכים לכך.  

של הנאשם, את ניהול פעילות סמוך לכך העביר אברהם ישראל, לחסות ולשליטה בפועל 

כמו כן במהלך תקופה זו, בהנחיית הנאשם, התמנו מספר מקורבים עמותת חזון ישעיה. 

  לנאשם, כחברי העמותה וכבעלי תפקידי מפתח בעמותת חזון ישעיה.



מכספי  דולר מיליון 1.4, הועברו לנאשם ולרעייתו 4311במקביל, החל מחודש ספטמבר  

יה בארה"ב. כספים אשר הופקדו בחשבון הבנק של רעיית עמותת ידידי חזון ישע

הנאשם. לאחר מכן, הנאשם ורעייתו העבירו, בין היתר, את הכספים למוטבים שונים, 

ועשו שימוש בכספים אלה לצורך ענייניהם האישיים. כגון: תשלומים עבור טיסות, בתי 

  ד.מלון, תשלומים למטפלות ילדיהם, כספים לבני משפחתם ושכ"ט עו"

 

בגין חשדות לביצוע עבירות  תלונה למשטרת ישראלהוגשה  4311בחודש דצמבר  .0

נפתחה חקירה סמויה ע"י  4314פליליות בעמותת חזון ישעיה. בתחילת חודש ינואר 

  .המשטרה

 

לנאשם נודע על חקירת המשטרה הסמויה זמן קצר לאחר תחילתה. הנאשם החל לאסוף  .6

 ם, ועל קציני משטרה בכירים נוספים. מידע על חקירת המשטרה, על החוקרי

 

הנאשם, אשר חשש מחקירת חזון ישעיה, מהשלכותיה ומתוצאותיה, החליט לשבש את  

יועּה של רעייתו. בין היתר הנאשם פעל בשיתוף פעולה ובסחקירת חזון ישעיה. לצורך כך, 

ים בעצמו ו/או באמצעות רעייתו, ביצעו את המעשים שיפורטו להלן, ובסעיפהנאשם 

 הבאים: הנאשם הנחה את אברהם ישראל שלא לשוב לארץ.

 

הנאשם, אשר לאור המידע שאסף, ידע על כך שגורמים בעמותה התלוננו במשטרה ו/או  .5

מתכוונים להתלונן במשטרה נגד אברהם ישראל, הפעיל במישרין ובאמצעות עוזריו 

רי הועד המנהל של ומקורביו, לחצים שונים על מורי בנק, ושלדון ריץ, מי שכיהנו כחב

העמותה או היו חברי עמותה, ומסרו עדות במסגרת חקירת חזון ישעיה בתאריך 

אנשים מאמינים ושומרי מצוות יחזרו  –. זאת על מנת שאלה 14/1/4314ו  13/1/4314

ממעשיהם נגד אברהם ישראל. בין היתר, הם הוזהרו על ידי מקורבי הנאשם כי ייעשה 

 נגדם שימוש בדין רודף.

על אשתו של מורי בנק, ועל רּבו של מורי בנק  לחצים שוניםניסה הנאשם להפעיל  בנוסף, 

 כדי לגרום למורי בנק לחזור בו ממעשיו כאמור. בין היתר תוך דרישה להיפגש עימו, 

אל שלדון ריץ' בדרישה שיתפטר  ,כמו כן פנה הנאשם ישירות ובאמצעות אחרים 

 אברהם ישראל. ור כנגד לפעול כאממחברותו בעמותה, ויפסיק 

 

, העריך הנאשם כי במסגרת חקירת חזון ישעיה, משטרת ישראל 4314בסוף חודש מרץ  .4

מתעתדת, זמן קצר לאחר מכן, להתחיל בחקירה גלויה שתיפתח במעצר חשודים בפרשה, 

וביניהם אברהם ישראל ודוד סימנטוב. סימנטוב עבד בחזון ישעיה במשך שנים רבות 

נים, על כן, לגירסה שימסור היה עשוי להיות משקל מכריע בביסוס ועסק בנושאים שו

 החשדות או הפרכתם. 



בעקבות זאת, הנאשם, רעייתו ואברהם ישראל החליטו להעניק לדוד סימנטוב, שלא היה  

זאת על מנת שסימנטוב יכיר להם תודה, ימנע מלשתף ₪.  153,333אדם נזקק, סך של כ 

מלספר הידוע לו על מעשיו האמורים של אברהם  פעולה עם חוקרי המשטרה וימנע

 ישראל בחזון ישעיה. 

מחשבון רעיית הנאשם ₪  153,333הועברו לבקשת אברהם ישראל כ  49/0/4314ביום  

פתחה משטרת  1/6/14בארה"ב, לחשבונו של סימנטוב. כשבוע לאחר מכן, בתאריך 

טוב. סימנטוב במהלך ישראל בחקירה גלויה במהלכה נעצרו אברהם ישראל ודוד סימנ

 חקירותיו, סרב להשיב למרבית שאלות החוקרים.

 

 

 הצעת ומתן השוחד לתנ"צ ברכה 

אדם  -החל תנ"צ ברכה  4339במהלך השנים הכיר הנאשם את תנ"צ אפרים ברכה. בשנת  .9

להגיע למספר אירועים תורניים שערך הנאשם. בשנים שלאחר  -מאמין ושומר מצוות 

ן הנאשם לתנ"צ ברכה. במהלך התקופה, ובעקבות חקירות מכן התהדקו הקשרים בי

פליליות בהן היה מעורב הנאשם כמתלונן בארה"ב והשפעתן של אלה על רעיית הנאשם, 

נוצר גם קשר טלפוני בין תנ"צ ברכה ובין רעיית הנאשם. רעיית הנאשם שיתפה את תנ"צ 

גדה וכנגד הנאשם, ברכה בחששותיה מהמעשים הפליליים הנ"ל, אשר לדבריה כוונו כנ

 ובעניינים אישיים נוספים.

 

הביע הנאשם בפני תנ"צ ברכה את חששותיו כי האיומים מהפרשות  4311בחודש יולי  .1

 האמורות בארה"ב, יתממשו בארץ. על כן נפתחה חקירת משטרה בגין חשדות אלה. 

 

עליה , נודע לנאשם כי תנ"צ ברכה שוהה בחופשה מטעמים אישיים, 4314בחודש פברואר  .9

 ידע רק חוג מצומצם ביותר של מקורבים. על אף זאת נודע הדבר לנאשם.

בסמוך לכך, הנאשם ורעייתו חששו כי יזומנו, במסגרת חקירת חזון ישעיה, לחקירה  

 -באזהרה. במקביל לכך גמלה בליבו של הנאשם החלטה ליתן טובת הנאה לתנ"צ ברכה 

נאשם לרתום את תנ"צ ברכה לסייע לו, שי אישי עבור קרוב משפחתו, באמצעותו ביקש ה

 במידע המצוי ברשותו.שתנ"צ ברכה ישתף את הנאשם בין היתר בכך 

 -הגיע הנאשם לביקור בביתו של תנ"צ ברכה וביקש להעניק שי 11/4/4314בתאריך  

תפילין, שציין שהיו בשימושו האישי. למרות הערך הרוחני שייחס תנ"צ ברכה לשי, 

הוא התנה בפני הנאשם את קבלתו בכך שיישלם מחירו של שי בהיותו קצין משטרה, 

קבלת המתת האמור ללא תמורה הינה  ,הנאשם הבין כי מבחינת תנ"צ ברכהחדש. 

תנ"צ ברכה הבהיר בהמשך גם לעוזרו של הנאשם, כי יהא מוכן לקבלת השי  שוחד.

ר מכן . לאחשמהנאשם, בתנאי שתנ"צ ברכה ישלם עבור השי בהתאם לעלותו של שי חד

סמוך לאחר מכן העביר   .על עלותו של שי חדשאת תנ"צ ברכה,  יידע עוזרו של הנאשם

 לידי עוזרו של הנאשם ואף קיבל על כך קבלה.בהתאם, תנ"צ ברכה, את מלוא הסכום 

 



לאחר תחילת החקירה הגלויה בפרשת חזון ישעיה ועל בסיס המידע שאסף, ולאור  .13

ירה, גמלה בליבו של הנאשם החלטה ליתן טובת חששם הגובר של הנאשם ורעייתו מהחק

הנאה כספית ניכרת לתנ"צ ברכה, על מנת לקבל מידע מתנ"צ ברכה על חקירת חזון 

 ישעיה.

נחקרו הנאשם ורעייתו באזהרה בחשד לביצוע עבירות פליליות  2/0/2842בתאריך  

 .בפרשת חזון ישעיה

 

נפגשו הנאשם ותנ"צ ברכה בסוויטה של הנאשם במלון הילטון בתל  41/0/2842בתאריך  .11

 אביב. בפגישה החל הנאשם לשוחח עם תנ"צ ברכה ולתשאלו על חקירת חזון ישעיה. 

 .בין היתר שאל הנאשם את תנ"צ ברכה האם יוגש כתב אישום כנגדו 

השי  תנ"צ ברכה לא שיתף את הנאשם במידע שהיה ברשותו. הנאשם, אשר הצעתו למתן 

ללא תמורה נדחתה על ידי תנ"צ ברכה, הבין כי תנ"צ ברכה, על אף קשריהם, אינו מעדיף 

אלא פועל בהתאם לחובותיו כקצין משטרה. לכן,  ,או מזדהה עם האינטרסים שלו

הנאשם החליט ליתן לתנ"צ ברכה טובת הנאה ניכרת, על מנת להסיר התנגדותו של תנ"צ 

 ברכה לקבלת טובות הנאה ממנו. 

על כן, בהמשך השיחה, וכחלק ממעשיו לשבש את הליכי חקירת חזון ישעיה, ואת  

דולר. הנאשם  433,333החקירה כנגדו, הציע הנאשם ליתן לתנ"צ ברכה מתנה בסך של 

עשה כן כדי ליצור אצל תנ"צ ברכה תחושת מחויבות כלפיו שתביאו להעדיף את עניינו 

טרה. זאת על מנת לקבל מידע חסוי מתנ"צ של הנאשם על פני מילוי חובותיו כקצין מש

ועל מנת להשיג נכונותו של תנ"צ בה הנאשם נחקר כחשוד ברכה על חקירת חזון ישעיה, 

 ברכה לסייע לנאשם ורעייתו במסגרת עבודתו.

בנוסף, על מנת שתנ"צ ברכה ימסור לנאשם מידע חסוי ויפעיל השפעתו במסגרת חקירות  

מנת שתנ"צ ברכה ימסור מידע חסוי, אותה עת, של  המשטרה בהן הנאשם התלונן ועל

רשויות אכיפת החוק במדינת ישראל, לרבות ההחלטה אם להעמיד לדין את הנאשם 

 וחשודים נוספים בחקירת חזון ישעיה.

 

תנ"צ ברכה סירב לקבל הסך האמור, בהדגישו כי הוא קצין משטרה ואסור לו לקבל  .14

הכספים, תוך שציין כי הוא אוהב את תנ"צ טובות הנאה. הנאשם חזר על רצונו ליתן 

ברכה. היות שתנ"צ ברכה סירב לקבל הסך האמור, אמר הנאשם שידאג להעבירו לאשתו 

 של תנ"צ ברכה. תנ"צ ברכה סירב לקבלת הכספים גם בדרך האמורה. 

החל  סמוך לכך, שיתף הנאשם את רעייתו בתכניתו האמורה ליתן שוחד לתנ"צ ברכה. 

מעשיה של רעייתו של הנאשם, כפי שיפורטו להלן, נעשו בהנחיית  מהמועד האמור,

 .הנאשם ובמסגרת פעילותם המשותפת למתן השוחד לתנ"צ ברכה

 

, לאחר חזרתו מחופשה דיווח תנ"צ ברכה למפקדו על הצעת טובת 49/1/4314בתאריך  .10

ההנאה האמורה. בעקבות זאת החליט ראש אח"מ לפתוח בחקירה משטרתית נגד 

החל ממועד זה נעשו כל פעולותיו של תנ"צ ברכה רעייתו בפרשת השוחד. הנאשם ו

 בהתאם להנחיות שקיבל מראש אח"מ.



 

נפגש הנאשם פעם נוספת עם תנ"צ ברכה בסוויטה בה התארח  4/1/2842 בתאריך .16

הנאשם במלון הילטון. במהלך שיחתם, ובעקבות הצעתו ליתן לתנ"צ ברכה את השוחד 

מחקירת פרשת חזון חזר הנאשם וניסה לקבל מידע חסוי  $,433,333האמור בסך של 

, כזה שהעריך כי היה מצוי בידיעתו של תנ"צ ברכה, וכן מידע חסוי בעניינים ישעיה

ניסה הקשורים לפעילות המשטרה ובנושאים שהועלו על ידו בפגישתם הקודמת. בנוסף, 

ערכתו של תנ"צ , ואת ההאם יוגש כתב אישום נגדו ונגד אברהם ישראל לבררהנאשם 

 ברכה בנושא.

בין היתר, ניסה הנאשם לברר מה היתה התרשמות חוקרי המשטרה מהנאשם בעקבות  

חקירתו באזהרה בפרשת חזון ישעיה וממוכנותו לנושאי החקירה, האם המשטרה סיימה 

לחקור את חקירת חזון ישעיה, האם המשטרה סיימה לחקור את הנאשם, ומדוע הנאשם 

 ישעיה.  נחקר בפרשת חזון

בין  בהן הוא התלונן. חקירות המשטרהאודות  בנוסף, ניסה הנאשם לקבל מידע חסוי 

 היתר ניסה הנאשם לקבל מידע אודות הפעילות החקירתית שבוצעה לרבות הצבת

, וכן ניסה לקבל מידע אודות שיתוף הפעולה של רשויות החקירה האזנות סתרעמדות 

 בישראל עם רשויות החקירה בארה"ב.

וכן הציע לתנ"צ ברכה שלא  ,כן ניסה הנאשם להטיל דופי בחקירת פרשת חזון ישעיה 

 ניצב יואב סגלוביץ. –ליתן אמון במפקדו 

 

הנאשם עשה כן, ביודעו כי הציע, ובכוונתו אף ליתן, לתנ"צ ברכה באמצעות אשתו הסך  

ף ויפעל $, זאת על מנת ליצור מחויבות כאמור ועל מנת שתנ"צ ברכה יעדי433,333של 

 לטובת האינטרסים שלו ובפרט ימסור לו המידע החסוי המבוקש. 

 תנ"צ ברכה, בתגובה לדברי הנאשם, לא שיתף את הנאשם במידע שברשותו.

 

במהלך השיחה אמר הנאשם לתנ"צ ברכה כי הנאשם ורעייתו מבקשים להיפגש עם  

ר כי הוא אוהב אשתו של תנ"צ ברכה ביחידות ובלא נוכחות תנ"צ ברכה. הנאשם גם אמ

את תנ"צ ברכה וכי המפגש בין רעייתו לאשתו של תנ"צ ברכה לא קשור לתנ"צ ברכה. 

 $. 433,333בסיום השיחה, לחש הנאשם באזניו של תנ"צ ברכה את הסך של 

 

לאחר המפגש נסעו הנאשם ורעייתו לחו"ל. לאחר הצעת השוחד האמורה, בהזדמנויות  .15

ן עם תנ"צ ברכה. במהלך השיחות הם ניסו לקבל שונות, שוחחו הנאשם ורעייתו בטלפו

מתנ"צ ברכה מידע חסוי מהחקירה. בין היתר ביררו האם יזומנו להיחקר פעם נוספת, 

 , בתיק חזון ישעיה.במהלך דיוני בית המשפט ומה הסיבות להצהרות  חוקרי המשטרה

 

הילטון , לאחר תיאום מוקדם, הגיעה אשתו של תנ"צ ברכה למלון 10/9/4314בתאריך  .14

בתל אביב, שם פגשה את רעייתו של הנאשם. במהלך הפגישה אמרה רעייתו של הנאשם 

כי הם חייבים לתנ"צ ברכה את חייהם, כי הוא מלווה אותם בתקופה קשה וכי הנאשם 

 סומך רק עליו.



בסיום השיחה אמרה רעייתו של הנאשם כי היא רוצה לתת לאשתו של תנ"צ ברכה דבר  

פרנק שוויצרי במזומן,  133,333של הנאשם נטלה מעטפה ובה סך של מה עבורה. רעייתו 

מסרה לאשתו של תנ"צ ברכה ואמרה כי הנאשם אמר לה שלאחר ₪,  644,533ששווים כ 

 חג סוכות הוא רוצה להעניק לתנ"צ ברכה סכום כסף נוסף. 

 

לאחר מכן נסעו הנאשם ורעייתו לחו"ל. במהלך התקופה הם שוחחו בטלפון עם תנ"צ  .19

ברכה מספר פעמים. במהלך השיחות ובעקבות הצעת השוחד ומתן חלקו, הם המשיכו 

לנסות ולקבל מתנ"צ ברכה, מידע כאמור מהחקירה ומפעילות חוקרי המשטרה, אולם 

 תנ"צ ברכה, לא שיתף אותם במידע שברשותו.

 

לצורך , ועם תנ"צ ברכה. בסיום השיחהורעייתו שוחחו הנאשם  13/13/4314בתאריך  .11

אמרה רעייתו של הנאשם לתנ"צ ברכה כי הנאשם רוצה לפגוש , וש תכניתם האמורהמימ

 אשתו. את לאחר חזרתו לארץ את תנ"צ ברכה ו

לארץ. בשלב זה נתקבלה ורעייתו , לאחר חג הסוכות, חזרו הנאשם 11/13/4314בתאריך  

האמורים והם זומנו לחקירה באזהרה בגין מעשיהם ורעייתו החלטה לחקור הנאשם 

 וניסו לברר עימו אתרעייתו לתנ"צ ברכה ו ו הנאשםמיד לאחר מכן התקשר באותו היום.

ליאח"ה והחלו להיחקר ורעייתו לחקירה. סמוך לאחר מכן הגיעו הנאשם  םהרקע לזימונ

 .האמוריםבגין מעשיהם 
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