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 הודעה לעיתונות
 
 
 

להורות לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי לממשלה : ץ"ץ בעתירה לבג"תנועת אומ
 נוכח עדותו של הרב יאשיהו פינטו, ניצב אפרים ברכה-לפתוח בחקירה פלילית נגד תת

 
 
 

ץ נגד פרקליט "לבג) 'ד(עתרה הבוקר " אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי –ץ "אומ"תנועת 
בדרישה להורות להם , ש אורי כרמל"היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ומנהל מח, המדינה שי ניצן

 . בפרשת הרב יאשיהו פינטו, אפרים ברכה בניצ-תת, ה"לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראש יאח
 

, כשבועיים נגד הרב פינטונטען כי כתב האישום שהוגש לפני , ד יובל יועז"שהוגשה באמצעות עו, בעתירה
שוחד ומרמה והפרת אמונים מצידו , מגלה חשדות לקבלת טובות הנאה, במסגרת הסדר טיעון שנחתם עמו

שנחשפו בשבועות , כי גם העדויות והראיות מחקירתו של פינטו, עוד נטען. צ ברכה וזאת לאורך שנים"של תנ
החלטתם של , על רקע כל זאת. פינטו מחזקות את החשדות המתעוררים כנגד, האחרונים בתקשורת

 . ש שלא לפתוח בחקירה כנגד ברכה היא בלתי סבירה באופן קיצוני"פרקליט המדינה והיועמ
 

ק תוכל להשתמש בעדויות עסקת הטיעון בין הפרקליטות לבין הרב פינטו נחתמה כדי שמערכת אכיפת החו
מנשה ) בדימוס(במסגרת החקירה המתנהלת נגד ניצב , ש"ובמסמכים שהעבירו הרב פינטו ואנשיו למח

מתעלמים , ואולם בד בבד. החשוד בקבלת טובות הנאה מפינטו, 433לשעבר מפקד להב , ארביב
, צ ברכה לאורך שנים"תנשלפיהם העניק טובות הנאה גם ל, ש מדבריו של הרב פינטו"הפרקליטות והיועמ

 . זמן רב לפני שדיווח למפקדיו על הצעת השוחד הראשונה כביכול שקיבל מצד פינטו
 

צ ברכה "היחידה שעליה מופקד תנ, ה"עוד נטען בעתירה כי ניהול חקירת פרשת השוחד נגד הרב פינטו ביאח
-הן באי: בר בכשל כפוללמעשה מדו. מגלמת כשל מובנה בניהול החקירה, היעד למתן השוחד כביכול –

שהיא גוף החקירה האמון על חקירת חשדות כנגד אנשי משטרת , ש"העברת העניין לידיה האמונות של מח
והן ; נותן השוחד ומקבל השוחד –רוקדים שניים גם במקרה זה " טנגו השוחד"במקרה שיתברר שב, ישראל

די יחידה שאותו קצין עצמו מופקד בי, בהפקדת החקירה בדבר חשדות למתן שוחד לקצין משטרה פלוני
 . עליה

 
  


