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משה משי-זהב נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינות
סערה ברחוב החרדי :אחיו של יהודה משי-זהב ,שהיה קמב"צ העדה החרדית וכיום מנכ"ל זק"א ,חשוד כי
ניצל נערות במצוקה וביצע בהן מעשים מגונים; הוא הודה בקשר עימן ,אך הכחיש קיום מגע מיני; בעבר,
העלים החשוד כספים שהתרים עבור נפגעי טרור
עודכן18:17 03/12/2003 :
מאת :נועם שרביט |
סערה ברחוב החרדי  :בית משפט השלום בירושלים האריך ביומיים )יום ד'  ( 3.12.03 ,את מעצרו של משה
משי-זהב  ,בן  42מירושלים  ,אחיו של מי שהיה קמב"צ העדה החרדית ואיש נטורי קרתא  ,וכיום משמש מנכ"ל
משי-זהב.
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משה משי -זהב נעצר אמש בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינות ושיבוש הליכי חקירה  .על-פי החשד  ,הוא
ניצל את מצוקתן הכלכלית של הקטינות  ,סייע להן כספית  ,ובתמורה דרש לקבל טובות הנאה מיניות.
בהחלטתו  ,בה החליט להאריך את מעצרו של משי-זהב לצרכי חקירה  ,כתב נשיא בית המשפט  ,השופט אמנון
כהן  " :עיינתי בחומר החקירה ונחה דעתי כי קיים יותר מאשר חשד סביר הקושר את החשוד לביצוע מעשים
בקטינות".
מגונים
משי-זהב נעצר אמש ) ,(2.12.03בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לידי המשטרה .במהלך הדיון בהארכת מעצרו,
אמר החוקר המשטרתי  ,שלומי דוד  ,כי מדובר לכאורה בעבירות חמורות מאוד  ,של ניצול מצוקה נפשית
וכלכלית של  7נערות בגילאי  14-17מפנימיה בצפון הארץ  ,במהלך  8החודשים האחרונים.
על-פי החשד  ,משי-זהב נהג לאתר את הנערות ברחוב  ,לאחר שברחו מבתיהן  ,סייע להן כלכלית ופינק אותן
במתנות וטלפונים סלולריים  .את התמורה  ,דרש משי-זהב באקטים מיניים  .על-פי החשד  ,הוא ביצע את
המעשים המגונים ברכבים שחנו במגרשי חנייה  ,ולעיתים אף ברכבים של ארגון זק"א.
לדברי דוד  ,החשוד הודה ברוב הפרטים העובדתיים  ,קשר עצמו לנערות והודה שנפגש עימן ונתן להן מתנות,
בעלילה.
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פרקליטו של משי-זהב ,עו"ד נחשון שוחט ,אמר בתגובה" :אני מדגיש ,שלטענת מר משי-זהב ,הוא לא ביצע אף
מעשה בעל אופי מיני  ,נטייה מינית או משהו כזה"  ,וכי לא מדובר בסיוע של אלפי שקלים  ,כפי שטוענת
המשטרה ,אלא בהרבה פחות מכך .עוד ציין ,כי למשי-זהב  4ילדים ,והוא חסר עבר פלילי  ,ועובד בארגון זק"א,
 נ.ש.[.העוסק בעבודת קודש ]בזק"א מכחישים כי החשוד עובד עבורם  ,ראו בהמשך
אין זו ההסתבכות הראשונה של משי-זהב  .לפני  3שנים  ,התרים משי-זהב כספים עבור נפגעי טרור בישראל.
את הכספים שקיבל מהתורמים  ,כך נטען  ,הפקיד משי-זהב בחשבון הבנק שלו  ,ואחר כך נתן צ'קים לשולחיו,
על-ידו.
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בארגון זק" א מכחישים פרסומים בכמה אתרים לפיהם משי-זהב הינו מתנדב בארגון  .דובר זק"א  ,זאב פיינר,
אמר " :גם אנו מזועזעים מהחשדות החמורות  ,אך הנ"ל מעולם לא היה מתנדב בזק"א  .הוא היה פעיל בשכר,
במסגרת פרויקט חד-פעמי )גם פעילות זו הושעתה לאור החשדות( .יחד עם זאת ,יש לזכור כי מדובר בחשדות
נכונות".
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פיינר הוסיף ,כי "ארגון זק"א ימשיך בעשייתו הברוכה והקדושה  ,ולא יתן לאנשים עם רבב להיות חברים בארגון
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A storm broke in the "Haredi" (ultra-orthodox) street: the brother of Yehuda Meshi Zahav, who held an impotant
position in the "Eda Haredit" and today is the director of ZAKA, is suspected to have taken advantage of adolescent
girls under duress and molesting them. He admitted to having been in contact with them, but denied sexual contact.
In the past, the suspect embzzled monies he collceted as donations for victims of terrorist acts.

There is a storm in the Haredi stree: The Court of Peace in Jerusalem ruled (3/12/03) to increase the custody of
Moshe Meshi Zahav, age 42, from Jerusalem. He is the brother of a man who held high positions in the Haredi
community and a man on Neturey Karta (a small ultra-orthodoc community residing in Jerusalem--translator), and
today the direactor of Disaster Victims Identification, Yehuda Meshi Zahav.

Moshe Meshi Zahav was arrested yesterday for charges of molesting minors and interfering with a police
investigation. According to the charges, he took advantage of the financial harship of the minor girls, gave the
monetary assistance, and demanded sexual favors in return.
In his decision, where he decided to prolong the police custody of Meshi Zahav for further investigation, the
president of the Court, judge Amnon Cohen, wrote: "I looked over the investigation material and I am convinced that
there is more than reasonable doubt to tie the suspect to molesting minor girls."
Meshi Zahav was arrested yesterday, 12/2/03, following intelligence information that was given to the police. During
the hearing to prolong the suspect's custody, the police investigator, Shlomi David, said that the case concerns very
serious offenses, who were done while taking advantage of financial and emotional hardship of seven girls, aged
14-17 from a boarding school in the North of Israel, during the last eight months.
According to the charges, Meshi Zahav used to locate the girls in the street, after they ran away from home, helped
them financially, pampered them with gifts and cellular phones. Meshi Zahav demanded payback in sexual acts.
According to the charges, the molestation acts took place in vehicles in parking lots, sometimes even in the ZAKA's
vehicles.
According to David, the suspect admitted most of the factual details, connected himself to the girls, admitted that he
saw them and gave them gifts, but denied any sexual contact with them, claiming that it is a lie.
Meshi Zahav's attorney, lawyer Nachshon Shofet, said in response: "I emphasise, that according to Meshi Zahav,
he did not do any act of sexual nature or sexual character or the like," and the financial help was not in the
magnitoe of thousands of shekels, the way the police claims, but a lot less than that. The lawyer also said, that
Meshi Zahav has four children, and he had no criminal record, and works for ZAKA, an organization that is doing
holy work (ZAKA denies that the suspect works for them, see below--N.S.)
This is not the first time that Moshe Zahav is in trouble. About three years ago, Moshe Zahav collected donations of
money for assisting the victims of terrorist acts in Israel. It was claimed that the monies he collected from the
doners, Moshe Zahav deposited in his personal bank account and later wrote checks to his senders. The checks
returns because they was no money to cover them or because Moshe Zahav had cancelled them.
ZAKA's reaction: we are shocked by the charges, but he is not one of our volunteers.
ZAKA denies publications in several sites that Moshe Zahav is a volunteer in the organization. ZAKA's
spokesperson, Ze'ev Fayner, said: "We, too, are shocked by the serious charges, but the aforementioned never
was a ZAKA volunteer. He was a paid employee, for a one-time project (even that activity was suspended because

of suspicions). Even so, it is imporant to remember that those are charges only, and we would like to home that
"they will be found out as unfounded.
"Fayner continued, "ZAKA will continue in it's blessed and holy doings, and will not allow people who are not "clean
"to be members of this holy organzation, that is so important to the Israeli nation.
___________________________________________________________________________________

A tallit that is entirely Meshi.
By Chaim Levinson and Meir Suissa
Bambili News – January 11, 2004 edition
)(SEE BELOW - Translation from Hebrew to English by Avraham Sonenthal
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משה משי זהב מובל למעצר .צילום :פלאש 90
"גם אנו מזועזעים מהחשדות החמורים ,אך הנ"ל מעולם לא התנדב בזק"א" ,טען השבוע בלהט דובר זק"א,
זאב פיינר ,בנוגע לחשדות החמורים המיוחסים למשה משי זהב ,אחיו של מנכ"ל הארגון ,יהודה משי זהב" .עם
זאת ,יש לזכור שמדובר בחשדות בלבד ,ואנו רוצים לקוות שהם יתבררו כלא נכונים" ,ממשיך פיינר" .ארגון
זק" א ימשיך בעשייתו הברוכה למען אזרחי מדינת ישראל ,ולא ייתן לאנשים עם רבב להיות חברים בארגון
הקדוש והחשוב לעם ישראל".
לאחר פרסום החשדות נגד משה משי זהב ,מיהרו השבוע בזק"א להתנער ממנו .בבוקר יום רביעי נטען בארגון
כי משה כלל לא עובד בזק"א ,אך לקראת הצהריים ריכך פיינר את הצהרתו ,ואמר כי משה משי זהב אכן עבד
בזק"א" ,בפרויקט חד פעמי בשם 'בזכותכם זק"א' ,עבודה שעליה קיבל שכר של כ 5,000-שקל בחודש".
לידי "כל הזמן" הגיע מידע נוסף ,שלפיו בחקירתו במשטרה ,טען משה כי הוא מקבל בקביעות משכורת מזק"א.
בכיר בזק"א טען השבוע" :הבעיה הכי חמורה שלנו היא התדמית .משה תמיד השתמש בשם של יהודה משי
זהב .הוא היה מזדהה בשם 'משי' ,מה שבלבל הרבה אנשים .לפעמים הוא היה מתקשר ואומר לאנשים,
'שלום ,מדבר יהודה' .הוא ה שתמש בזה שאחיו מפורסם ,שהם דומים ,שיש להם קול דומה והוא היה מטעה
אותם .כל הדברים האלה היו גם בפרשה הזו .הוא איתר את הבנות והקסים אותן בזה שהוא בכיר בזק"א ,אולי
בגלל זה הן התבלבלו והלכו איתו .הוא תמיד היה שם על הכיסא שלו אפוד צהוב של זק"א ,ולכן הן חשבו שזה
רכב של זק"א .אבל הוא מעולם לא נגע בשום רכב של זק"א".
הימור גורלי
משה משי זהב הוא אחד מבכירי ארגון זק"א .הוא האחראי מטעם זק"א על גיוס הכספים ברחבי אירופה.
במשפחת משי זהב מחולקים אזורי גיוס הכספים בין האחים .משה מתרים באירופה ,האח מתתיהו מתרים
בארצות הברית והאח רמי אחראי על ההתרמות בארץ .למשה משי זהב יש ברחבי אירופה שלושה משרדים:
בצרפת ,בהולנד ובבלגיה .הוא מחזיק כרטיסי ביקור שלו עם לוגו של הארגון ומספרי הטלפונים הניידים שלו
בהולנד ,בצרפת ובבלגיה.
משה ) ,(42אב לארבעה ,ויהודה משי זהב גדלו בדירת שני חדרים בבתי אונגרין שבמאה שערים עם הוריהם ו-
 11אחים נוספים .סבם של השניים הוא הרב יוסף שיינברגר ,מזכיר העדה החרדית בעיר .אמם היא אחותו של
אחד ממנהיגי היהדות החרדית בשנות השבעים ,הרב עמרם בלוי .כבר אז ,בשנות השבעים ,התבלטו בני
משפחת משי זהב בעיר :עזים ,חצופים ובעיקר מחוברים לתקשורת ,שעזרה להם להגיע לגדולות ולכותרות.

יעקב ,אברהם ,יהושע ,צבי ,משה ,ומעל כולם  -יהודה ,היו בכל ההפגנות והשתתפו בכל הפרות הסדר ,לא
תמיד לשביעות רצונו של אביהם ,מנחם מנדל ,שניסה לרסן את הנערים הפוחזים .אבי המשפחה אף ניסה
לשלוח את יהודה לאמריקה כדי להירגע ,אך ללא הו עיל .משה ,לעומתו ,נשלח בתחילת שנות השמונים
לברוקלין .האח צבי הצטרף אליו מאוחר יותר לתקופה של שנתיים וחצי.
יותר מעשר שנים חי משי זהב בברוקלין ,ופרנס שם תעשייה ענפה של שמועות .אמרו עליו שהוא עובד עם
האף-ביי-איי ,לחששו שהוא יצא לתרבות רעה ,אבל אותו זה לא עניין .הוא הגדיר את עצמו איש עסקים,
הסתובב במכונית מרקיורי חדשה עם נהג ,ולבש חליפות יקרות.
בשיא כוחו בקהילה  -התרסק משי זהב .באוגוסט  1993התחילה להתגלגל פרשה ,שבסופה ישב חצי שנה
בכלא פדרלי בארצות הברית .משי זהב ,עם כנופיה של יהודים-ישראלים תושבי ניו-יורק ,קשרו להונות בתי
קזינו באזור לאס וגאס .כוונתו הייתה לתת צ'קים מזויפים לבתי הקזינו ,ואדם שהיה שותף בקנוניה היה אמור
לאשר את קו האשראי .אנשי הקזינו זיהו את הזיוף והזעיקו את המשטרה .חמישה מחברי הכנופייה נעצרו
במקום .במאי  1994נגזרו על משי זהב שישה חודשי מאסר ,שאותם ריצה בכלא פדרלי .בנוסף ,הוא נקנס ב-
 200אלף דולר .אחרי שהשתחרר חזר משי זהב ארצה.
האם חבריו ידעו?
משה משי זהב נעצר ביום שלישי השבוע בחשד שביצע שורת מעשים מגונים בקטינות .על פי החשד ,חלקם
בוצעו במכוניות הארגון.
ביום רביעי הוא הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בעיר בפני הנשיא ,השופט אמנון כהן .לדברי חוקרי
המשטרה ,דוד שלומי וטובית לוי ,במשך שמונת החודשים האחרונים יזם משי זהב קשר עם נערות נזקקות
שברחו מביתן והסתובבו ברחובות .על פי החשד ,נהג משי זהב לאתר את הנערות ,בין היתר במרכז העיר,
רכש את אמונן ונתן להן אלפי שקלים ,טלפונים סלולריים ,כרטיסי טוקמן ובגדים .על פי החשד ,בסך הכול קיים
משי זהב קשר עם שבע נערות בנות  14עד  17,ונערה נוספת ,מתחת לגיל 14.
בדיון להארכת מעצרו ,אמרו החוקרים כי למשטרה הגיע מידע מודיעיני מוקדם ,שלפיו משי זהב התרועע עם
הקטינות ,כולן מפנימיות דתיות בצפון הארץ .לאור המידע ,ביצעה המשטרה חקירה מאומצת ,איתרה את שבע
הנערות שעמן היה משי זהב בקשר ושכנעה אותן להתלונן.
לדברי החוקרים" ,משה משי זהב פיתה צעירות באמצעות סכומי כסף ,הבטחות ומתנות .אחרי כמה פגישות,
הוא גרם להן להגיע למצב של תלות כלכלית בו ,לחץ עליהן פסיכולוגית ואפילו דרש לקבל תמורה" .ע ל פי
מידע המצוי בידי המשטרה ,משי זהב נהג לתת להן את מספר הטלפון הסלולרי שלו ,והחל לפתח עמן קשר
טלפוני .כאשר התלוננו הבנות שאין להן מכשיר משלהן כדי להתקשר אליו ,רכש בעבורן מכשירי פלאפון
וכרטיסי טוקמן .לאחר שקנה את אמונן ,הציע להן שהוא יסיע אותן מירושלים אל הפנימיות שלהן .במהלך
הנסיעות ,או כאשר היו מגיעים אל חניון הפנימייה ,היה שואל אותן מה מגיע לו בתמורה לעזרתו ,והחל לגעת
באבריהן האינטימיים .לפי החשדות שנבדקות ,לשתיים מהמתלוננות הוא אף נגע בחזה.
ל"כל הזמן" נודע עוד כי במשטרה מתכוונים בשבוע הבא לגבות עדויות מבנות נוספות שהיו בקשר עם משי
זהב .כמו כן ,נבדק חשד כי חבריו של משי זהב ידעו על המעשים או ידעו על הקשרים עם הבנות ,ולא פנו
למשטרה.
לדברי שלוש מהמתלוננות ,משי זהב ביצע בהן את זממו בתוך רכבים במגרשי חנייה ,שחלקם שייכים לארגון
זק"א .ארבע הנערות האחרות טוענות כי משי זהב הציע להן כמה פעמים לקיים עמו יחסי מין.
בחקירתו ,הכחיש משי זהב את כל ההאשמות המיוחסות לו .לדבריו ,אכן היה בקשר עם הנערות ,אבל נתן להן
סכומי כסף שלא עלו על עשרות שקלים ,ובוודאי שלא ביצע בהן מעשים מגוני
ם.

החוקרים אמרו בדיון כי משי זהב נראה המום מהחשדות נגדו ,ולא יכול היה להסביר מדוע הן העלילו כי ביצע
בהן מעשים מגונים .בדיון טען בא כוחו ,עו"ד נחשון שוחט ,כי מרשו אחז בידיהן של הנערות ,אך לא מעבר
לכך .בתום הדיון החליט השופט להאריך את מעצרו של משי זהב עד היום )שישי( ,ב 10:00-בבוקר.
עוד עולה מתוך פרטי החקירה שהגיעו לידי "כל הזמן" ,כי הבנות חשבו בתחילה כי משה הוא בעצם אחיו,
יהודה משי זהב .זאת ,בשל הדמיון החיצוני הרב בין השניים .בנוסף ,נטען כי משי זהב התרברב בפני הבנות
על פעולתיו למען הציבור ,נהג להביא לנערות תמונות מפיגועים שבהם נראים אנשי זק"א וטען שהציל שם
חיים.
עבודת קודש או יחסי ציבור?
אם השתיל ארגון זק" א שקיות עם שרידי גופות מזויפים בבית הלוויות העירוני "שמגר" ,בשביל יחסי ציבור? סגן
שר הדתות ,יצחק לוי ,ידון בסוגיה המוזרה הזו בשבוע הבא.
בשבוע שעבר טען מנכ"ל הארגון ,יהודה משי זהב ,שבבית הלוויות העירוני "שמגר" מצויות שקיות עם שרידי
גופות מהפיגוע ב"קפה הלל" .לטענת זק"א ,הארגון פנה כמה פעמים למועצה הדתית בעיר ולחברה קדישא,
בבקשה לקבור את השרידים ,אבל אלה סירבו בשל שביתות .הסיפור פורסם בהרחבה ב"ידיעות אחרונות"
ביום חמישי שעבר.
אולם בבדיקה שערך מנכ"ל חברה קדישא ,חנניה שחור ,עם ארנון מאיר ,עיתונאי מ"חדשות היום" ,נחשף
שבתוך השקיות כלל לא היו שרידים מהפיגוע ,אלא חול ,ריפוד של כלי רכב ועיתון ברוסית מ 20-בנובמבר,
חודשיים וחצי אחרי הפיגוע .מאיר לקח את השקיות לבדיקת מעבדה ,שקבעה בלי צל של ספק שמעולם לא
הייתה בשקיות טיפת דם .בעקבות הפרסום ,ביקש מנכ"ל משרד הדתות ,מאיר שפיגלר ,דין וחשבון משחור על
כל מה שאירע עם השקיות המדוברות .במקביל ,ביקש ח"כ רוני בריזון )שינוי( מלוי ,לכנס בהקדם דיון בנושא
השתתפות נציגי זק"א וחברה קדישא.
השבוע סירבו בחברה קדישא להפנ ות אצבע מאשימה כלפי זק"א ולטעון כי מילוי השקיות נעשה לצורך יחסי
ציבור לארגון ,אבל גורם במשרד הדתות אמר השבוע ש"לפי היומן של חברה קדישא ,הם ניקו את החדר
המדובר לפני שבועיים .לא יכול להיות שנשארו במקום שקיות עם שרידים מהפיגוע".
שחור מסר בתגובה כי " העובדות הן שאנחנו הבאנו לקבורה סמרטוטים שהיו מונחים בשקיות מניילון ,שעליהן
הלוגו של זק"א ,שבוע לאחר הפיגוע .הפרסום ב'ידיעות אחרונות' אודות חלקי גופות שיש ב'שמגר' לא היה ולא
נברא .צריך לשאול את אנשי זק"א איך הגיעו סמרטוטים לשקיות שלהם .הצעתי לאנשי זק"א להיבדק במכונת
אמת .הם אמרו בכל מקום שהם מוכנים ללכת למכונת אמת ,אבל סירבו להרים את הכפפה .הדובר שלהם,
זאב פיינר ,אמר לי שבשקיות שקברנו ביום חמישי היו אברים של גופות מפיגוע ,ואז ,לטענתו ,מילאנו את
השקיות בחול כדי להוכיח שאנחנו צודקים .הוא חושב שהראש המעוות שלו הוא גם הראש המעוות שלי.
מישהו צריך להסביר לאנשי זק" א שלרקוד על הדם לא מתאים לארגון שאמון על גמילות חסדים וכבוד המת".
פיינר מסר בתגובה" :ארגון זק"א הוא הגוף היחיד במדינת ישראל האמון על שמירת כבוד המת .מתנדביו
פועלים בהתנדבו
ת מלאה בשגרה ובחירום במאמצים עילאיים ,כדי להביא כל נפטר ושרידיו בכבוד הראוי להם .אנשי חברה
קדישא שעובדים בשכר ,ממשיכים לכסות על עצמם תוך פגיעה נוספת במשפחות ,לאחר שהבטיחו שלוש
פעמים שהם קוברים את השרידים ולא עשו זאת ,מכיוון ששקי הממצאים היו בידיהם מאז יום חמישי בבוקר,
שלושה ימים עד שהגיעו לידי כתב 'חדשות היום' .אמינותם היא כאמינות חתול השומר על החלב .במשך
חודשים ארוכים ניסה ארגון זק"א לפתור את הפרשה בצורה שקטה ,כדי לא לפגוע במשפחות ,אך לצערנו,
הדרך היחידה שהביאה את הממצאים לקבורה הייתה דרך העיתונות".
"We are also shocked by this grave news, but he never volunteered for Zaka", claimed the Zaka spokesman Zeev
Feiner this week, regarding the grave news concerning Moshe Meshi Zahav, brother of the executive director of the

organization Yehuda Meshi Zahav. "Even so, lets keep in mind that we are speaking of allegations only, and we
hope that they will turn out to be incorrect", continued Feiner. "The Zaka organization will continue in its blessed
activities for the citizens of the State of Israel, and perverted individuals will not be allowed to be members of this
holy and important organization for the Jewish nation."
After the announcement of the news against Moshe Meshi Zahav, Zaka hurried this week to distance themselves
from him. On Wednesday the organization claimed that Moshe never worked for Zaka, but towards the afternoon
Feiner retracted his announcement, and said that Moshe Meshi Zahav indeed had worked for Zaka, "On a one time
project called
`By Your Merit Zaka', work for which he received 5000 NIS per month.
Additional information fell into the hands of "Always", that according to the police investigation, Moshe claimed that
he receives a permanent salary from Zaka.
A senior Zaka official claimed this week: "Our most serious problem is the mistaken identity. Moshe constantly used
the name of Yehudah Meshi Zahav. He would identify himself as "Meshi", something which confused many people.
Sometimes he would call and say to people, `Hi, this is Yehudah'. He used the fact that his brother is famous, and
that they resemble each other, and have a similar voice, and he would deceive them. All these things are also
involved in this episode. He would impress these girls by saying he's a senior official with Zaka, and perhaps
because of this they would be confused and go with him. He always hung the yellow Zaka vest on his (car) seat,
and therefore they thought that this was a Zaka vehicle. But he never had access to a Zaka vehicle."

