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עם יחסים ניהל דנינו: במשטרה בכירים
מרות יחסי וניצל - פקודה-קצינה

יואב יצחק
על-פי החשד, דנינו ניהל יחסים אסורים עם

קצינה בכירה ביאחב"ל בעת שפיקד על
היחידה * פרשה זו נודעה גם לבעלה של

הקצינה, דבר שגרר מהומה גדולה
במשטרה, שהושתקה * דנינו מצדד בעדותו

בגרסת המתלוננת נגד ניצב רוני ריטמן *
השאלות: מדוע לא כתב זכ"ד; מדוע לא
דיווח ומדוע קידם את ריטמן לראש להב
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תגובות   |  09/12/2015
בכירים במשטרה: דנינו ניהל יחסים עם...

תגובות   |  07/12/2015
: האמת בפרשת הרב פינטוNews1תחקיר 

תגובות   |  06/12/2015

הרשמה לניוזלטר
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אדריכליםיועציםשמאיםרופאיםכסף

רואי חשבוןעיתונאיםעורכי דיןשופטים
ד"ר י. וינרוט ושות', משרד עורכי דין

יצחק ראובן, משרד עורכי דין
רפאל ר. גלס - שושנה גלס, משרד עורכי דין

שוב ושות', משרד עורכי דין
אורי סלונים, משרד עורכי דין

לפרסום במדור זהקישורים ממומנים
כדור כביסה אקולוגי

התחליף האקולוגי המושלם לאבקות
50%ומרככי כביסה. עכשיו ב - 

הנחה

תחקירים ▪ כתבות ▪ דעות  /  News1בלוגרים 
אדי דאעש
מאיר יצחק   |   09/12/2015

מירי רגב אינה קונסת
קלינסקי איתן   |   09/12/2015

החקלאות לאן
זיו שמעון   |   09/12/2015

המנגינה לעולם נשארת
שרייבר רבקי   |   09/12/2015

האם זו דרכנו?
הלפרין אפרים   |   09/12/2015

לרשימת הכותביםלבימה חופשיתלרשימות נוספות

VIPהצטרפות ל- תגובות  |  News1.co.ilיואב יצחק

מעיין צורף היא הקצינה הבכירה
במשטרה שניסתה לסחוט את דנינו

 על-פי החשד,באגף החקירות והמודיעין רפ"ק מעיין צורף מכהנת כקצינה בכירה
מפכ"ל ולחצה עליו לבצע מינוייםרפ"ק צורף תימרנה את דנינו בהיותו
תנ"צ גיא ניר, המיודד על רפ"ק צורף,מסוימים בגלל מידע שהחזיקה נגדו 

לקויה כפי שזו נמצאה על-ידי הקציןהוצא לחופשה כפויה בגלל התנהלות
הבודק ניצב דוד ביתן

▪  ▪  ▪
רב-פקד מעיין צורף היא הקצינה הבכירה

, כשזה כיהןיוחנן דנינושניסתה לסחוט את 
.News1בתפקיד מפכ"ל המשטרה. כך נודע ל-

צורף מכהנת כעוזרת לראש אגף המודיעין, תנ"צ
גיא ניר, שהוצא השבוע לחופשה כפויה בשל

ממצאים חמורים בנוגע להתנהלותו. חוות הדעת
בעניינו של ניר, שגובשה על-ידי ניצב דוד ביתן,

.רוני אלשיךניתנה השבוע למפכ"ל הנכנס, 
כפי שחשפנו כאן, דנינו היה נתון לסחיטה מצד

כמה גורמים, בגלל יחסים אסורים שניהל עם
כמה שוטרות-פקודות. עם אחת מהן ניהל יחסים,

בעת שכיהן כראש יאחב"ל וזו כיהנה תחתיו
כיועצת לראש יאחב"ל.

שמה של רפ"ק צורף לא פורסם עד כה
בתקשורת, בעיקר בגלל קשריה עם עיתונאים

רבים - להם היוותה מקור מידע חשוב, כולל נגד
קצינים בכירים אחרים. צורף סיפסרה במידע

שהובא לידיעתה, כולל בעניינים אינטימיים, והטילה אימה ופחד על קציני משטרה נוספים.
 נודע, כי צורף מהלכת אימים על קציני משטרה בכירים, בזכות מידע בעייתיNews1ל-

שהחזיקה עליהם, כולל על המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו. צורף דחקה בדנינו לבצע מינויים
מסוימים - כפי הבנתה, וזאת גם בלחצם של קצינים אחרים שנמנו עם ידידיה.

בשיחה שהיא קיימה עם דנינו (השיחה הוקלטה), נאמר:
- דנינו: "החלטתי למנות את ריטמן";

- צורף: מה?... אבל אמרתי לך שהוא לא מתאים";
- דנינו: "את צ'יקו אני לא יכול למנות. הוא לא איש חקירות. עכשיו הוא זה שיהיה ואין לי

ברירה".
תמליל השיחה הנ"ל מצוי בידי חוקרי המחלקה לחקירות שוטרים, בפרשה הנחקרת נגד

, ניצב רוני ריטמן. חוקרי מח"ש תמהים מה פשר השיחה הנ"ל, והאם אכן433ראש להב 
דנינו ניהל שיחות נוספות עם רפ"ק צורף או עם גורמים אחרים, כאשר הוא במצב סחיט.

יואב יצחק09/12/2015עודכן:   |  09/12/2015תאריך: 
 לדוא"ל שלך הקלק כאןיואב יצחקלקבלת רשימות  * 1196עוקבים: מועדון הבלוגרים

להצטרפות הקלק כאןVIPמועדון 

לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן - עוקבים:מי ומי בפרשה / תגיות
רונן (רוני) אלשיךיוחנן דנינואורי כרמל

News1פורומים 
מוסדותפירמותאישיםנושאיםרשימותחדשותכללי

עיתונותסדום ועמורהמשפטכלכלהבריאות2015בחירות אקטואליה
מעיין צורף היא הקצינה הבכירה במשטרה שניסתה לסחוט את דנינו

כתוב הודעהלכל ההודעותתפוס כינוי יחודי ] 0  [ מוצגות ]0  [ הודעות
שעה    תאריךשם הכותבכותרת ההודעה

כתוב הודעהמשטרה במוקדפורום: 
23:20 8/12/15שבץ חלובהלדעתי התפקיד גדול על אלשייך+
15:02 8/12/15שבץ חלובהאלשייך מדאם של מכון ליווי+
11:32 25/09/15פסיכולוג מוסמךרק תביטו על החיוך הזחוח של+

19:18 25/09/15ע_הראל להיפך=ארדןזקוק לשיקול דעת רה"מ-
11:04 26/09/15נירה הוא מייצג את הרוב--
MIT+5/12/15 12:14ביבי בוגר נכנסתי כעתלתגובתך.בור ועם הארץ-
08:18 7/12/15שבץ חלובה לוקח השוחד בוז"י יותר טוב ממנו-

08:22 8/12/15מ דל"ת מילים כדורבנות -
07:47 8/12/15שבץ חלובהלייבש אותו כמו שמייבשים את+
11:57 7/12/15צ.שיןמשטרת פשעי ישראל+
08:48 7/12/15שוקי משעולמשטרע מושחתת !!+
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מי ומי / במוקד משטרה

במוקד משטרההתפתחויות נוספות
חשד לעבירות משמעת חמורות של רח"ט מודיעין

, הוציא לחופשה כפויה (יום ג',רוני אלשיךמפכ"ל המשטרה, רב-ניצב 
) את ראש חטיבת המודיעין באגף החקירות במודיעין, תת -ניצב8.12.15

גיא ניר. אלשיך יערוך לניר שימוע בסיומו יחליט האם הלה ימשיך לשרת
במשטרה.

חדשות  |  איתמר לוין  |  08/12/2015

גפסו הוחתם על הודאה שלא מסר
ראש עיריית נצרת עילית לשעבר, שמעון גפסו, הוחתם במשטרה על
משפט בו הודה למעשה בעבירות שיוחסו לו - למרות שכלל לא אמר

) שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה,7.12.15אותו. כך קובעת (יום ב', 
דיאנה סלע, בפסק הדין בו זיכתה את גפסו מעבירות של שוחד והפרת

חדשות  |  איתמר לוין  |  07/12/2015

פרשת ריטמן: דנינו העיד לטובת המתלוננת
)03.12.15, התייצב ביום חמישי (יוחנן דנינומפכ"ל המשטרה לשעבר, 

במשרדי המחלקה לחקירות שוטרים ומסר עדות פתוחה בפרשת
חקירתו של ניצב רוני ריטמן. עדותו חיזקה את המתלוננת נגד ריטמן.

חדשות  |  עידן יוסף  |  06/12/2015

הפוליגרף - המסר הראשון של המפכ"ל אלשיך
) את6.12.15, כינס (יום א', רוני אלשיךמפכ"ל המשטרה החדש, רנ"צ 

הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, קצינים וקצינות מדרגת סגן ניצב
ומעלה, במכללה הלאומית החדשה לשוטרים בבית שמש. זאת כדי

להעביר להם, בקליפת אגוז ובקצירת האומר, את ה"משנה" שלו, ה"אני
יומני בלוגרים  |  פנחס (פיני) פישלר  |  06/12/2015

 ש' מאזרח8,200שוטר מואשם בגניבת 
8,200מאזן ג'עברי, שהיה שוטר סיור במרחב מוריה, מואשם בגניבת 

שקל מבני משפחה שהתלוננו על פריצה.
חדשות  |  איתמר לוין  |  06/12/2015

רשימות נוספות
עידן יוסף  /  תת-ניצב: "המשטרה - ארגון פשיעה"

עידן יוסף  /  "ראיתי שוטרים עם ניצוץ בעיניים"
איתמר לוין  /  חיפוש בלתי חוקי הוביל לזיכוי

איתמר לוין  /  חכמים על חלשים
פנחס (פיני) פישלר  /  אמור מעט ועשה הרבה

איתמר לוין  /  שקרנים הביתה 

רצונך לפרסם במדור זה ולהשיג לקוחות? הקלק כאן/פרסום - לבעלי מקצועות חופשיים
כל המידע והחדשות על אישים פירמות ומוסדות/News1תגיות ב- 

חדשות נוספות ברשת
תיעוד: מורדים "עמדו להוציא להורג" לוחמי דאעש - וחסו עליהם

NEWSוואלה!  |  21:20  |  08/12/2015
איש השנה בדנמרק - היהודי שנרצח בפיגוע בבית הכנסת בקופנהגן

NEWSוואלה!  |  21:05  |  08/12/2015
אישום: פסיכולוג הציג עצמו "סוכן מוסד" ותקף מינית

08/12/2015  |  22:40  |  ynet
במשטרת ניו יורק תוהים: מי מצית בתים של יהודי בוכרה?

אי-פי   |   הארץ  |  22:37  |  08/12/2015
הישראלי שנרצח בפיגוע בקופנהגן נבחר לאיש השנה בדנמרק

08/12/2015  |  22:35  |  ynet

עידן יוסף
דנינו מכחיש את החשדות

נגדו
איתמר לוין

הרכב משמעתי הוחלף בשל
סחבת

מירב ארד
תלונה ליועמ"ש נגד השר כץ

לפרסום במדור זהמדור פרסומי

מסחטת עשב חיטה
מסחטת מיץ ידנית חזקה במיוחד -
מתאימה לכל סוגי הפירות והירקות
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