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בשם הרב
אחד מבכירי עורכי הדין 
בישראל, מהסוג שרק להגיד 
לו שלום עולה הרבה כסף, 
היועץ  את  השבוע  פגש 
יהודה  לממשלה  המשפטי 
ויינשטיין בעניין מסוים. ללא כל קשר לפרשות 
שבהן כיכבו החלטותיו – ליתר דיוק, אי החלטותיו 
– של ויינשטיין בימים האחרונים, הפגישה הסתיימה 
בלא כלום. ויינשטיין, סיפר אחר כך עורך הדין 
הבכיר לשותפיו, לא היה איתי בכלל. הראש שלו 
היה במקום אחר, והוא נראה עייף. עייף מאוד. 
הבנתי, כך הנ"ל, שמהשיחה הזאת לא ייצא שום 
דבר, וסיכמנו להיפגש בעוד מספר שבועות. לא 
היה מנומס, וגם לא היה טעם, לשאול אותו – שח 
לשותפיו – האם העניין קשור לפרשת החקירות 
שבצמרת המשטרה ומערכת הקשרים של הקצינים 
עם חצרו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו. היה ברור 

לי שזה בדיוק העניין.
וכנראה שזה ברור גם לרב עצמו. ההחלטה שלו 
לשוב ארצה ביום חמישי הבא, שפורסמה השבוע 
בקול רעש גדול, מעידה כנראה על ביטחון עצמי 
שאין לנחקרים אחרים. הסיבה לכך ברורה: בכל 
פרשיות החקירה שהסעירו את המדינה בעשור 
האחרון, היוזמה וההובלה היו של הרשות החוקרת. 
היא קבעה את מועד הפשיטות המצולמות על בתי 
הנחקרים, היא זימנה אותם לפגישות תוך יידוע 
מוקדם של התקשורת והיא שלטה באופן מוחלט 
תמיד  היו  הנחקרים  החקירה.  של  היום  בסדר 

המגיבים והמתגוננים.
בפרשת הרב והקצינים, לפחות בחלקה האחרון 
שנחשף השבוע, התהפכו היוצרות. את סדר היום 
קבעו הרב ועורכי דינו. טיוטת כתב האישום בחשד 
למתן שוחד לתנ"צ אפרים ברכה יושבת על שולחנו 
של ויינשטיין במשך למעלה מחודש וחצי. על ראיות 
פחותות ממה שיש בה הוגשו כתבי אישום, ואם 
מוסיפים לכך את העובדה שהנאשם אינו אדם מן 
השורה, אלא אישיות שכל המדינה מדברת ומכירה, 
הדרך לבית המשפט סלולה כמו מסלול ההמראה 

החדש בנתב"ג.
אבל החושים החדים של ויינשטיין )עורך דין 
ותיק ומשופשף שגדל בסקטור הפרטי ומכיר את 
מערכת הצדק הממוסדת גם מהצד הנגדי( אותתו לו 
שמשהו לא חלק בסיפור הזה. הצעת תשלום לקצין 

במשטרה תמורת מידע היא צעד אופייני לדגי 
רקק בתחום החומרים המסוכנים ועבירות הרכוש. 
בחלונות הגבוהים של עולם הקשרים שבין קצינים 
בכירים ואישי ציבור לא עובדים בשיטות כאלה. 
הקודים שונים לחלוטין. אם יש העברות מידע, הן 
מתבצעות על בסיס היכרות אישית ארוכת ימים. 

לא בשיטות של קח כסף־הבא מידע.
בברנז'ה  זמן  מספיק  נמצא  גם  ויינשטיין 
המשפטית־קו־נטוי־פוליטית כדי לדעת כל מה 
שכתב זוטר לענייני משפט יודע. ביתו של הרב 
פינטו באשדוד מהווה מקום מפגש ידוע של כל 
צמרת השלטון ועולם העסקים לצד בכירי המשטרה. 
תמונות שלהם יחד הן חלק בלתי נפרד מהפורטפוליו 
של כל צלם עיתונות המכבד את עצמו. בכמה מהן 
נראים גיבורי הפרשה הנוכחית במלוא הדרם. כאן 
רואים את הרב פינטו עם אפרים ברכה, וכאן רואים 

אותו עם מנשה ארביב.
ופתאום, בבוקר לא בהיר אחד, קם אחד המצולמים 
הידוע כבן בית במקום וטוען שרצו לשלם לו כדי 
שיספר את הידוע לו על חקירה המתקיימת מספר 
שנים נגד עמותה ירושלמית שהרב פינטו שימש 

כנשיא הכבוד שלה בניו יורק. לא מן הנמנע שאכן 
זה מה שקרה, אבל כשמאחורי הסיפור קיימת ידידות 
ארוכה בין המאשים והנאשם היא מספיקה לעורך 
דין ממולח כמו ויינשטיין בשביל לחשוד שמשהו 

לא בסדר ולבקש ראיות נוספות.
על רקע זה לא קשה להבין מדוע ויינשטיין לא 
זרק מהחלון את עורכי דינו של הרב פינטו כשאלה 
באו אליו עם הצעה לסגור את התיק נגד הרב בחשד 
השוחד לברכה תמורת מידע על עד התביעה מספר 
אחת ואדריכל כתב האישום ניצב משנה מנשה 
ארביב. מה פתאום לסגור תיק נגד אישיות ציבורית 

ידועה שנראה יצוק בבטון כדי להפיל קצין בכיר 
אחר במשטרה? מי הולך על עסקאות כאלה אם הוא 

לא חושד שהסיפור הראשון לא נטוע איתן?
כך או כך, ההצעה של עורכי הדין מטעם הרב 
פינטו הכניסה את ויינשטיין לפוזיציה שבאמת 
לא מאפשרת לישון בלילה. מצד אחד, גורמים 
עסקאות,  לעשות  לא  הדורשים  בפרקליטות 
ולהעמיד לדין את הרב פינטו בפרשת החשד לשוחד. 
מצד שני, המידע שהוצג על ידי עורכי הדין של הרב 
מוכיח, לכאורה, שבכירים נוספים במשטרה נהגו 
להסתופף בחצרו ולקבל את עזרת חסידיו כשנזקקו 

לכך, ובתוכם גם ארביב.

המקורב מדבר
יומיים לאחר שוויינשטיין עצר לעשות חושבים 
בפרשה נפגשנו במסעדה לא ידועה בירושלים עם 
איש עסקים ניו יורקי הנמנה, לדבריו, עם המעגל 
הקרוב של חסידי האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו. לפני 
הפגישה בדקנו שהוא אכן כזה, ולא התאכזבנו. בן 
שיחנו התגלה כמי שמצוי בפרטי הפרטים של 

החקירה וכמי שמלווה את הרב פינטו במשך שנים 
ארוכות. הוא הגיע לארץ בשביל להכין את קבלת 
הפנים לרב עם שובו, ומיד לאחר מכן יחזור לעסקיו 

שמעבר לים.
השאלה  הזאת,  הפרשה  תיגמר  שלא  איך 
שתמיד תרחף בחלל האוויר היא: מה לדמות 
רוחנית ותורנית כמו הרב פינטו ולקצינים בכירים 
במשטרה? מילא טייקונים ואילי הון. מהם עוד 
אפשר להוציא תרומות לצדקה והחזקת תורה. 

מתי ולמה החל הקשר עם כחולי המדים?
היום, כשהרב  "כולם חושבים שהוא התחיל 

כבר דמות מפורסמת. אבל למעשה הוא התחיל 
לפני הרבה שנים, כשהרב לא היה מוכר כל כך, 
ודווקא מכיוון שונה לחלוטין. הרב פתח בפעילות 
הרוחנית שלו, קירוב רחוקים, באזור הדרום. באו 
אליו גם כאלה שמוכרים למשטרה, עם הצרות 
והבעיות שלהם. הרב לא דחה אותם. להפך, ניסה 
לקרב ולהחזיר אותם למוטב. בתוכם היה גם מישהו 
)השם שמור במערכת, י.ר.( שהוגדר כאחד האנשים 
המסוכנים במדינה. הרב לקח אותו כפרויקט, והיום 
הוא בעל תשובה גמור. התחילו לבוא אליו גם 
אנשים בעייתיים נוספים. פתאום במשטרה ראו 
מישהו שיש לו דיבור עם אנשים כאלה ואמרו: הוא 

יכול להיות לנו לעזר".
הרב הפך להיות כוח עזר של המשטרה?

"ממש לא. הקצינים היו באים אליו ואומרים לו: 
כבוד הרב, פלוני ואלמוני מכבדים רק אותך. תקרא 
להם ותגיד להם לחזור למוטב. רק הרב יכול עליהם. 
מכאן זה המשיך. קצינים התקרבו אליו. הוא היה 
הכותל המערבי של הרבה מאוד קציני משטרה. 
הייתה ברית לבן של אריה עמית – הרב הוא הסנדק. 
היו להם בעיות בבית – באים לרב שיעזור להם. זה 
עבר מפה לאוזן אצל השוטרים, והרבה התחילו לבוא 

אליו והפכו לחסידים שלו".
מעניין שדווקא קציני צמרת התקבלו. למה לא 

גם שוטרים מהשורה?
"כולם התקבלו. הנה, מנשה ארביב הגדול. כשהוא 
התחיל להגיע לרב הוא היה בסך הכול איש ימ"ר. 
היו עוד כאלה שהתחילו כשהם קטנים והמשיכו 
כשגדלו. חלק מהם שכחו שהם קצינים והפכו להיות 
חסידים של הרב. היו מהם שראו את הכוח והעוצמה 
של העשירים המפורסמים שמגיעים לרב, התבלבלו 
ובמקום להישען רוחנית החלו לנצל את החסידים".
מה זה אומר 'להיות חסידים של הרב' בהקשר 

הזה?
"זה אומר שאם צריך משהו, אז באים אליו. 
יש צרה, זקוקים לעצה או ברכה – הכתובת היא 
הרב באשדוד. הבן נוסע לניו יורק – מישהו צריך 
לסדר לו דירה. צריך ניתוח או טיפול רפואי לקרוב 
משפחה – מישהו צריך לעזור בתשלום. יש בן שחייב 
הוסטל או שסתם מסתבכים בחובות – באים לרב 

והוא עוזר".
היה  הוא  בכספים  מסתבך  הייתי  אני  אם 
עוזר גם לי, או שהוא מתייחס רק לכחולי מדים 

יעקב ריבלין

"גם ארביב קיבל טובות הנאה מהחסידים 
של הרב, אז שהוא יבוא לספר סיפורים על 

העברות כספים תמורת מידע? הרב לא האמין 
למשמע אוזניו. הוא אמר: הנצלן הכי גדול של 

החסידים שלי מעיד נגדי"


