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קובלנה פלילית

1. רקע לאישימימ
1.1. הקובל - המאשים, מר אהרון אפלבאום, אזרח ישראל, תושב כוכב יאיר, נחשף למידע
לפיו, לכאורה, מיכאל ליישמן המוכר כמורה קבלה וראש קבוצת בני ברוך ביצע על פי

החשד מעשים פליליים, כולל פגיעה מינית.
1.2. הנאשם, עורך הדין חנוך דב מלביצקי, תושב פתח תקווה, המשמש כיועץ המשפטי

הפנימי של עמותת ''בני ברוך קבלה לעם", ומראשי קבוצת בני ברוך.
1.3. בנו של מר אהרון אפלבאוס, תומר אפלבאוס, השתתף בפעילות של קבוצת בני ברוך. בן
אהרון אפלבאום לעו"ד חנוך מלביצקי הוחלפו האשמות כאשר ליבת טענותיו של אהרון
אפלבאום כלפי ראשי קבוצת בני ברוך ובראשם המנהיג המכונה "הרב ליישמן" היא

פעילות בלתי חוקית של ראשי הקבוצה.
1.4. אהרון אפלבאום והמרכז הישראלי לנפגעי כתות נתבעו על ידי בני ברוך בתביעות לשון
הרעל ת"א 23862-03-13 בבית משפט השלום בפתח תקווה ו- ת"א 9194-11-17 בבית

המשפט המחוזי בלוד..
1.5. בחודש דצמבר 2015 התלוננה בפני מנהלת המרכז הישראלי לנפגעי כתות, ובפני אהרון
אפלבאום ואחרים, תושבת צרפת שהיתה חסידה של הרב ליישמן וראתה בו את מנהיגה
הרוחני, על כך שנפגעה מינית, על ידי מר לייטמן המשמש כראש בני ברוך, והמכונה על

ידי רבים מתלמידיו כרב וכמורה קבלה.
1.6. הנפגעת ע"י לייטמן, הגיעה לארץ לשם מסירת תצהיר. בתצהירה היא מוסרת כי קיימה
יחסי מין מלאים, בעל כורחה עם לייטמן "חשבתי לעצמי שאם הדבר היחיד שיספק את
לייטמן זה הגוף שלי הרי שעלי להקריב את הגוף שלי להנאתו"...."ערב אחד הגעתי



לדירתו וקיימנו יחסי מין, זה היה מגעיל בשבילי רק חיכיתי לזה שייגמר. זה היה
נורא...(כתמים אדומים על העור מעין אגזמה) נגעלתי נורא".

1.7. לאחר שנחתם התצהיר ולאחר שהוגש לבית המשפט תוך השחרת פרטים מזהים ותוך
שבית המשפט הטיל צו איסור פרסום על פרטי המצהירה, הועבר התצהיר לבאי כוח בכי
ברוך קבלה לעם ולעורך הדין הפנימי של העמותה בני ברוך - הנקבל -הנאשם עו"ד חנוך

מלביצקי.
1.8. על הנפגעת מוסרת התצהיר הופעל לחץ קיצוני כולל מסע הפחדה מלווה באיומים

ובסחיטה במובנים הקשים ביותר.
1.9. הנפגעת מוסרת התצהיר סיפרה למאשיס-הקובל ולאחרים על האיומים המפורשים
לפגיעה בה ובבני משפחתה, ובהמשך הודיעה לבית המשפט כי אין בכוונתה להגיע
ולהעיד כיוון ש"עברה יותר מדיי'. בעקבות כך הורה בית המשפט על הוצאת תצהירה

מתיק בית המשפט.
1.10. המרכז הישראלי לנפגעי כתות, הקובל-המאשיס ואח' התלוננו בפני ראש אגף
החקירות במשטרת ישראל ובפני פרקליט המדינה על הדחה בחקירה סחיטה באיומים

ופגיעה בהליכי משפט כנגד בני ברוך ככלל והנאשם בפרט.

2. האישום הראשוו:
3. עו"ד חנוך מלביצקי מסר במהלך שתי פגישות יזומות על ידו, הראשונה התקיימה בחודש יולי
2017 בחיפה, והשנייה בחודש אוגוסט 2017 במשרד עורכי דין החתום מטה בנוכחות הח"מ
(אשר השתתף בפגישה השנייה עו"ד בורובסקי ובנוכחות מר שמעון דהאן - בטרום התמחות,
בלבד), כי אהרון אפלבאוס שילם 100,000 יורו למתלוננת והכל כדי שהמתלוננת תגיש תצהיר
שיקרי לבית המשפט. הנאשם השמיץ את המרכז הישראלי לנפגעי כתות ואת המאשים כי הם

פועלים ממניעים אישיים לפגוע בקבוצת בני ברוך.

4. תוכן השיחות הועבר למנהלת המרכז לנפגעי כתות הגבי רחל ליכטנשטיין, והובא לידיעת
אהרון אפלבאוס, לרעייתו דינה אפלבאום.

5. הוראות החיקוק
5.1. פרסום לשון הרע - עבירה לפי סעיף 6 לחוק חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 בצירוף

סעיף 1 לחוק האמור.
5.2. המקור הנורמטיבי להגשת קובלנה פלילית פרטית לפי סעיפים 1 ו-6 לחוק איסור לשון

הרע, התשכ"ה -1965 קבוע בסעיף 8 לחוק.

6. האישום השני:

7. בחודש נובמבר 2017 הוקלט על ידי תאגיד השידור "כאן" תחקיר שכותרתו "שטח הפקר -
סודות הקבלה". בהתאם לתחקיר הגב' רינה בן עמי מסרה תצהיר באחת מהתביעות
המנוהלת ע"י עמותת בכי ברוך נגד אפלבאום, אך לאחר שעזבה את הארגון, הבינה שהיא כבר



לא עומדת מאחורי הדברים וביקשה מבית המשפט למשוך את התצהיר. משעשתה זאת,
קיבלה טלפון מהנאשם, היועץ המשפטי של הארגון. כפי שעולה מהתחקיר, לטענת הגב' רינה
בן עמי, התקשר אליה הנאשם שהינו היועץ המשפטי הפנימי של בני ברוך קבלה לעס וחסידו
של הרב לייטמן, וביקש להיפגש. לטענתה הנאשם רצה להיפגש איתה על מנת לשמוע מה היא

יודעת, ועד כמה זה מסוכן להם.

8. הפגישה בין הנאשם לבין הגברת רינה בן עמי, התקיימה במקום ציבורי במסעדה. הגב' רינה
בן עמי אמרה לנאשם כי הרבה נשים אחרות מרגישות השפלה בקבלה לעס, והיא עצמה

מרגישה פגועה באופן אישי מהתנהלות המנהיג כלפי נשים ומכך שאינו מהווה דוגמה.

9. בתגובה, הנאשם ניסה לצייר תמונה לפיה מישהו רודף את הקבוצה, ולטובת אותה מטרה פנה
אותו אדם אל יוצאת הארגון כדי שזו תבדה עדות קשה כלפי אחד מבכירי הקבוצה. רינה

ידעה כי דבריו של הנאשם מתייחסים לאהרון אפלבאום.

: "אני יודע בוודאות שמי שנמצא איתנו בסכסוך משפטי הרבה מאוד זמן, שילם כסף 10. הנאשם
וקנה עדות שקו/ שילמו עליה גם מאה אלף יורו (100,000 €), אגי יודע בוודאות שמדובר

בעדות שקר, אני יודע מי שילם, אני יודע מתי שילמו יש מקרה אחד"

11. משנדרש הנאשם על ידי כתב תאגיד השידור הציבורי - "כאן" להסביר מדוע הוא אומר
בוודאות כי הוא יודע ששולמו 100,000 יורו, מילא הנאשם פיו מיס ועזב את המקום.

12. בהתאם לתחקיר נעשו פניות נוספות לנאשם בבקשה לקבל את הראיות לסכום העתק ששולם
לכאורה לאותה עדה אך הנאשם לא סיפק הוכחה כלשהי.

13. הנאשם שהיה מודע לקיום התחקיר, ולהיותו מצולם ומוקלט באותה פגישה עם הגבי רינה בן
עמי, עוד בטרם שודר התחקיר, ועל מנת להקדים תרופה למכה, הקליט הנאשם ופרסם
במדייה, סרטון, תחת הכותרת:" תגובת עו"ד חנוך מלביצקי, היועץ המשפטי של קבלה לעם,

במסר נוקב, לאור "התחקיר" המפוברק של תאגיד השידור הישראלי."

14. בסרטון, תחילה הנאשם מציג את עצמו כדלקמן י.

"לי קוראים חנוך, אני בן 44. נשוי להדר, אבא של ... אני ירושלמי במקור... את הצבא שלי
עשיתי כדובדבן, אני עורך דין כבר הרבה מאוד שנים, והיום אני שותף במשרד "חיים צדוק"
בתל אביב. ובעשר השנים האחרונות אני לומד את חכמת הקבלה במסגרות הלימוד של
עמותת "בני ברוך-קבלה לעס", בשש השנים האחרונות אני גס בהתנדבות משמש כיועץ
המשפטי של העמותה. יום רביעי האחרון ישבתי בבית וראיתי פרומו ל"תחקיר" של תכנית
"שטח ההפקר" של תאגיד השידור הציבורי על עמותת "בני ברוך - קבלה לעם". אני הרגשתי
שלשבת בשקט אני כבר לא יכול, כי אני מכיר ואני יודע את המניפולציות שעושים. גור מגידו
ממש ממש לא רוצה שאני אספר לכס את מה שאני הולך לספר לכם עכשיו. עד כמה לא רוצה?



עד כדי כך שאתמול בערב הוא שלח לי הודעת וואטסאפ שמאיימת עלי בתביעה אם אני
אמשיך ואספר לכס את מה שעכשיו גם אתם תדעו"

15. כשברקע הסרטון מופיעה דמותו של המאשים אומר הנאשם כדלקמן:

"אחת הדמויות שתראו בכתבה זה אהרון אפלבאוס. אהרון אפלבאום הוא איש עסקים מאוד
מצליח. מיליונר אמיתי. יש לו בן שבמשך זמן למד את חכמת הקבלה במסגרות של "קבלה
לעס." אהרון מאוד מאוד לא אהב את זה, וניסה לעשות כל מה שהוא יכול כדי להניא אותו
מלהמשיך ללמוד. הוא כתב מכתבים, פרסם פרסומים. העמותה נאלצה להגיש נגדו תביעת
דיבה. היום הוא כבר לא לומד את חכמת הקבלה. לדעתי הוא בכלל חי בחוץ לארץ. אבל את
אהרון זה לא משנה, אהרון פיתח קיבעון כנגד העמותה, והוא נחוש להשחיר את שמה איפה

שהוא רק יכול. ויש לו הרבה כסף והוא לא מהסס לעשות את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם.
16. את הסרטון מסכם הנאשם כך: "אז למה בעצם היה לי כל כך חשוב לבוא ולדבר איתכס
ולספר לכם את כל הדברים האלה? .... אבל מפה לבוא ולקחת ולצייר את זה במין צבעים
שחורים רעים ומכפישים, פשוט לא נכונים, לזה לא רציתי לשתוק. ועכשיו יש לכם את כל

המידע, תשפטו בעצמכם"^
17. סרטון הנאשס-הנקבל להקליט ולפרסם כתגובת מנע לתחקיר מהווה עדות ניצחת לכך
שהנאשם-הנקבל מפנה אצבע מאשימה וישירה לאהרון אפלבאוס כמי שלטענתו רודף את
עמותת בכי ברוך קבלה לעם, נחוש להשחירה והוא האיש שיש לו הרבה כסף והנאשם-הנקבל
מאשים שאהרון אפלבאוס הוא זה שנתן 100,000 יורו על מנת לבדות עדות ולהגיש תצהיר

כוזב ושקרי. כדי לפגוע בעמותת בני ברוך קבלה לעס - ובלייטמן העומד בראשה.
18. המאשיס�הקובל הודיע על האשמות השווא והשקר לרשויות האכיפה.

19. הוראות ההיקוק:
19.1. פרסום לשרן הרע - עבירה לפי סעיף 6 לחוק חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

בצירוף סעיף 1 לחוק האמור.
19.2. המקור הנורמטיבי להגשת קובלנה פלילית פרטית לפי סעיפים 1 ו-6 לחוק איסור

לשון הרע, התשכ"ה -1965 קבוע בסעיף 8 לחוק.

19.3. עלבון במקום ציבורי -עבירה לפי סעיף 194 (ב) לחוק העונשין התשל"ז- 1977..

19.4. המקור הנורמטיבי להגשת קובלנה לפי סעיף זה, קבוע בסעיף 68 לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 סעיף 1 לתוספת השנייה.

 ב^ע^קי, עו"ד
ד יעקב תשושנ3ג'ינ7עמ
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עדי תביעה

1. אהרון אפלבארס.
אפלבאום. 2. דינה

3. רחל ליכטנשטיין.
4. שמעון דהאן.

5. גור מגידו.
6. רינה בן עמי.



 י ?שושני גיינו ו/או קרן בונשטיין-ברינבאום ו/או כל עו"ד אמר ממשרדם ללל^ג אותי ג$י<1 קו3לכר1 פלילית ;אני חח"מ אהרון אפלבאום ממנה ומללפה את כוחם של עו"ד בורובסקי יעקב ו/או אשבול שולמית י/>2ו איילת ;
פרטית גנגדהגוך טללביצקי "

חייבימ לי בעתיד או העומדים לתשלום לטובתי בהווה או יעמדו לתשלום לטובתידברים וחפצים בין מיטלטלין ובין נכסי דלא-נילדי, השייכים לי עכשיו או אשר יהיו שייכלס לי בעתיד או אשר אגשים� ו1.לבקש, לדרוש, לתבוע. במשפט, לקבל, לגבות, להחזיק סכומים של כסף, בטחונות בעד כסף* חובות, מניות, סחורות, , ; 1 לכספים, חובות, סטוק של מניות, סחורות, מיטלטלין, וחפצים, השייכים או יהיו שייכלס המגלים או 1זע1מך<�ם להגיעחפצי ובין טסוג אישי, בין בהוווז ובין בעתיד, לרבות דברים שבתביעה ובנוגע לכל כספיכ^ 3יירוו3 זגרד, בט5וגותלפועל ולמסור קבלות�בנות תוקף, פדיונות, שחרורים וכתבי פיטורין אחרים בנוגע ל3לגמ5ים מכל.:מ<ן שהוא,.בין מסוגבעתיד, בין בתוקף ניירות ערך ובין בתוקף כל יתרוז או חיסול חשבונות ובין בכל דרך אחרת $יזיא, לחתום ולהוציאאחריס חייבים לי בחויה אל יהיו
ו לי בין לי עצמי ובין בשותפות עם כל אדם, גוף או התאגדות.

או העומד לתשלום עכשיו או אשר יגיע או יעמוד לתשלום בעתיד לי או לטובתי,2.בשמי ובמקומי להתפשר ולעשות ויתורים והנחות עם או לכל אדם ביחס לכל חוב, עיקול או תביעה כל שהלא, המגיע
יהיו אשר יהיו, הכל כפי שבא כחי ימצא לנכון וראוי.1 בכל בית משפט {ובכלל זח בתי משקט אזרחיים, פליליים, דתיים וקונסולרייס) ובפני כל משרדים משפטיים ואחרים,1 יהיו מוגשיס בעתיד ביני ובין כל אדם או אנשים, גוף או התאגדות מגל סוג שהוא, להופיע בשמי ובמקומי, או לייצגה1 כספיות ודרישות, חשבונות וכל עניינים שחס תלויים ועומדים או המוגשים עכשיו או אשר יהיו תלולים ועומדים אולהתפשר, ליישב, למסור לבוררות, לערער בכל, תביעות משפטיות, דיונים משפטיים, בקשות,, סכטוממ, תביעות3. להגיש, לנהל, לקיים, להוציא לפועל, לזנוח, לבטל, להגן, להתנגד, להגיש תביעה נגדית, לדרוש ןקיפת גומלין,
ולהוציא לפועל פל מיני תעודות, מסמכים וחוזים בפני רשויות ומשרדים כאלה זלבצע כל פעולות ודברים אשר ידרשוקרקעות, וכל זכות בקרקע או על קרקע, או בפני כל רשות אחרת ככל הדברים הנוגעים או הקשורים לעמיגל, ולחתום.הכנסת או בפגי כל עירייה, מועצה מקומית או פקידי© אדמיניסטרטיביים אחרים, או בפני כל משרדים שחס לרישום4. לייצגני ולהופיע 3שמ* ובמקומי בפני כל פקיד, מחלקה ממשלתית או רשות מוסמכת, משרד ממשלתי, מיניסטריון,

על ידי רשויות ומשרדים כאלה.
£.לשלס ולחסל חשבונות של מסים מכל סוג שהוא לכל רכוש, בין מיטלטלין ובין נכסי דלא ניידי.

עס איש או אנשים אחרים או יחד ע0 גוף או התאגדות ולשנות ולבטל את הנ"ל כפי שבא כחי ימצא לגכנן.>.לבצע ולהוציא לפועל כל חוזה או התחייבות אשר הנני קשור בהם בחוות או אהיה קשור בחסבעתיד בין לבדי ובין יחד
ודברים שהס כפי שבא כוחי ימצא למתאים כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות הנסתרים בילפוי כלח זה לבאמסחריות אחרות מכל מיו שהוא, ולהוציא לפועל ולעשות בשמי או באופן אחר כל חוזים, התחייבויות בכתב, הסכמיםהמחאות, שיקים, שטרי משלוח (מכתבי אשראי) כלשהם, וכל התעודות הניתנות להעברה ועוברות לסוחר או תעודות;.למסור, לחתוס, לקבל, למסור בנאמנות, לעשות, להעביר, להסב, לשלט או לפדות כל שטרי חליפין, שטרלי חוב,

כחי.
העניינים תוארו לעיל באופן מפורט ובין אס באופן כללי, וכל זאת לעשות באופן יסודי ולעיל כאילו עש^תי זאת בעצמ*,וסדור של פעולות, חתיס, דברים ועניינים כאל העם אנשים שקיים שתוף אינטרסיס ביני וביגמבענלינים קג"ל בין אם(.בכלל לעשות ולסדר כל פעולות, חוזים, דברים ועניינים מכל סוג שהוא בקשר לרכושי ועניני או להשתתף בעשייה

אלמלא ייפוי כוח זה.
ימונו על ידו בהתאם לייפוי כוח זה, יעשה או יעשו, יגרם או יגרמו לעשות בתוקף ייפוי כוח זה.והגני מתחליב בזח לאשר ולקיים כל או כל דבר אשר בא כוחי או ממלא מקום שלו, אז סוכן או סוכגות שלו שימונה או ?

ולראיה באתי על החתום ביוס 6 לחודש <ונ.^2שגת 2018
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