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Uכתב אישום 
 

 חלק כללי

 א. הנאשמים

 באום;נפאינה קירש - 1נאשמת מס' 

בתפקיד מזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו. בתקופה זו  1שימשה נאשמת  2014-2003בשנים  .1

(ב) לחוק העונשין, 290עובדת ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף  1הייתה נאשמת 

 ).חוק העונשין(להלן:  1977תשל"ז 

אף  ,2014-2013בשנים בתוך כך, כחברת כנסת, ו 1ה נאשמת כיהנ 2014-2009בשנים  .2

עובדת ציבור, גם כהגדרתו  1ה נאשמת בתקופות אלה היית כיהנה כסגנית שר הפנים.

 .כד לחוק העונשין34של מונח זה בסעיף 

על הכספים היא הייתה אמונה במפלגת ישראל ביתנו  1כחלק מסמכויותיה של נאשמת  .3

הוקצו  בתקופה הרלוונטיתאשר  ,מדינה יתקציבשל המפלגה. דהיינו,  הקואליציוניים

 (להלן: בכפוף לחוק וללשון ההסכמים ה,מפלגהמכוח הסכמים קואליציוניים לשליטת 

 ).הכספים הקואליציוניים

, לעיתים תוך התייעצות עם אחרים, הייתה מחליטה על אופן חלוקת הכספים 1נאשמת 

מה יהא שיעור הקואליציוניים, ולמעשה באילו גופים מפלגת ישראל ביתנו תתמוך ו

 התמיכה.

עת טיפלה הנאשמת בענייני הכספים הקואליציוניים היא הסתייעה, מעת לעת, בעוזרת  .4

, בעיקר, 1). רבין סייעה לנאשמת רביןהמקצועית שלה, ויקטוריה (ויקה) רבין (להלן: 

בריכוז הקשר שבין המפלגה ובין פקידי משרדי הממשלה השונים, בכל הנוגע להעברת 

ולשם מימוש  1ליציוניים. זאת, בהתאם להוראותיה של נאשמת הכספים הקוא

 החלטותיה.

 

 דוד (דאוד) גודובסקי -  2נאשם מס' 

כמנהל אגף הארגון של מפלגת  2לפחות, שימש נאשם  2014ועד לשנת  2001החל משנת  .5

(ב) 290עובד ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף  2ישראל ביתנו. בתקופה זו היה נאשם 

 העונשין.לחוק 

 בתפקידו כמנהל אגף הארגון. 2הייתה הממונה על נאשם  1נאשמת  .6

אמון, בין היתר, על הפן הארגוני של מערכות בחירות, ארציות  2במסגרת זו היה נאשם  .7

ומוניציפאליות, ועל הקשר של מטה מפלגת ישראל ביתנו עם גורמי השטח, לרבות ראשי 

 לים.רשויות, חברי מועצות, מרכזי סניפים ופעי
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עמד בקשר עם גופים שונים אשר ביקשו כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל  2כמו כן, נאשם  .8

להעביר להם כספים מתקציב המדינה, ובין היתר, תעביר לשימושם כספים 

 .1קואליציוניים, ואף היווה ערוץ להעברת בקשות מסוג זה אל נאשמת 

אמון. הם נהגו לשוחח  היו קשרי עבודה הדוקים ויחסי 2לבין נאשם  1בין נאשמת  .9

בנושאים  2נהגה להתייעץ עם נאשם  1בטלפון ולהיפגש לעיתים תכופות. נאשמת 

 שוטפים, ארגוניים, פוליטיים ואישיים.

 

 בתיה כהן - 5ונאשמת מס'  רמי כהן - 3נאשם מס' 

במתן ייעוץ עסקי לגופים  3, עסק נאשם 2013בתקופה הרלוונטית ועד לחודש מאי  .10

 בעניינים טכניים. 3, סייעה לנאשם 5זוגו, נאשמת -תשונים במשק. ב

לצורך  3היא אחת מהחברות ששימשה את נאשם  חברת ברק רעות השקעות בע"מ .11

חברת ב.כ. עומר ייעוץ בע"מ, היא חברה נוספת  ).ברק רעות השקעותעסקיו (להלן: 

 הנרשמ, 3). משיקולים עסקיים של נאשם ב.כ. עומר(להלן:  3אשר שימשה את נאשם 

 .כבעלים של חברה זו, באופן פורמאלי, 5נאשמת 

כמנהל הכללי של  משרד  3שימש נאשם  2014ועד לחודש דצמבר  2013החל מחודש מאי  .12

 החקלאות ופיתוח הכפר בממשלת ישראל.

והיה מצוי  2002היה ממקימי מפלגת ישראל ביתנו, שימש בה כפעיל עד לשנת  3נאשם  .13

 בקשר חברי עם ראשי המפלגה.

קשר אישי  3ובין נאשם  1קע פעילותו במפלגת ישראל ביתנו נוצרו בין נאשמת על ר

קרוב ויחסי אמון, אשר כללו שיחות טלפוניות רבות, התייעצויות מקצועיות, שיחות 

 אישיות ומפגשים חברתיים.

, באמצעות קשריו העסקיים עם מומחים בתחום 1לנאשמת  3בכלל זאת, סייע נאשם 

סייעה נאשמת  2007גדיל את חשיפתה הציבורית. כמו כן, בשנת הרשתות החברתיות, לה

לפתח עסקים במדינות שונות, ובהן אזרבייג'ן ומולדובה, והאחרון שילם לה  3לנאשם  1

 ולבתה תשלומים בגין כך.

 

 אפרים (אפי) פלס - 4נאשם מס' 

כגזבר  4, ובכל התקופה הרלוונטית לכתב אישום זה, שימש נאשם 1983החל משנת  .14

כהגדרתו של מונח זה בסעיף עובד ציבור,  4היה נאשמת  ועצת מטה בנימין. בתקופה זומ

 .כד לחוק העונשין34

, טרם מינויה לתפקידיה במפלגת ישראל ביתנו, שימשה בתפקידים שונים 1אף נאשמת  .15

 במועצה זו.



 

3 

 

קשרי  4לבין נאשם  1על רקע עבודתם המשותפת במועצת מטה בנימין נוצרו בין נאשמת  .16

, 4לתפקידה במפלגת ישראל ביתנו פנה אליה נאשם  1חברות. לאחר מינויה של נאשמת 

 מעת לעת, בבקשות לקבלת תקציב עבור פעילות המועצה.

 ב. עיקרי כתב האישום והשיטה העבריינית

ועד לפתיחת  2006כפי שיפורט בהרחבה בהמשכו של  כתב אישום זה, החל משנת  .17

באופן  1, פעלה נאשמת 2014דנן בחודש דצמבר החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה 

 שיטתי ומתוכנן, לעיתים מתוחכם, לשם ביצוע שורה של עבירות.

את תפקידה הציבוריים, את ההשפעה הנובעת  1כך, במקרים רבים, ניצלה נאשמת 

ממעמדה, ובייחוד את שליטתה על יעדיהם של תקציבי מדינה, כדי לקחת טובות הנאה 

, אליה מפלגת ישראל ביתנו ועבור מקורביםבור בני משפחתה, עבור פסולות עבורה או ע

 .או למפלגה

מעובדי ציבור אחרים, מראשי  1לעיתים קרובות אף ביקשה, דרבנה או דרשה נאשמת 

גופים ציבוריים, ממנהלי עמותות ומאנשים פרטיים לפעול עמה, בצוותא חדא, לשם 

 הגשמת מטרותיה הפסולות ולשם הסתרתן.

ה לקבל טובות הנאה אסורות בעד פעולות הקשורות בתפקידה העלתה נאשמת את רצונ .18

 במצבים שונים ובהקשרים מגוונים. 1

שוחד בכך שביקשה לקבל, ואכן  1בחלק מהמקרים, שיתוארו להלן, לקחה נאשמת  .19

קיבלה, במישרין לידה או לידי מקורבים לה, כספים או מוצרים או טובות הנאה 

 ת הקשורות בתפקידיה הציבוריים.אחרות, וזאת בעד פעולו

מקרים אלה מפורטים בעיקר באישום הראשון, באישום השני, באישום הרביעי ובאישום 

 השביעי שלהלן.

שוחד דרשו  2-ו 1במקרים אחרים שיטת השוחד היתה מורכבת יותר: הנאשמים  .20

, ודרשם בבקשה להעביר אליהם תקציבי מדינה; ה 1מגופים שונים שפנו אל הנאשמת 

נתח  םאו יעמידו לשימוש םכי בעד העברת התקציבים, יקצו אותם גופים לשליטת

 משמעותי מהתקציבים שיתקבלו.

 השוחד התקבל במספר דרכים, שהעיקריות שבהן:

הוצגו או של מפלגת ישראל ביתנו, אשר  1קידום מטרות פרטיות של נאשמת  .א

 חוץ באופן מטעה כמטרות של אותן גופים; פיכל

 ללא תשלום עבור מפלגת ישראל ביתנו;מתן שירותים  .ב

 או למפלגת ישראל ביתנו. 1מקורבים לנאשמת  העסקת .ג

 

 קרים אלה מפורטים בעיקר באישום השלישי עד השישי שלהלן.מ
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היה שותף מרכזי בתכנון ובהוצאה אל  2נאשם עוד כפי שיפורט בהרחבה בהמשך,  .21

, וביצע אותם 1הפועל של חלק משמעותי מן המעשים הפליליים שבוצעו על ידי נאשמת 

 חדא עימה.-בצוותא

לעיתים מתוך מטרה  ,ניו הפרטייםעניי מתוך מטרה לקדם את 2נאשם לעיתים פעל  .22

מפלגת של ענייניה ולעיתים מתוך מטרה לקדם את  1ענייניה של נאשמת לקדם את 

 ישראל ביתנו.

במסכת הפלילית הכוללת מתואר באישום הראשון, באישום השני,  2חלקו של נאשם 

 .באישום השישי ובאישום השביעי

התקיימה מערכת יחסים כספית של  3נאשם לבין  1נאשמת לצד כל האמור לעיל, בין  .23

 "תן וקח".

פסולות. בעקבות כך,  טובות הנאה 1לנאשמת  3במסגרת מערכת יחסים זו, נתן נאשם 

במסגרת מילוי תפקידיה כעובדת  3עם נאשם  1בהזדמנויות שונות, היטיבה נאשמת 

ציבור. זאת תוך הפניית תקציבי מדינה למטרות שהיטיבו עמו או הפניית כספי שוחד 

 לטובתו.

 שני, באישום השלישי ובאישום השמיני שלהלן.מקרים אלה מפורטים בעיקר באישום ה

פי שיתואר באישום העשירי, באישום האחד עשר ובאישום השנים עשר לצד זאת, כ .24

 .1ביצע גם עבירות עצמאיות, ללא קשר לנאשמת  3שלהלן, נאשם 

, כפי שיתואר באישום השני, ניצל את תפקידו הציבורי הבכיר במועצת מטה 4נאשם  .25

 .1בנימין כדי להעביר כספים מקופת הציבור לטובת עניינה הפרטיים של נאשמת 

עובדות החלק הכללי מהוות חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה, ומכל אחד מהאישומים  .26

 שבו.
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 : פרשת המופעים1אישום 

 )2נאשם ו 1(נאשמת 

 העובדות

 א. כללי

היתה בתקופה הרלוונטית הבעלים של חברת אברורה הפקות בע"מ (להלן  נלי דינובצקי .27

באמצעות חברה זו הפיקה דינוביצקי אירועי תרבות, ). אברורה-ו דינוביצקיבהתאמה: 

 בין היתר, עבור רשויות מקומיות.

) היה בתקופה הרלוונטית בן זוגה של דינוביצקי. ריז סייע ריז(להלן:  איגור ריז .28

 לדינוביצקי בטיפול בהיבטים הלוגיסטיים של פעילות אברורה.

. בעת 1יצקי את נאשמת במסגרת פעילות הפקת האירועים של אברורה, הכירה דינוב .29

 ה בתפקיד מזכ"לית ישראל ביתנו.מכבר שי 1ההיא נאשמת 

 לבין דינוביצקי נוצרו קשרי ידידות. 1בין נאשמת 

יסייעו לה לזכות  2בבקשה שהיא ונאשם  1בהמשך פנתה דינוביצקי אל נאשמת  .30

בעבודות של הפקת אירועים, תוך שימוש בקשריהם עם בכירים ברשויות מקומיות 

 שפעתם עליהם.ובה

 2ונאשם  1לדינוביצקי, כי בתמורה לעזרה שיעניקו נאשמת  1או אז סוכם בין נאשמת  .31

מן התקציב  10%סך של  2ולנאשם  1לדינוביצקי, יהיה על האחרונה לשלם לנאשמת 

, דינוביצקי וריז פעלו בהתאם לסיכום 2, נאשם 1שיתקבל עבור כל הפקה. נאשמת 

 ר להלן.שתואר לעיל, הכול כפי שיתוא

 ב. הפקת מופעים בתמיכת "ועדת הארבעה"

הארבעה היא גוף שאויש בתקופה הרלוונטית על ידי נציגים של משרד התרבות  ועדת .32

). הוועדה היתה אמונה על הענקת סיוע הוועדהושל משרד העלייה והקליטה (להלן: 

מהאמנים המשתתפים בהם  50%כספי לשם הפקת אירועי תרבות, אשר לפחות 

 ים כעולים חדשים.מוגדר

הוועדה, משרד הפקות מסוים רשאי היה לקבל תמיכה עבור שני אירועים  פי כללי-על

 בשנה נתונה, לכל היותר.

את דינוביצקי ואת ריז אל אדם מטעמו בשם חיים  2, הפנה נאשם 2006במהלך שנת  .33

השניים ). זאת במטרה, כי דולגופולסקי ידריך את דולגופולסקידולגופולסקי (להלן: 

לגבי הכנת הטפסים הדרושים לשם זכייה בכספי תמיכה מהוועדה, וילווה אותם בעת 

 מילוי הטפסים.
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בהמשך לכך דולגופולסקי לימד את ריז כיצד יש למלא את הטפסים הרלוונטיים וכיצד  .34

להתנהל מול ועדת הארבעה כדי למקסם רווחים. עבור הסיוע שהעניק דולגופולסקי 

 וא קיבל שכר ממפלגת ישראל ביתנו.לדינוביצקי ולריז ה

, זכו דינוביצקי וריז למימון של 2010-2006בהמשך למתואר לעיל, במהלך השנים  .35

 ₪. 1,300,000-עשר מופעים, בסך מצטבר של כ-הוועדה לתשעה

 כדלקמן: 2ביחס למופעים אלה פעל נאשם  .36

 הבהיר לדינוביצקי ולריז שהוא עמד בקשר עם גורמים בוועדת הארבעה כדי .א

 להבטיח את זכייתם במימון המופעים.

הבהיר לדינוביצקי ולריז שהוא השתמש בהשפעתו במשרד הקליטה כדי להפסיק  .ב

 ביקורת שתכנן לערוך המשרד ביחס להפקות שבוצעו על ידי אברורה.

כספים בסך מצטבר של  2ונאשם  1דינוביצקי וריז מצדם העבירו לידי נאשמת  .ג

 ה.מן התקציבים שהתקבלו מהוועד 10%

 ג. הפקת מופעים עבור רשויות מקומיות

הציע לדינוביצקי ולריז כי הוא יפעל לכך שרשויות מקומיות יבחרו בהם לשם  2נאשם  .37

 הפקת מופעים.

את דינוביצקי ואת ריז לגורמים רלוונטיים ברשויות מקומיות,  2בהמשך הפנה נאשם  .38

 לשם תיאום הפקת אירועים.

מבעוד מועד אודות הסכום שמוכנה הרשות  עדכן את דינוביצקי ואת ריז 2נאשם  .39

הבהיר לדינוביצקי ולריז שהוא  2המקומית לשלם בעד הפקת האירוע. כמו כן, נאשם 

 פעל ויפעל להבטחת זכייתם בהפקת אירועים.

", 9, הפיקה דינוביצקי, בשיתוף "ערוץ 2009-2008בהמשך למתואר לעיל, במהלך השנים  .40

שבע, דימונה, מעלה אדומים ורחובות. -דוד, בארמופעים עבור הרשויות המקומיות אש

לכל ₪  100,000-עבור מופעים אלה התקבלו אצל דינוביצקי תקציבים בסך מצטבר של כ

 הפחות.

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, הפיקה 2010לשנת  2008כמו כן, בין שנת  .41

הודי חבר המדינות שנה לעליית י 20דינוביצקי מופע עבור עיריית ראשון לציון, לציון 

המועצות לשעבר). עבור מופע זה התקבל אצל דינוביצקי תקציב בסך -העצמאיות (ברית

 ₪. 150,000-של כ

כספים בשיעור מצטבר של  2ולידיו של נאשם  1דינוביצקי וריז העבירו לידי נאשמת  .42

 מן הכספים שהתקבלו מהרשויות המקומיות בגין הפקת המופעים שנזכרו לעיל. 10%
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 2ואל נאשם  1עברת הכספים אל נאשמת האופן  ד.

בגין המימון שהתקבל מהוועדה ובגין הכספים  2ושל נאשם  1את חלקם של נאשמת  .43

 , מעת לעת, במזומן.2שהתקבלו מן הרשויות המקומיות, נהג ריז למסור לנאשם 

כמו כן, לפחות במקרה אחד, הפקידו דינוביצקי וריז כסף מזומן לחשבון הבנק של  .44

 ₪. 9,950בגין הפקת המופעים, בסך של  2 נאשם

 1והשני במהלך פגישה של נאשמת  1בשני מקרים אחרים, האחד בביתה של נאשמת  .45

, מסרה דינוביצקי כסף מזומן ישירות לידי נאשמת בתל אביב ושל דינוביצקי בבית קפה

 , במסגרת ההתחשבנות ביחס להפקת המופעים.1

, בצוותא חדא, 2ונאשם  1יל לקחו נאשמת שלע 45-27במעשים המתוארים בסעיפים  .46

מדינובצקי ומריז, ביודעם כי השוחד ניתן להם בעד ₪  155,000-שוחד בהיקף של כ

 פעולות הקשורות בתפקידם כעובדי ציבור.

בכספי השוחד  2ונאשם  1כמו כן, במעשים המתוארים בסעיפים אלה, פעלו נאשמת  .47

בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות

העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו פעולה ברכוש אסור, כהגדרתו בחוק איסור 

 .)חוק איסור הלבנת הון(להלן:  2000 תש"סהלבנת הון, 

הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו לידיהם.  2ולנאשם  1בנוסף, צמחה לנאשמת 

 2ונאשם  1) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 10(2) או 1(2הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

 לא דיווחו לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמו מס בגינה.

 ה. מופע "בריזה" באשקלון

, ביחד עם דינוביצקי וריז, פיתחו מיזם 1נאשמת  יתואר באישום השני שלהלן,כפי ש .48

 כספים חייבים דינוביצקי וריזלאחר כישלונו של מיזם זה, נותרו  עסקי בשם "דון טבק".

 ונתגלע ביניהם סכסוך. 1לנאשמת 

את החוב הכספי  1מדינוביצקי להשיב לנאשמת  2רקע סכסוך זה, דרש נאשם -על .49

 והבהיר לה כי אם לא תעשה כן ייפגע עיסוקה בתחום הפקת האירועים.

ע , סיכמה דינוביצקי עם עיריית אשקלון על הפקת מופ2013לצד זאת, במהלך שנת  .50

 .2013"בריזה באשקלון", אשר נערך בסופו של דבר בחודש אוקטובר 

, לשם הפעלת לחץ על דינוביצקי כדי שתחזיר את הכספים שהיתה חייבת 2נאשם 

, פנה אל אלכס סולטנוביץ', שהיה בעת ההיא חבר מועצת העיר אשקלון 1לנאשמת 

 י.מטעם מפלגת ישראל ביתנו, במטרה למנוע את העסקתה של דינוביצק

 .2סולטנוביץ' מצדו פנה לדינוביצקי וביקש ממנה ליישר את ההדורים עם נאשם 
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, 2, הפקידה דינוביצקי כסף מזומן לחשבונו של נאשם 2013בהמשך לכך, בחודש יוני  .51

 1, באמצעות בנה. זאת במטרה לרצות את נאשמת 24.6.2013ביום ₪,  2,000ובכלל זאת 

 את המופע., וכדי שיתאפשר לה להפיק 2ואת נאשם 

בפגיעה על דינוביצקי  2נאשם  אייםשלעיל,  51-48במעשים המתוארים בסעיפים  .52

 .1ובכך הניעה לשלם כספים עבור נאשמת  אימה, עליה טילתה והבפרנס

 ו. אירועי התרבות במולדובה ואוקראינה

, לאחר שסטס מיסזניקוב נבחר לתפקיד שר התיירות מטעם מפלגת 2009במהלך שנת  .53

וביקשה ממנה לקדם  1), פנתה דינובצקי אל נאשמת מסז'ניקובישראל ביתנו (להלן: 

 הפקת אירועים עם משרדי הממשלה.

ניקוב. בעקבות הפגישה, 'תיאמה לה פגישה עם מיסז 1בעקבות פניית דינובצקי, נאשמת  .54

 12-י הכינה תוכנית להפקת אירועים במולדובה ובאוקראינה, בהיקף כספי של כדינובצק

 ₪.מיליון 

ודינוביצקי סוכם, כי במידה והפקת האירועים תצא לפועל,  2 , נאשם1בין נאשמת  .55

 יקבלו "פרס כספי" שיגזר מהסכומים שדינוביצקי תקבל. 2ונאשם  1נאשמת 

גורמים שונים במשרד התיירות, לרבות בהמשך לכך, דינובצקי נפגשה מספר פעמים עם  .56

סז'ניקוב, אשר סייעו לה לגבש את תוכנית הפקת האירועים. הגורמים המקצועיים ימ

 במשרד התיירות התנגדו לביצוע הפרויקט, ובסופו של דבר הפרויקט לא יצא אל הפועל.

, בצוותא חדא, 2ונאשם  1שלעיל, ביקשו נאשמת  56-53במעשים המתוארים בסעיפים  .57

 וחד מדינובצקי בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי הציבור.ש

 פיהן מואשמים הנאשמים-הוראות החיקוק, שעל

 1לגבי נאשמת 

 לחוק העונשין (שתי עבירות); 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .58

 לחוק העונשין; 294לחוק העונשין בצירוף סעיף  290עבירה לפי סעיף  -בקשת שוחד  .59

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .60

) 5( 220עבירה לפי סעיף  -שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס  .61

(ריבוי ) פקודת מס הכנסה(להלן:  1961-לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א

 עבירות).

 ונשין;לחוק הע 284עבירה לפי סעיף  -מרמה והפרת אמונים  .62
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 2לגבי נאשם 

 לחוק העונשין (שתי עבירות); 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .63

 לחוק העונשין; 294לחוק העונשין בצירוף סעיף   290עבירה לפי סעיף  -בקשת שוחד  .64

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .65

) 5( 220עבירה לפי סעיף  -ובכוונה להתחמק ממס שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד  .66

 לפקודת מס הכנסה (ריבוי עבירות);

 סיפא לחוק העונשין. 428עבירה לפי סעיף  -סחיטה באיומים  .67
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 : פרשת חברת "דון טבק"2אישום 

 )4ונאשם  3, נאשם 1נאשמת (

 העובדות

 א. כללי

). לגרשברג היה קשר גרשברגהיא בעלת משרד נסיעות בבאר שבע (להלן:  מרים גרשברג .68

 עסקי עם ריז ודינוביצקי והם היו חייבים לה כספים.

החליטו ריז ודינוביצקי לעסוק בייבוא סיגריות בטעמים לישראל ולשם כך  2010בשנת  .69

 להקים חברה.

 שקיימו עמה בנושאבמיזם זה, ולאחר פגישה  1ריז ודינוביצקי עניינו את נאשמת  .70

). על מנת לטשטש דון טבק" (להלן: דון טבק בע"מ .ר.קהוחלט על הקמת חברה בשם "

בחברה, נרשמה הבעלות בה על שם ריז ועל שם בתה של  1את מעורבותה של נאשמת 

 , רנית קירשנבאום.1נאשמת 

וכך  סוכם ₪, אלף  300-לצורך הקמת החברה נדרשה השקעה כספית ראשונית של כ .71

 יממן מחצית מהסכום. -מזה וריז ודינוביצקי מזה  1נאשמת  -ל צד שכ

לדינובצקי ששלושה גורמים יממנו את השקעתה בדון  1בהמשך לכך, הבהירה נאשמת  .72

טבק, והנחתה אותה ליצור עמם קשר כדי לקבל את הכספים: א. החברה המרכזית 

השקעות  רעות ברקחברת ג.  ;מתנ"ס מועצת מטה בנימין לפיתוח אזורי השומרון; ב.

 ).3נאשם  בבעלותו של(המצויה, כפי שפורט בחלק הכללי לכתב אישום זה, 

, ריז ודינובצקי יצרו קשר עם שלושת הגורמים 1בהתאם להנחייתה של נאשמת  .73

 האמורים, וקיבלו את הכספים, הכול כפי שיפורט להלן.

 ב. שוחד באמצעות החברה המרכזית לפיתוח אזורי השומרון

רט באישום השלישי שלהלן, ראש המועצה האזורית שומרון בתקופה כפי שיפו .74

 .1), עמד מעת לעת בקשר עם נאשמת מסיקההרלוונטית, גרשון מסיקה (להלן: 

לבין מסיקה נקשר קשר פלילי;  1עוד כפי שיפורט באישום השלישי שלהלן, בין נאשמת  .75

₪ וחצי מיליון תעביר כספים קואליציוניים בסך שלושה  1על פי קשר זה, נאשמת 

חל"פ לטובת החברה המרכזית לפיתוח השומרון, אשר פועלת בתחומי המועצה (להלן: 

₪ להעמיד מיליון וחצי  1). זאת בעד התחייבות של חל"פ שומרון כלפי נאשמת שומרון

 .1לשימוש מפלגת ישראל ביתנו, בהתאם להוראותיה של נאשמת 

 ריז ואת דינובצקי את 1שמת למסיקה, הפנתה נא 1בהתאם לסיכום בין נאשמת  .76

 חלק מהכספים שיכסו את השקעתה בדון טבק. שחל"פ שומרון תעביר כדי ,למסיקה
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בפגישה שהתקיימה בין ריז, דינוביצקי ומסיקה, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה,  .77

הבהיר להם האחרון כי ברור לו במה מדובר, והנחה אותם להיפגש עם מנכ"ל חל"פ 

 ).בן שושןשושן לצורך קבלת הכספים (להלן:  שומרון חיים בן

בהמשך לכך, סיכמו ריז ודינוביצקי עם בן שושן שהכספים יועברו תחת כסות של  .78

זאת מבלי הסעות שתספק אברורה עבור תושבים מהשומרון לאירועים בהפקתה, 

 בפועל יבוצעו הפקות או הסעות.ש

ון מסוכנות הנסיעות של מרים שלח ריז הצעת מחיר בדויה לחל"פ שומר 10.4.2011ביום  .79

 ₪. 29,950גרשברג, בגין הסעות אומנים בסך כולל של 

לסוכנות הנסיעות של ₪  34,742העבירה חל"פ שומרון תשלום בסך של  12.4.11ביום  .80

כך, ₪.   34,800, הועבר תשלום נוסף מהחל"פ בסך של 11.7.11גרשברג. בהמשך, ביום 

 ₪. 69,542ות הנסיעות סך של בסך הכול, שילמה חל"פ שומרון לסוכנ

כספים אלה הועברו לסוכנות הנסיעות של גרשברג על ידי חל"פ שומרון לבקשתה של 

, כדי לממן את השקעתה בדון טבק, בעד פעולות הקשורות בתפקידה, ומבלי 1נאשמת 

 שניתנה לחל"פ שומרון תמורה בגינם.

שוחד מחל"פ  1נאשמת שלעיל לאישום זה לקחה  80-74במעשים המתוארים בסעיפים  .81

ביודעה כי השוחד ניתן לה בעד פעולות הקשורות ₪,  69,542שומרון בהיקף של 

 בתפקידה כעובדת ציבור.

בכספי השוחד, בצוותא חדא עם אחרים, במטרה  1כמו כן, במעשים אלה פעלה נאשמת  .82

להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת 

רתו בחוק איסור שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדהעובדה 

לריז  הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו 1 . בנוסף צמחה לנאשמתהלבנת הון

) לפקודת מס הכנסה. 10(2) או 1(2ולדינוביצקי עבורה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

 שילמה מס בגינה. לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא 1נאשמת 

 ג. שוחד באמצעות  מתנ"ס מטה בינימין

יצרו  ,שלעיל 72כאמור בסעיף , 1, בהתאם להנחייתה של נאשמת 2010בסוף שנת  .83

 , שהיה בעת ההיא גזבר מועצת מטה בנימין.4דינובצקי וריז, קשר עם נאשם 

, נוביצקייעברו אל ריז ודי בדון טבק כספי ההשקעהל לדאוג לכך שיוכ 4על מנת שנאשם  .84

 הוא ביקש מהשניים להמציא לו חשבוניות.

שאליו צורפו  4, שלחו ריז ודינוביצקי דוא"ל לנאשם 6.12.2010ביום בהתאם לכך, 

השתתפה  אברורהלפיו  , אשר הציגו מצג כוזב₪ 57,420 בדויות, על סך של חשבוניות

(להלן:  בינימין מטה מתנ"סבהפקת אירוע מוזיקלי ואירוע קיץ שהתקיימו עבור 

 ).החשבוניות
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 ,לפיו הוא "מקווה שזה בסדר"לריז ולדינוביצקי בדוא"ל  4נאשם השיב  6.12.2010ביום  .85

 לשלוח את החשבוניות המקוריות בדואר.מהם וביקש 

בהעברה ₪,  57,420, הועבר ממתנ"ס מטה בנימין סכום של 12.1.2011בהמשך, ביום  .86

 אברורה.חברת בנקאית, כנגד החשבוניות הבדויות לחשבונה של 

, ובעד מילוי 1פעל להעברת תשלום זה לאברורה, בהתאם לבקשתה של נאשמת  4נאשם  .87

תפקידה, כמי שאליה פנה מעת לעת לשם העברת תקציבים למועצת מטה בנימין. זאת 

 כאמור מבלי שניתנה למתנ"ס בנימין שירות בגינו.

ממתנ"ס מטה שוחד  1שלעיל, לקחה נאשמת  87-83במעשים המתוארים בסעיפים  .88

בהיקף זה. זאת  1מצידו נתן שוחד לנאשמת  4נאשם ₪.  57,420בנימין בהיקף של 

 בעד פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור. 1ביודעם כי השוחד ניתן לנאשמת 

, במטרה 4בכספי השוחד, בצוותא חדא עם נאשם  1כמו כן, במעשים אלה פעלה נאשמת  .89

זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת להסתיר או להסוות את מקורם, את 

לה כשוחד, ובכך ביצעו השניים פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק  נוהעובדה שהם נית

הכנסה מכספי השוחד, אשר הועברו לריז  1איסור הלבנת הון. בנוסף צמחה לנאשמת 

) לפקודת מס הכנסה. 10(2) או 1(2ולדינוביצקי עבורה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

 ילמה מס בגינה.לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא ש 1נאשמת 

 3ד. שוחד מנאשם 

, בתחילת חודש בדצמבר שלעיל 72 בסעיף , כמתואר 1בהתאם להנחייתה של נאשמת  .90

ת כספים עבור השקעתה של לשם קבל 3, יצרו דינוביצקי וריז קשר עם נאשם 2010

 בדון טבק. 1נאשמת 

דוא"ל, שבו נכלל תיאור של תחומי  3בהמשך לכך שלחו ריז ודינוביצקי אל נאשם  .91

אשר ביקש לשוות להעברת הכספים המתוכננת  3העיסוק של אברורה. נאשם 

"בעקבות לדינוביצקי ולריז חזות של תשלום בעד שירות שניתן לו, השיב לדוא"ל זה כך: 

 ₪". 30,000ודה שעשית עבורנו בחו"ל. נא הוציאי חשבונית ע"ס העב

משוך על שם ₪  34,800לדינוביצקי או לריז שיק על סך  3בהמשך לכך, שלח נאשם  .92

על  3. כדי לשוות לשיק זה חזות של תשלום בעד שירות שניתן לו, רשם נאשם אברורה

 .12.1.2011זר ביום .". שיק זה ח10הספח של השיק "חברת אברורה. אירוע נובמבר 

בוצעה העברה בנקאית מחשבונה של ב. כ. עומר לחשבונה של אברורה  ,18.1.2011ביום  .93

(כפי שפורט בחלק הכללי ב.כ. עומר היא חברה המצויה בשליטתו של ₪  34,800בסך של 

 ).5ורשומה על שם בת זוגו, נאשמת  3נאשם 

ולות הקשורות בתפקידיה , בעד פע1עבור נאשמת  3תשלום זה בוצע על ידי נאשם  .94

 כעובדת ציבור, מבלי שריז או דינוביצקי נתנו לו תמורה עבורו.
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בהיקף של  3שוחד מנאשם  1שלעיל לקחה נאשמת  94-90במעשים המתוארים בסעיפים  .95

שוחד בהיקף זה. זאת ביודעם כי השוחד ניתן  1מצידו נתן לנאשמת  3נאשם ₪.  34,800

 תפקידה כעובדת ציבור.בעד פעולות הקשורות ב 1לנאשמת 

בכספי השוחד, בצוותא  1כמו כן, במעשים המתוארים בסעיפים אלה פעלה נאשמת  .96

, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות 3חדא עם נאשם 

בהם, את מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעו השניים פעולה 

הכנסה מכספי  1ור הלבנת הון. בנוסף צמחה לנאשמת ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איס

) או 1(2השוחד, אשר הועברו לריז ולדינוביצקי עבורה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

לא דיווחה עליה לרשויות המס ולא שילמה מס  1) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 10(2

 בגינה.

 פיהן מואשמים הנאשמים-הוראות החיקוק, שעל

 1לגבי נאשמת 

 לחוק העונשין (שלוש עבירות); 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .97

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (שלוש עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .98

) 5( 220עבירה לפי סעיף  -שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס  .99

 לפקודת מס הכנסה (שלוש עבירות).

 

 3לגבי נאשם 

 לחוק העונשין; 291עבירה לפי סעיף  -מתן שוחד  .100

 (א) לחוק איסור הלבנת הון.3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .101

 

 4לגבי נאשם 

 לחוק העונשין; 291עבירה לפי סעיף  -מתן שוחד  .102

 (א) לחוק איסור הלבנת הון.3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .103
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 החברה לפיתוח השומרון: פרשת 3אישום 

 )1נאשמת (

 תהעובדו

 א. המעורבים

להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת חל"פ שומרון, פרט לאלה שכבר הוצגו קודם  .104

 לכן.

 

 ;חל"פ שומורון

חל"פ שומרון היא חברה פרטית, אשר ייעודה הוא פיתוח היישובים בתחומי המועצה  .105

האזורית שומרון. פיתוח הישובים מתבצע על ידי החל"פ בשני אפיקים מרכזיים: 

אפיק הבנייה; שנית, האפיק התחבורתי, אשר במסגרתו מספקת החברה ראשית, 

 שירותי הסעות בין היישובים השונים בתחומי המועצה.

מחזיקת המניות העיקרית בחל"פ שומרון היא המועצה האזורית שומרון, ויתר המניות  .106

נחלקות בין יישובי המועצה. בעת ההיא, כאמור, ראש המועצה האזורית היה מסיקה, 

 תוקף תפקידו זה הוא גם כיהן כיו"ר מועצת המנהלים של חל"פ שומרון.ומ

 

 אתר "יזרוס";

זהו  ).יזרוס(להלן:  הפועל בשפה הרוסיתישראלי הוא אתר חדשות אינטרנטי  זרוסי .107

בנושאים  ,בין היתר ,עוסקאחד האתרים המרכזיים בשפה הרוסית בישראל והוא 

עבר בכלל, ובנושאים פוליטיים הקשורים לש יה ממדינות ברית המועצותהקשורים לעלי

 .לקהילת העולים בפרט

גם  2011ביזרוס, והחל משנת  כתב ראשי אלכסנדר גולדנשטייןבתקופה הרלוונטית היה  .108

בעל גולדנשטיין ל הפך 2013בשנת ). גולדנשטייןהחזיק בחלק ממניות האתר (להלן: 

 .באתר עיקריהמניות 

 .)קוגן(להלן:  החל מהקמת האתר ,ככתב ראשי ,בד ביזרוסע אלכס קוגן .109

אינטרסים פוליטיים ואישיים ביזרוס.  2ולנאשם  1בתקופה הרלוונטית היו לנאשמת 

זאת  נהג לשוחח עם גולדנשטיין ועם קוגן אודות תכני האתר. 2כך, בין היתר, נאשם 

שראל ביתנו בכלל ואת תדמיתה ומעמדה של של מפלגת ילחזק את תדמיתה  במטרה 

מפלגת ישראל ביתנו פרסמה באתר יזרוס פרסומים שונים, כמו כן,  .פרטב 1נאשמת 

ו בין מפלגת ישראל ביתנו בעיקר לקראת מערכות בחירות. על חלק מההסכמים שנערכ

 בשם המפלגה. 1לבין יזרוס, חתמה נאשמת 

 להיטיב עם האתר . 2ונאשם  1על רקע מערכת היחסים עם יזרוס חפצו נאשמת  .110
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 ;אלכס קלויצקי

פעל אלכס קלויצקי בעולם התקשורת והפרסום בשפה  2014-2009לך השנים במה .111

). בכלל זאת היה קלויציקי הבעלים של חברת בדק קלויצקיהרוסית בישראל (להלן: 

בדק מדיה בע''מ, אשר סיפקה שירותי פרסום ויחסי ציבור בשפה הרוסית (להלן: 

 ).מדיה

ין מפלגת ישראל ביתנו בכלל התקיימו בין קלויצקי וב 2014-2009במהלך השנים  .112

 בפרט מערכת יחסים של קשרי גומלין. 1ונאשמת 

 1קלויצקי העניק שירותי פרסום ויחסי ציבור למפלגת ישראל ביתנו בכלל ולנאשמת 

 1בפרט. זאת, הן דרך בדק מדיה והן באופן אישי, הן בתשלום והן ללא תשלום. נאשמת 

 חפצה ביקרו של קלויצקי.

למסיקה בדבר העברת תקציבים לטובת חל"פ שומרון  1נאשמת ב. הסיכום בין 

 בעד מתן טובות הנאה למפלגת ישראל ביתנו

העניקה מדינת ישראל לחל"פ שומרון הלוואה כספית לצורך בניית  90-בשלהי שנות ה .113

יחידות מגורים  ("בתי אגודה") בשטחי השומרון. בגין הלוואה זו נותר לחל"פ שומרון 

 ₪.מיליון  28חוב בהיקף של 

לכל המאוחר, נדרשה החל"פ להשיב את החוב ומסיקה פנה  2010בשלב מסוים, בשנת  .114

 לחברי כנסת שונים במטרה שאלה יסייעו במחיקת החוב.

 , הכול כפי שיפורט להלן.1מספר גורמים נענו לבקשתו של מסיקה ובהם נאשמת 

ומסיקה  1מת במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, נפגשו נאש ,2010שנת במהלך  .115

לחל"פ לסייע  1בפגישה זו ביקש מסיקה מנאשמת  .כנסתמשכן הב 1ה של נאשמת בחדר

 .חובותבמחיקת ה

לכך שמפלגת ישראל ביתנו תעביר  1בפגישה סוכם כי לצורך המחיקה, תפעל נאשמת  .116

. עוד סוכם כי בעד םמתוך הכספים הקואליציוניי₪ סכום של שלושה וחצי מיליון 

לצרכי מפלגת ישראל ₪ הקואליציוניים תשלם החל"פ מיליון וחצי העברת הכספים 

 ביתנו.

כעשרה וחצי נמחק חוב של החל"פ על ידי משרד האוצר בסכום של  5.12.2011יום ב .117

שמקורו בכספים ₪, המחיקה כללה, בין היתר, סכום של שלושה וחצי מיליון ₪. מיליון 

לטובת החל"פ בהתאם להנחיית קואליציוניים של מפלגת ישראל ביתנו, אשר הוקצו 

 ובהמשך לסיכום שלה עם מסיקה. 1נאשמת 
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 1ומסיקה, כי נאשמת  1שלעיל, סיכמו נאשמת  117-113במעשים המתוארים בסעיפים  .118

בעד פעולות הקשורות בתפקידיה ₪, תיקח שוחד מהחל"פ בהיקף של מיליון וחצי 

 ).כספי השוחדכעובדת ציבור (להלן: 

להעברת תקציב לחל"פ בהיקף של שלושה  1ה, עת פעלה נאשמת לצד זאת, במעשים אל

בעקבות הסיכום בדבר השוחד, היא פעלה ברכוש אשר שימש לביצוע ₪  וחצי מיליון 

 עבירת השוחד או ברכוש אשר איפשר את ביצוע עבירת השוחד, ובכך ביצעה פעולות

ביצעה מעשה של אף  1כמו כן, נאשמת  .בחוק איסור הלבנת הוןברכוש אסור כהגדרתו 

 מרמה והפרת אמונים.

לשלם את כספי השוחד, בין חל"פ חלה הההמחיקה כאמור לעיל, לאחר זמן קצר  .119

מבלי לגבות תשלום עבורם, ובין  ישראל ביתנובאמצעות מתן שירותים למפלגת 

 או למפלגת ישראל ביתנו. 1באמצעות העברת כספים למקורבים לנאשמת 

פנתה למסיקה, מעת  1החל"פ את כספי השוחד, נאשמת במהלך התקופה שבה שילמה  .120

לעת, על מנת לוודא כי כספי השוחד עוברים בהתאם לסיכום, ובכלל זאת פנתה אליו 

 במקרים שהיו לדעתה עיכובים בתשלום או מחלוקות לגבי דרך והיקף התשלום.

 הכול כפי שיפורט להלן.

 ג. הסעות בלא תשלום עבור מפלגת ישראל ביתנו

למסיקה  2ה נאשם פנ לבין מסיקה, 1שנערכה בין נאשמת  ודשים לאחר הפגישהח מספר .121

 ה.מפלגהס גימלאים של הסעות לכנל מפלגת ישראל ביתנו זקוקהש וואמר ל

 סיכמו כים שנייוה ,שושןלבן  2נאשם  את , מסיקה הפנה1בהמשך לסיכום עם נאשמת 

שו מספר פניות נוספות בהמשך נע למפלגת ישראל ביתנו.תספק שירותי הסעות חל"פ ה

 לחל"פ לצורך קבלת שירותי הסעה עבור מפלגת ישראל ביתנו. 2של נאשם 

, חל"פ סיפקה 2בהתאם לדרישות מפלגת ישראל ביתנו, שהועברו באמצעות נאשם  .122

שירותי הסעות עבור המפלגה. מפלגת ישראל ביתנו לא שילמה עבור אותן הסעות, ושווי 

 ₪.פי השוחד בסך מיליון וחצי ההסעות קוזז מסך החוב בגין כס

בן שושן, שהיה מודע לכך שההסעות ניתנות לישראל ביתנו ללא תשלום וכחלק מקיזוז  .123

החוב בגין כספי השוחד, תמחר את ההסעות בסכום גבוה מהמקובל, במטרה להקטין 

 את החוב כמה שיותר.

את בן זימנה את מסיקה ו 1על כן, בתאריך שאינו ידוע במדויק למאשימה, נאשמת  .124

שושן לפגישה, ודרשה מהם שההסעות שאותן מספקת החל"פ למפלגה יתומחרו 

 במחירים נמוכים יותר, וכך אכן נעשה.

כולל של הסעות בשווי בתקופה הרלוונטית חל"פ שומרון סיפקה למפלגת ישראל ביתנו  .125

על פי התמחור הנמוך ₪  38,400ובשווי  על פי תמחורו המקורי של בן שושן, ₪ 98,300

 .1ותר, בעקבות ההנחה שדרשה נאשמת י
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 38,400שוחד בהיקף של  1שלעיל לקחה נאשמת  125-121במעשים המתוארים בסעיפים  .126

ביודעה שהשוחד התקבל אצל מפלגת ישראל ביתנו בעד פעולות הקשורות בתפקידה ₪,  

 כעובדת ציבור.

ה ועם בן בכספי השוחד, בצוותא חדא עם מסיק 1כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 

שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את 

מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו 

 בחוק איסור הלבנת הון.

 3ד. התקשרות החל"פ עם נאשם 

, 2011בתחילת שנת או  2010למסיקה, לקראת סוף שנת  1במסגרת הסיכום בין נאשמת  .127

 3אל מסיקה כדי לקבל לידו חלק מכספי השוחד. נאשם  3את נאשם  1הפנתה נאשמת 

 .1פנה למסיקה והבהיר לו שהוא נשלח אליו על ידי נאשמת 

, כי כדי להצדיק, כלפי 3לבן שושן. בן שושן הבהיר לנאשם  3מסיקה קישר בין נאשם  .128

 עבודה כלשהי. חוץ, את התשלום מהחל"פ אליו, הוא חייב לבצע

עם החל"פ על שני הסכמים למתן  2011חתם בשנת  3נאשם  בעקבות דברים אלה,

ה. בתחום התחבורוהשני לפיתוח הר גריזים  ההיתכנותבעניין האחד  -שירותי ייעוץ 

 לבין מסיקה. 1הסכמי הייעוץ לא היו נחתמים אלמלא הסיכום בין נאשמת 

ייעוץ לחל"פ וקיבל, באמצעות ברק רעות מסמכי  3במסגרת הסכמים אלה העביר נאשם  .129

סכום זה קוזז מהחוב של החל"פ כלפי ₪.  487,200השקעות, תשלום מצטבר בסך של 

 .1נאשמת 

, על ההתקשרות של 3, על ידי מסיקה ועל ידי  נאשם 1לאורך הדרך עודכנה נאשמת  .130

 התעכב. 3החל"פ עמו, ופנתה למסיקה מקום שבו התשלום לנאשם 

שוחד בהיקף של  1שלעיל לקחה נאשמת  130-127ים בסעיפים במעשים המתואר .131

ביודעה שכספי השוחד ניתנים למקורב לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה ₪,   487,200

 כעובדת ציבור.

בכספי השוחד, בצוותא חדא עם  מסיקה ועם בן  1כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 

זהות בעלי הזכויות בהם, את  שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את

מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו 

 בחוק איסור הלבנת הון.

 ה. התקשרות החל"פ עם קלויצקי

, במועד שאינו ידוע במדויק 2011למסיקה, במהלך שנת  1במסגרת הסיכום בין נאשמת  .132

קי אל מסיקה כדי שהלה יקבל לידו חלק מכספי את קלויצ 1למאשימה, הפנתה נאשמת 

 השוחד.
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. קלויצקי סיפר 1אכן פנה למסיקה והבהיר לו שהוא נשלח אליו על ידי נאשמת  קלויצקי

 למסיקה שהוא מנכ"ל בדק מדיה, חברה שעוסקת בפרסום באתרי אינטרנט ברוסית.

ן שירותי בדק מדיה בהסכם למתחל"פ התקשרה עם בעקבות פניית קלויצקי למסיקה,  .133

 , אשרהסכם לחצי שנה. מדובר היה ב12.10.2011יום בשיווק ליחידות דיור, אשר נחתם 

 כולל מע"מ.₪  291,666במסגרתו שולם לקלויצקי סך של 

למסיקה. סכום זה קוזז  1ההסכם לא היה נחתם אלמלא הסיכום המוקדם בין נאשמת  .134

 בגין כספי השוחד. 1מהחוב של החל"פ כלפי נאשמת 

שוחד בהיקף של  1שלעיל, לקחה נאשמת  134-132המתוארים בסעיפים  במעשים .135

 למקורב לה בעד פעולות הקשורות בתפקידה. השוחד ניתןביודעה ש₪,   291,666

בכספי השוחד, בצוותא חדא עם  מסיקה ועם בן  1כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 

זכויות בהם, את שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי ה

מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו 

 בחוק איסור הלבנת הון.

 ו. התקשרות החל"פ עם אתר יזרוס

, במועד שאינו ידוע במדויק 2011למסיקה, במהלך שנת  1במסגרת הסיכום בין נאשמת  .136

אל מסיקה כדי שהאתר יקבל לידו את בעלי אתר יזרוס  1למאשימה, הפנתה נאשמת 

 חלק מהתשלום עליו סוכם.

. במסגרת בין חל"פ ליזרוס למתן שירותים נחתם הסכם 15.8.2011ביום בהמשך לכך,  .137

הסכם זה קיבלה החל"פ שירותים מזירוס, וליזרוס הועבר מהחל"פ תשלום בסך של 

156,600 ₪. 

למסיקה. הסכום ששולם  1ההסכם לא היה נחתם אלמלא הסיכום המוקדם בין נאשמת  .138

 .1ליזרוס קוזז מהחוב של החל"פ כלפי נאשמת 

היקף של שוחד ב 1שלעיל, לקחה נאשמת  138-136המתוארים בסעיפים במעשים  .139

 .הבעד פעולות הקשורות בתפקידביודעה שהשוחד ניתן למקורב לה ₪,  156,600

מסיקה ועם בן בכספי השוחד, בצוותא חדא עם   1כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת 

שושן, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את זהות בעלי הזכויות בהם, את 

מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו 

 בחוק איסור הלבנת הון.

 1פיהן מואשמת נאשמת -הוראות החיקוק, שעל

 עבירות); 6נשין (לחוק העו 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .140

 עבירות); 5(א) לחוק איסור הלבנת הון (3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .141

 לחוק העונשין. 284עבירה לפי סעיף  -מרמה והפרת אמונים  .142
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 תנועת "עזרא" : פרשת4אישום 

 )1נאשמת (

 העובדות

 א. המעורבים

 קודם לכן.להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת תנועת עזרא, פרט לאלה שהוצגו  .143

 "עזרא ארצות הברית" ועמותת  "עזרא העולמית" היא עמותה הרשומה בישראל תעמות .144

 .)עמותות עזראביחד ו עזרא ארה"ב ,עולמיתהעזרא : בהתאמה רשומה בארה''ב (להלן

ם דוברי רוסית בקרב יהודיעזרא היא קיום פעילות  עמותות מטרתן העיקרית של .145

 .לישראלהמתגוררים בארה''ב, ובתוך כך קירובם לערכי היהדות ועידודם לעלות 

עזרא עמותת נשיא כעולמית והעזרא שימש דניאל אלינסון כמנכ''ל  2014-2010בשנים  .146

 .)אלינסון(להלן:  ארה''ב

לאלינסון לפיו בעד קבלת תקציבים תשלם עזרא כספים   1ב. הסיכום בין נאשמת 

 1הנחיותיה של נאשמת לפי 

, ביקש אלינסון 2010במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מתחילת שנת  .147

 , כדי לקדם את מטרותיהן.ישראל ביתנולפתח את קשרי עמותות עזרא עם מפלגת 

 , הציעה2010תחילת שנת , אך לא יאוחר מלמאשימה במועד אשר אינו ידוע במדויק .148

ן למימון פעילות יא תדאג לכך שעמותות עזרא יקבלו תקציביםלאלינסון כי ה 1נאשמת 

 .ואף מתורמים פרטיים , ממוסדות לאומיים,משרד הדתותממשרד הקליטה, מ

מאלינסון, כי בעד השגת התקציבים לעמותות עזרא היא  1כתנאי לכך דרשה נאשמת  .149

מוד באופן שסכום השווה למחצית מהתקציבים שיושגו בסיועה יע ,תקבל שוחד. זאת

 לרשותה, לטובת מפלגת ישראל ביתנו.

 אלינסון הסכים לדרישה זו.

בעד  1וחד לנאשמת ואלינסון כונתה שיטה זו של מתן ש 1בפיהם של נאשמת  .150

יקטים משותפים". כינוי זה נועד לשוות לטובות ההנאה שיינתנו התקציבים: "פרו

 למפלגת ישראל ביתנו חזות לגיטימית.

שוחד מאלינסון בעד  1שלעיל, ביקשה נאשמת  150-147במעשים המתוארים בסעיפים  .151

פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור, וקיבלה את הבטחתו של אלינסון לשלם את 

 כספי השוחד בהתאם להוראותיה.
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 לאלינסון 1מימוש הסיכום בין נאשמת  ג.

 לבין אלינסון, הבהירה 1, בעקבות הסיכום בין נאשמת 2014-2011במהלך השנים  .152

לאלינסון, מעת לעת, שהיא הפעילה את השפעתה מול משרד הקליטה, מול  1נאשמת 

משרד הדתות ומול תורמים פרטיים, כדי שהללו יעבירו תקציבי מדינה וכספים 

 לעמותות עזרא.

 4-בשנים אלו העבירו משרד הקליטה, משרד הדתות ותורמים פרטיים סך כולל של כ .153

ו של אלינסון, בהתאם לדברים שאמרה לו נאשמת מיליון ש"ח אל עמותות עזרא. להבנת

 , כספים אלה התקבלו כתוצאה מפעולותיה.1

מיליון השקלים האמורים שהתקבלו בעמותות עזרא, חושב היקף הכספים  4על יסוד  .154

 ).1הכספים הנתונים לשליטת נאשמת (להלן:  1שנתונים לשליטתה של נאשמת 

נרשמו לזכותה אצל אלינסון ושימשו  1כספים אלה שהיו נתונים לשליטתה של נאשמת 

 1למימון מטרות של מפלגת ישראל ביתנו או טובות הנאה שניתנו במישרין לנאשמת 

 , הכל כפי שיפורט להלן.1ולבני משפחתה, על פי הוראותיה של נאשמת 

 ובני משפחתה 1של נאשמת  נסיעות לחו"למימון . 1ג.

לבין אלינסון, מימנו עמותות עזרא,  1כפי שיפורט להלן, בהמשך לסיכום בין נאשמת  .155

, של בעלה, של ילדיה, של אחיה ושל 1בשורה של מקרים, נסיעות לחו"ל של נאשמת 

 גיסתה.

 $.40,562.91כך בסך מצטבר של 

 2011יורק בחודש אוגוסט -ושל בתה לניו 1נסיעה משותפת של נאשמת מימון 

 1, סיכמו נאשמת 18.8.2011 במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום .156

יורק, ושם, בין יתר עיסוקיה, תקיים פגישות בקשר -תטוס לניו 1ואלינסון כי נאשמת 

 לעמותות עזרא.

יורק, -עוד סיכמו השניים, כי אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, יממן את הטיסה לניו

 " שבעיר."OMNIבמלון  1וכמו כן יממן את שהייתה של נאשמת 

מאלינסון לממן, באמצעות עמותות עזרא, את הצטרפותה של  1ה נאשמת או אז ביקש .157

 בתה, מיטל קירשנבאום, לנסיעה זו.

ובתה  1אלינסון הסכים לכך, ומימן, באמצעות עמותות עזרא, את נסיעתן של נאשמת  .158

 .9,995.10$יורק בסך של -לניו

כספים מתוך ה 1אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת נרשם $ 9,995.10סכום זה של  .159

, לפי 1, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת הנתונים לשליטתה

 ההסכמה ביניהם.
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 2012ללונדון בחודש מאי  1נסיעה של נאשמת מימון 

 בלונדון, לצורך עיסוקיה. 1, שהתה נאשמת 23.5.2012ליום  20.5.2012בין יום  .160

ללונדון  1הלוך ושוב של נאשמת  אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את טיסתה .161

 $.2,567ואת שהייתה במלון שם, בסך של 

מתוך הכספים הנתונים  1אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת נרשם $ 2,567סכום זה של  .162

, לפי ההסכמה 1, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת לשליטתה

 ביניהם.

 2012יולי לקייב בחודש  1נסיעה של נאשמת מימון 

 בקייב, לצורך עיסוקיה. 1, שהתה נאשמת 14.7.2012ויום  11.7.2012בין יום  .163

לקייב ואת  1אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את טיסתה הלוך ושוב של נאשמת  .164

 $.1,763.10שהייתה במלון שם, בסך כולל של 

כספים מתוך ה 1אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת נרשם $ 1,763.10סכום זה של  .165

, לפי 1, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת הנתונים לשליטתה

 ההסכמה ביניהם.

 2013בחודש יוני למוסקבה  1בתה של נאשמת  טיסה שלמימון 

, תכננה 2013במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש יוני שנת  .166

ל אלינסון וביקשה שיממן את טיסתה של פנתה א 1לטוס למוסקבה. נאשמת  1נאשמת 

 בתה, רנית קירשנבאום, למוסקבה, על מנת שזו תתלווה אליה.

ועד ליום  6.6.2013לנסיעה האמור, מיום  1בהמשך, רנית התלוותה אל נאשמת 

9.6.2013. 

מימן אלינסון, באמצעות עזרא העולמית, את רכישת כרטיס  1בהתאם לבקשת נאשמת  .167

 .916$הטיסה בסך של 

הכספים הנתונים מתוך  $1 נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 916סכום זה של  .168

, לפי ההסכמה 1ה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת לשליטת

 ביניהם.

 2013ספטמבר ש בחוד לארה''בקנדה ול 1משפחתה של נאשמת  נסיעתמימון 

עם משפחתה לנופש בארצות  1נאשמת  יצאה 2013במהלך חודשים אוקטובר עד נובמבר  .169

 הברית ובקנדה.

, פנתה 2013במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מחודש אוגוסט  .170

 אל אלינסון וביקשה כי יממן הוצאות בנסיעה זו, כדלקמן: 1נאשמת 
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שנבאום, של בתה, מיטל קירשנבאום, יר, מיכאל ק1טיסות של בעלה של נאשמת  .א

 קירשנבאום, אשר נפשו יחד עמה;ושל בנה, טמיר 

, בעלה, אחיה, אריה גלייזר, גיסתה, סנדרה 1לינה במלון בקנדה עבור נאשמת  .ב

 באותו טיול. 1גלייזר, אשר גם הם נפשו עם נאשמת 

 17,656$ אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את הוצאות הנסיעה בסך כולל של .171

 כדלקמן:

עבור טיסה של מיכאל קירשנבאום מתל אביב לטורונטו ביום  - 4,463$ .א

, טיסות מעבר בקנדה וטיסה מניו ג'רזי בחזרה לתל אביב ביום 15.9.2013

29.9.2013; 

עבור טיסות הלוך ושוב של מיטל קירשנבאום מתל אביב לניו יורק, בין  - 1,339$ .ב

 ;29.9.2013-23.9.2013הימים 

בין מתל אביב לניו יורק, של טמיר קירשנבאום שוב הלוך ועבור טיסות  -$ 2,478 .ג

 ;26.9.2013-13.6.2009הימים 

ימים עבור שהייתו של טמיר קירשנבאום במלון הילטון בניו יורק ב -$ 1,524 .ד

23.9.2013-19.9.2013. 

, בעלה, אחיה וגיסתה, 1שהו נאשמת , בהם בקנדה עבור בתי מלון -$ 7,852 .ה

 .2013במהלך חודש ספטמבר 

מתוך הכספים הנתונים  1נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת  17,656$זה של  סכום .172

, לפי ההסכמה 1לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 

 ביניהם.

 2013למוסקבה בחודש אוקטובר  1מימון נסיעה של נאשמת 

 1, פנתה נאשמת 9.3.2014במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום  .173

 אל אלינסון והודיעה לו על רצונה לבקר במוסקבה.

  1אלינסון, כדי להצדיק לכאורה את העובדה שהוא עתיד לממן נסיעה של נאשמת  .174

 לבקשתה, ביקש ממנה להיפגש במוסקבה עם עולים חדשים המתעתדים לעלות לישראל.

אחר בקשתו, ולא נפגשה עם לאלינסון, כי לא מילאה  1לאחר הנסיעה הודיעה נאשמת  .175

טענה בפניו, כי נפגשה עם גורמים בקונסוליה הישראלית  1עולים פוטנציאליים. נאשמת 

 במוסקבה, וכי גם בכך יש כדי לסייע לתהליך העלייה לישראל.

 .728$אלינסון שילם עבור נסיעה זו סך של  .176

ם הנתונים מתוך הכספי 1נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת  728$סכום זה של  .177

, לפי ההסכמה 1לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 

 ביניהם.
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 2014לאתונה בחודש מרס  1מימון נסיעה של נאשמת 

, פנתה נאשמת 20.3.2014במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום  .178

 באתונה, בלא שציינה את מטרת נסיעתה.אל אלינסון והודיעה לו על רצונה לבקר  1

, 1אלינסון, כדי להצדיק לכאורה את העובדה שהוא עתיד לממן נסיעה של נאשמת  .179

לא ביצעה  1להיפגש באתונה עם הקהילה היהודית המקומית. נאשמת  1ביקש מנאשמת 

 באתונה את הפעילות שהתבקשה על ידי אלינסון.

 $.2,446אלינסון שילם בעבור נסיעה זו סך של  .180

מתוך הכספים הנתונים  1נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת  2,446$סכום זה של  .181

, לפי ההסכמה 1לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 

 ביניהם.

 2014לניו יורק בחודש מאי  1מימון נסיעת בנותיה של נאשמת 

יהודים יוצאי ברית המועצות בארצות הוזמנה להשתתף בכנס של פורום של  1נאשמת  .182

חפצה בכך שבנותיה, רנית קירשנבאום  1הברית, אשר התקיים בניו יורק. נאשמת 

 ומיטל קירשנבאום, יצטרפו אליה לנסיעה זו.

, ביקשה 22.5.2014במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום  .183

 מאלינסון לממן את נסיעת בנותיה. 1נאשמת 

 4,491.71$סון נענה לבקשה, ושילם את הוצאות הנסיעה של הבנות בסך של אלינ .184

 כדלקמן:

 שנבאום;ירעבור טיסה הלוך ושוב של מיטל ק -$ 1,976 .א

 עבור טיסה הלוך ושוב של רנית קירשנבאום; -$ 200.03בתוספת  ,1,571$ .ב

 בניו Intercontinentalמיטל קירשנבאום בבית מלון עבור שהייתה של  -$ 704.68 .ג

 יורק.

מתוך הכספים  1נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת  4,491.71$סכום זה של  .185

, לפי 1ייב לנאשמת הנתונים לשליטתה, ולפיכך הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה ח

 ההסכמה ביניהם.

 סיכום - ובני משפחתה 1של נאשמת  נסיעות לחו"למימון 

 שוחד בהיקף של 1ה נאשמת שלעיל, לקח 185-155 במעשים המתוארים בסעיפים .186

בעד פעולות הקשורות ה או לבני משפחתה , ביודעה שכספי השוחד ניתנים ל40,562.91$

 ה כעובדת ציבור.יבתפקיד

 אלינסון,בכספי השוחד, בצוותא חדא עם  1מת במעשים אלה, פעלה נאשכמו כן,  .187

זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את
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העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור 

 הלבנת הון.

הכנסה מכספי השוחד, אשר שימשה אותה ואת  1בנוסף, במעשים אלה צמחה לנאשמת  .188

הכנסה.  ) לפקודת מס10(2) או 1(2בני משפחתה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

 לא דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה. 1נאשמת 

 ובני משפחתה 1עבור נאשמת  מחשב, אלקטרוניקה וצילוםרכישת מוצרי . 2ג

לבין אלינסון לפיו מחצית מהתקציבים  1כפי שיפורט להלן, בהמשך לסיכום בין נאשמת  .189

 1נים לשליטתה, ביקשה נאשמת יהיו נתו 1שיקבלו עמותות עזרא בסיועה של נאשמת 

 מאלינסון, בשורה של מקרים, לרכוש עבורה מוצרי מחשב, אלקטרוניקה וצילום.

אלינסון נעתר לבקשות אלה ורכש, באמצעות עמותות עזרא, מוצרים בסך כולל של  .190

8,593.35.$ 

 , ולרשות בני משפחתה, לשימושם, כדלקמן:1ם אלה הועברו לרשות נאשמת מוצרי .191

 $;544.36בסך  020KAS032953, מס' סידורי ASUS Transformer Primeטבלט  .א

 $;2,228.37בסך  Intel Core i7 2600מחשב  .ב

 $;1,196.54בסך  Mac Book Air 13 incמחשב  .ג

 ;2,062.29$בסך  Canon EOS 7D 18-135Dמצלמה ועדשה  .ד

 $;815.47 בסך I Phone 5 ,IMEI 013853002972963טלפון סלולרי מדגם  .ה

 $;738.17 , בסךI Phone 5 ,IMEI 013847004864731טלפון סלולרי מדגם  .ו

 $;707.68בסך  EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM עדשת מצלמה מדגם .ז

 $.300.47בסך  Speedlite 430EX IIמבזק חיצוני למצלמה (פלאש)  .ח

$, אשר שימש לרכישת מוצרי החשמל כמפורט לעיל, 8,593.95סכום מצטבר זה של  .192

מתוך הכספים הנתונים לשליטתה, ולפיכך  1אלינסון כהוצאה של נאשמת נרשם אצל 

 , לפי ההסכמה ביניהם.1הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 

 שוחד בהיקף של 1שלעיל, לקחה נאשמת  192-189ם המתוארים בסעיפים במעשי .193

ת הקשורות ובעד פעולה או לבני משפחתה , ביודעה שכספי השוחד ניתנים ל8,593.95$

 בתפקידה כעובדת ציבור.

 אלינסון,בכספי השוחד, בצוותא חדא עם  1כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאשמת  .194

זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את

העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור 

 ון.הלבנת ה

הכנסה מכספי השוחד, אשר שימשה אותה ואת בני משפחתה.  1בנוסף, צמחה לנאשמת  .195

לא דיווחה  1) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 10(2) או 1(2הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

 לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.
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 1. תשלומים לבנה של נאשמת 3ג

פנתה  ,2013אך לא יאוחר מחודש ספטמבר  מה,במדויק למאשי ועד אשר אינו ידועבמ .196

הוסכם בין  .בעמותות עזרא טמיר הממנו כי יעסיק את בנ האל אלינסון וביקש 1נאשמת 

כספים  מאותםלבין אלינסון, כי משכורתו של טמיר קירשנבאום תמומן  1נאשמת 

 הנתונים לשליטתה.

העסיקו עמותות עזרא , 2014ועד לשלהי שנת  2013בעקבות זאת, החל מחודש ספטמבר  .197

-2013למו לטמיר קירשנבאום, במהלך השנים את טמיר כמנהל פורום אינטרנטי. כך שו

 .6,942.69$, משכורות בסך מצטבר של 2014

$, אשר שימש למימון משכורותיו של טמיר קירשנבאום, 6,942.69סכום מצטבר זה של  .198

ם לשליטה, ולפיכך מתוך הכספים הנתוני 1נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 

 , לפי ההסכמה ביניהם.1הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 

 שוחד בהיקף של 1שלעיל, לקחה נאשמת  198-196במעשים המתוארים בסעיפים  .199

בעד פעולות הקשורות לטמיר קירשנבאום  , ביודעה שכספי השוחד ניתנים6,942.69$

 בתפקידה כעובדת ציבור.

 אלינסון, בכספי השוחד, בצוותא חדא עם 1מת אלה, פעלה נאש כמו כן, במעשים

זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את

העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור 

 הלבנת הון.

 ישראל ביתנומפלגת . מימון סקר עבור 4.ג

. .Arthur J. Finkelstein & Associates, Incפינקלשטיין הוא הבעלים של חברת  ארתור .200

חברה זו העניקה בתקופה הרלוונטית שירותי יח"צ וייעוץ אסטרטגי למפלגת ישראל 

חברת ביתנו, ובכלל זאת ביצעה עבורה סקרי דעת קהל, הן בישראל והן בארה''ב (להלן: 

 ).היח''צ

אל ביתנו לבצע סקר דעת קהל בארה''ב. מטרת הסקר ביקשה מפלגת ישר 2010בשנת  .201

הייתה חקר דעת קהל בקרב יהודים המתגוררים בארה''ב ביחס לשאלות שונות בקשר 

לפוליטיקה ופוליטיקאים בישראל, בדגש על מנהיגי מפלגת הליכוד ומפלגת ישראל 

 ).הסקרביתנו (להלן: 

 את הסקר ביצעה חברת היח"צ. .202

, דרשה נאשמת 23.1.2010ויק למאשימה, אך לא יאוחר מיום במועד אשר אינו ידוע במד .203

מאלינסון לממן את הסקר, ואף הפנתה את נציגי חברת היח''צ אליו בתור הגורם  1

 המשלם.
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כדי להצדיק לכאורה את העובדה שעמותות עזרא מממנות את הסקר, נכללה בסקר, 

ה עליהן נועד הסקר, לצד השאלות השונות שעניינו את מפלגת ישראל ביתנו ושלשם מענ

 שאלה אחת ביחס לעמותות עזרא.

. סכום זה  36,551$ בהמשך, אלינסון, באמצעות עמותות עזרא, מימן את הסקר בסך של .204

ה, ולפיכך תמתוך הכספים הנתונים לשליט 1נרשם אצל אלינסון כהוצאה של נאשמת 

 ביניהם., לפי ההסכמה 1הופחת מסכום השוחד שאלינסון היה חייב לנאשמת 

, עבור מפלגת שוחד 1שלעיל, לקחה נאשמת  204-200במעשים המתוארים בסעיפים  .205

בעד לישראל ביתנו  , ביודעה שכספי השוחד ניתנים36,551$ בהיקף של ישראל ביתנו,

 פעולות הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

 אלינסון, בכספי השוחד, בצוותא חדא עם 1מת כמו כן, במעשים אלה, פעלה נאש

זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את

העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור 

 הלבנת הון.

 1פיהן מואשמת נאשמת -הוראות החיקוק, שעל

 עבירות);לחוק העונשין (ריבוי  290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .206

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .207

 220עבירה לפי סעיף  -שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס  .208

 (ריבוי עבירות).לפקודת מס הכנסה 
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 מועצה אזורית "מגילות" : פרשת5ישום א

 )1נאשמת (

 העובדות

 ורקע א. המעורבים

להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת מועצה אזורית מגילות, פרט לאלה שהוצגו  .209

 קודם לכן, כמו גם רקע רלוונטי.

מגילות היא מועצה אזורית באזור צפון ים המלח, אשר בתחומה שישה ישובים ובהם  .210

 ).קליה-ו מגילותקיבוץ קליה (להלן בהתאמה: 

 .)דהמן(להלן:  פקיד ראש מועצת מגילותשימש בתקופה הרלוונטית בת מרדכי דהמן .211

 החטיבההחטיבה להתיישבות היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית (להלן:  .212

). החטיבה להתיישבות פועלת, מטעם ממשלת ישראל, בהקמת יישובים להתיישבות

 חדשים במרחב הכפרי ובטיפול ביישובים קיימים.

 ).יהושעהוא שדלן (לוביסט) (להלן:  ישראל יהושע .213

בתקופה הרלוונטית עמד יהושע בקשר עם דהמן, ופעל לשם השגת תקציבי מדינה  .214

 לטובת מועצת מגילות.

בין היתר מדובר היה בתקציבים שמקורם בכספים קואליציוניים שהיו נתונים 

 .1לשליטתה של נאשמת 

למועצת מגילות הועברו תחילה  1לעיתים אותם כספים קואליציוניים שהקצתה נאשמת 

טיבה להתיישבות, ובהמשך שימשו לקידום פרוייקטים במועצה שבהם הייתה אל הח

 מעורבת החטיבה.

על פי סיכום שאליו הגיעו דהמן ויהושע, בגין השגת תקציבי המדינה עבור מועצת  .215

מגילות, קיבל יהושע ממועצת מגילות תשלומים בהיקף כספי נרחב, חלק ניכר מהם 

 ניתנו לו על ידי דהמן במזומן.

הבהיר לדהמן, כי אותם תשלומים במזומן נחוצים, שכן הוא מעבירם לעובדי  יהושע

 הציבור שאמונים על העברות התקציבים למגילות.

 מדהמן לשלם כספים ליזרוס 1ב. דרישת נאשמת 

 בגיןממנו כי  הודרש, באמצעות יהושע, אל דהמן 1פנתה נאשמת  2013במהלך שנת  .216

 דרך החטיבה להתיישבות, לקבל מגילות שאותם אמורה₪ של שלושה מיליון סכום 

 .שהיא תגדירלמטרה ₪ חצי מיליון  סכום של עליו להעביר
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לאתר ₪  250,000לשלם סך של  לדהמן 1בהמשך לאמור לעיל, הורו יהושע ונאשמת  .217

 חפצה להיטיב עמו. 1, אשר כפי שפורט באישום השלישי שלעיל נאשמת יזרוס

והשניים סיכמו כי יזרוס יערוך מספר  נפגש עם גולדנשטיין בעקבות זאת, דהמן .218

ך חברת "תיירות רהתשלום ליזרוס יעבור דפרסומים לטובת מגילות. עוד סוכם כי 

 השייכת לקליה. קומראן"

נחתם הסכם לפיו תיירות קומראן תשלם ליזרוס שכר חודשי של  1.8.2013אי לכך, ביום  .219

זה הסכם ₪.  141,600שים, ובסך הכול שרה חודש"ח (לא כולל מע"מ), במשך ע 10,000

כי  1נחתם למורת רוחו של גולדנשטיין, אשר טען בפני דהמן, כי סיכם עם נאשמת 

 ישולם ליזרוס סכום גבוה יותר.

מספר חודשים לאחר חתימת ההסכם האמור, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה,  .220

 החודשי המשולם ליזרוס הסכוםלהגדיל את  ,יהושעמדהמן, באמצעות  1דרשה נאשמת 

 בכל חודש. מע"מ₪+ 15,000 סך מצטבר של דהיינו ,₪ 5,000-ב

קומראן המשיכה לשלם ליזרוס אף לאחר מועד סיום ההסכם, והתשלום נפסק תיירות 

 , עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו.2014בחודש דצמבר 

 ₪. 236,000של צטבר מסך  ,1, על פי דרישתה של נאשמת ליזרוסכך שולם  .221

שהתקבל  שוחדמדהמן  1שלעיל, לקחה נאשמת  221-216במעשים המתוארים בסעיפים  .222

בעד פעולות לה  , ביודעה שכספי השוחד ניתנים₪ 236,000 בהיקף של אצל יזרוס,

 הקשורות בתפקידה כעובדת ציבור.

במטרה  בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהמן, 1מת מו כן, במעשים אלה, פעלה נאשכ

זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם ואת  להסתיר או להסוות את מקורם, את

העובדה שהם ניתנו לה כשוחד, ובכך ביצעה פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור 

 .ןהלבנת הו

 1פיהן מואשמת נאשמת -הוראות החיקוק, שעל

 לחוק העונשין; 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .223

 (א) לחוק איסור הלבנת הון;3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .224
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 עמותת "איילים" : פרשת6אישום 

 )2-ו 1 (נאשמים

 העובדות

 המעורבים א.

 להלן יוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת עמותת איילים, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן. .225

עמותת איילים עוסקת בפיתוח ההתיישבות בישראל, בעיקר בנגב ובגליל (להלן:  .226

). דרך פעולה מרכזית של העמותה היא הקמת כפרי סטודנטים, תוך שילוב העמותה

 דיירי הכפרים בפעילות חברתית בקהילה.

מקורות המימון לפעילותה של העמותה הם תקציבים ממשלתיים, תקציבי מוסדות 

 לאומיים ותרומות.

הלן , יחד עם אחרים, את העמותה (ל2002מתן דהן ודני גליקסברג ייסדו בשנת  .227

שימש דהן כמנכ"ל העמותה בשכר  2013). עד לשנת גליקסברג-ו דהןבהתאמה: 

 וגליקסברג כסגנו בשכר.

דהן  העבירו השניים את סמכויות הניהול השוטף לידי מנהלת כללית. 2013החל משנת 

 החל לשמש כיושב ראש הוועד המנהל של העמותה וגליקסברג כסגנו.

גליקסברג מעורבים בכל היבטי הפעילות של לאורך כל התקופה האמורה היו דהן ו

העמותה הם היו בעלי הסמכות לקבל החלטות מדיניות בעמותה ובעלי ההשפעה הרבה 

 ביותר על התוויית דרכה.

בכלל זאת, דהן וגליקסברג הם שהיו אמונים על הקשר עם גורמים פוליטיים, עם בעלי 

 ת מימון לפעילות העמותה.תפקידים בארגונים לאומיים ועם תורמים, וזאת לשם השג

חברת "אימפקט" בע"מ היא משרד שדלנים (לוביסטים) שעוסק, בין היתר, בקידום  .228

בקרב משרדי הממשלה  -ארגונים שונים, לרבות עמותות  -האינטרסים של לקוחותיו 

 ).אימפקטוהכנסת (להלן: 

 ).לרנראורית לרנר היא מהבעלים של אימפקט ומנהלת בחברה (להלן: 

 ).לויסטיבן לוי הוא שדלן (לוביסט) העובד באימפקט (להלן:  .229

לוי, כחלק מתפקידיו באימפקט, היה אמון על הקשר עם מפלגת ישראל ביתנו. במסגרת 

בבקשות הנוגעות ללקוחותיו, ובכלל  2ואל נאשם  1זו פנה לוי, מעת לעת, אל נאשמת 

 .םזאת בבקשות להעברת כספים קואליציוניי

כבעל חשיבות רבה לשם קידום ענייני  2ועם נאשם  1ר עם נאשמת לוי ראה את הקש

לקוחותיו, ביקש למצוא חן בעיניהם ובהזדמנויות שונות סייע להם בעניינים שונים על 

 פי בקשתם.
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בתקופה הרלוונטית נמנתה העמותה עם לקוחות אימפקט, ושילמה לאימפקט תשלום  .230

חראים מטעם אימפקט על הטיפול חודשי קבוע בעד שירותיה. לרנר ולוי הם שהיו א

בעמותה. בכלל זאת, לוי היה אמון על נושא גיוס תקציבים עבור העמותה, ובעיקר גיוס 

 כספים קואליציוניים באמצעות מפלגת ישראל ביתנו.

 רקע ב.

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה לוי אל דהן ועדכן אותו כי 2011במהלך שנת  .231

ביתנו התרעמו בפניו על כך שהם לא הוזמנו לחנוכת כפר גורמים במפלגת ישראל 

הסטודנטים "אשלים". זאת, חרף העובדה, כי ישראל ביתנו לקחה חלק במימון 

 הפרויקט.

, כחלק מניסיון לשקם את היחסים עם מפלגת ישראל 2לוי הציע לדהן לפגוש את נאשם  .232

ניים מישראל ביתנו ביתנו ולחדש את הקשר עמה. זאת, במטרה לגייס כספים קואליציו

 ולקדם החלטות ממשלה בעניין כפרי הסטודנטים של העמותה.

בהמשך לאמור לעיל, בהתאם להצעתו של לוי, נערכה פגישת היכרות בין דהן לבין נאשם  .233

 2בפגישת ההיכרות, או במועד סמוך לכך, אמר נאשם  ).פגישת ההיכרות(להלן:  2

מפלגת ישראל ביתנו, עליה להגדיל  של פעולהשיתוף מעוניינת בלדהן, כי אם העמותה 

, כי באמצעות אתר 2את מספר הסטודנטים העולים החדשים בכפרים. עוד הוסיף נאשם 

 . בעקבות זאת,יזרוס ניתן יהיה לשווק את העמותה לקהל הסטודנטים הרלוונטי

 העמותה נקשרה עם האתר בהסכם למתן שירותי שיווק.

, התקיימה בין מפלגת ישראל ביתנו, בעיקר 2014החל מאותו שלב ועד לסוף שנת  .234

, ובין העמותה, מערכת יחסים הדוקה. במסגרת מערכת יחסים זו 2באמצעות נאשם 

העבירה המפלגה תקציבים בהיקף נרחב למימון פעילות העמותה, אשר מקורם בכספים 

 קואליציוניים.

ומקשר בין העמותה שימש לוי כגורם מתווך  2014החל מפגישת ההיכרות ועד לסוף שנת  .235

מזה ובין דהן גליקסברג מזה, עת התגלעו  2ובין המפלגה, והיה מי שפישר בין נאשם 

 חילוקי דעות.

 במזומן מהעמותה₪ לקבל חצי מיליון  2דרישת נאשם  ג.

התגבשה החלטת ממשלה בדבר תוכנית להקמת כפרי סטודנטים בנגב  2013בסוף שנת  .236

גרת ההחלטה הוקצו תקציבים לשם מימוש ובגליל ולהרחבת כפרים קיימים. במס

התוכנית, ונקבע כי החטיבה להתיישבות תהא רשאית להיקשר בהסכם רלוונטי עם 

מיליון  15העמותה. לצד זאת, העמותה התחייבה להשתתף במימון התוכנית בהיקף של 

.₪ 

עם דהן,  2טרם קבלת החלטת הממשלה, ובמסגרת ההיערכות לה, סיכם נאשם  .237

רנר או לוי, כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעברת כספים קואליציניים בתיווכם של ל

 מיליון ש"ח. 5-לעמותה לטובת פעילות העמותה והתוכנית, בהיקף של כ
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וימים ספורים עובר  24.11.2013במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, טרם יום  .238

דהן ולוי בבית  ,2להתכנסותה של ועדת שרים לשם דיון בתוכנית האמורה, נפגשו נאשם 

 ).הראשונה פגישההאביב (להלן: -הקפה "דובנוב" בתל

לדהן וללוי, כי ישראל ביתנו אכן תתקצב את העמותה  2בפגישה הראשונה הבהיר נאשם  .239

ואת התוכנית. אולם בד בבד הבהיר, כי כתנאי להעברת הכסף נדרשת העמותה להעביר 

 ל ביתנו.במזומן לטובת צרכי מפלגת ישרא₪ לידו חצי מיליון 

, בעצמו ובאמצעות לוי, כי 2במהלך הפגישה הראשונה, וגם לאחריה, הבהיר דהן לנאשם  .240

 במזומן אינה מקובלת על העמותה.₪ דרישתו לקבל חצי מיליון 

 .2הן את גליקסברג באשר לתנאי שהציב נאשם לאחר הפגישה עדכן ד

וצר, כדי לוודא כי כמו כן, פנה דהן אל לרנר, וביקש ממנה לפנות לגורמים במשרד הא

התקציב שאמור היה להתקבל ממפלגת ישראל ביתנו לא יעבור לחשבון העמותה. אולם, 

 לרנר הודיעה לדהן, כי בשלב זה לא ניתן לעצור את ההעברה.

שוחד מהעמותה בעד  2ביקש נאשם  שלעיל, 240-236במעשים המתוארים בסעיפים  .241

 פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור.

 הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגת ישראל ביתנו "בדרכים יצירתיות" ד.

לאחר הפגישה הראשונה ומעבר התקציב אל העמותה, ובמטרה לסיים את המחלוקת  .242

, שהתקיימה ותה. בפגישה זולבין העמ 2שהתגלעה, תיאם לוי פגישה נוספת בין נאשם 

 ).הפגישה השנייה(להלן:  2דהן, גליקסברג, לוי ונאשם  השתתפו בתל אביב,

תרעומת על כך, כי התקציב עבר בפועל אל העמותה,  2בפגישה השנייה הביע נאשם  .243

 וזאת מבלי שהעמותה ומפלגת ישראל ביתנו יישבו את המחלוקת סביב העברתו.

כי נתחים  2במהלך הפגישה השנייה דנו המשתתפים בפער שבין רצונו של נאשם  .244

יחזרו לשימוש המפלגה, ובין חוסר הנכונות  מתקציבים שתעביר ישראל ביתנו לעמותה

 של העמותה להעביר לידו כסף מזומן.

על רקע זה סיכמו משתתפי הפגישה השנייה, כי נתח משמעותי מהתקציבים שתעביר  .245

 ישראל ביתנו אל העמותה יחזור לשימושה ב"דרכים יצירתיות" שיימצאו.

וץ ניתן להציגם ככאלה בכלל זאת סוכם, כי העמותה תממן פרויקטים, אשר כלפי ח

שעולים בקנה אחד עם מטרותיה, אך למעשה הם נועדו לשרת את האינטרסים של 

בפרט. דרך יצירתית זו למתן טובות הנאה למפלגה כונתה  1המפלגה בכלל ושל נאשמת 

 על ידי משתתפי הפגישה השנייה "פרויקטים משותפים".

, דהן, גליקסברג ולוי קשר 2שם קשרו נא שלעיל, 245-242במעשים המתוארים בסעיפים  .246

בדמות טובות הנאה פסולות שיינתנו ביקש מהעמותה שוחד  2, ונאשם לשם עשיית פשע

 ר.בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבו ,ביתנו מפלגת ישראלל
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 החזרת כסף למפלגה ב"דרכים יצירתיות" ה.

, 2, נאשם 2014שנת  כפי שיפורט בתת פרק זה שלהלן, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף .247

דהן וגליקסברג הוציאו אל הפועל את הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה ב"דרכים 

יצירתיות". כך שנתחים משמעותיים מן התקציבים שהתקבלו בעמותה נותבו באופן 

 בפרט. 1ששירת את מפלגת ישראל ביתנו בכלל ואת נאשמת 

העברת תקציבים לעמותה  ותלכך שבעקבהייתה מודעת  1, נאשמת לאורך תקופה זו .248

 ם, לשימוש המפלגה ולשימושה האישי.כספי ו לרשותה בעמותהדיעמ

כיוונה את אופן השימוש בכספים שעומדים לשימוש , 2, באמצעות נאשם 1נאשמת 

 הנחיות כיצד לנתבם. 2ולשימושה, ומעת לעת נתנה לנאשם  מפלגת ישראל ביתנו

, עודד את דהן וגליקסברג מזה ואת 2014לוי, החל מהפגישה השנייה ועד לסוף שנת  .249

מזה לפעול בהתאם למתווה הדרכים היצירתיות, הציע רעיונות בהקשר זה  2נאשם 

 ותיווך בין הצדדים לשם גיבוש הדרכים הקונקרטיות למימוש ההסכמות.

כי אחד מהיתרונות של העברת תקציבים דווקא  2כמו כן, לוי הדגיש בפני נאשם 

שהיא אינה מזוהה פוליטית, ועל כן ניתן להסוות את האופן שבו לעמותה נובע מכך 

 מנוצלים נתחים מתקציבים אלו לקידום מפלגת ישראל ביתנו.

 מיכאל קלגנובמקרה ראשון: תשלום חודשי ל

מיכאל קלגנוב, זוכה מדליית הארד בשייט בקיאק במשחקים האולימפיים בסידני בשנת  .250

 ).קלגנובכמדריך ימאות (להלן:  2013שלהי שנת  , הועסק על ידי עיריית טבריה עד2000

נבחר  2013בתקופה הרלוונטית היה קלגנוב פעיל במפלגת ישראל ביתנו. בנובמבר 

קלגנוב למועצת העירייה בטבריה מטעם ישראל ביתנו, והחל לשמש כחבר מועצה שלא 

 בשכר.

 עירייה.משעה שקלגנוב נבחר למועצת העיר טבריה הוא נאלץ להפסיק לקבל שכר מה

על מנת שזו תסייע לו במציאת מקור  1בהמשך לאמור לעיל, פנה קלגנוב אל נאשמת  .251

 פרנסה.

הבטיחה לקלגנוב שתסייע לו, שכן מדובר בפעיל מפלגה מרכזי באזור הצפון,  1נאשמת 

והיא רצתה לשמר אותו ככזה, ולאפשר לו לכהן במועצת העירייה מטעם המפלגה, 

 ה שכר.למרות שבצד משימה זו לא הי

אודות התקדמות מאמצי החיפוש  2ונאשם  1מעת לעת ניהל קלגנוב שיחות עם נאשמת  .252

 אחר מקור פרנסה עבורו, והפעיל עליהם לחץ לפתור את עניינו.

כדי להשיג מקור פרנסה לקלגנוב, ובמסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים  .253

 בעניין זה לעמותה. 2יצירתיות, פנה נאשם 
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ועל פי החלטתם של דהן ושל גליקסברג, שילמה העמותה, החל מחודש ינואר בשל כך, 

וסך ₪,  7,000לפחות, תשלום חודשי לקלגנוב בסך של  2014ועד לחודש נובמבר  2014

 לפחות.₪  77,000מצטבר של 

התשלום החודשי לקלגנוב הוצדק, לכאורה, באמצעות הסכם העסקה בינו לבין  .254

יה קלגנוב, כביכול, לרכז עבור העמותה את תחום העמותה, אשר במסגרתו אמור ה

הסטודנטים מחבר המדינות העצמאיות (ברית המועצות לשעבר). אולם, למעשה, בכל 

התקופה שבה שילמה העמותה תשלום חודשי לקלגנוב הלה לא נדרש לעבוד, וממילא 

 לא ביצע עבודה כלשהי.

שוחד  2ונאשם  1שלעיל, לקחו נאשמת  254-250במעשים המתוארים בסעיפים  .255

 בעד פעולות הקשורות בתפקידם הציבורי.₪  77,000מהעמותה בהיקף של 

בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהן  2ונאשם  1נאשמת  כמו כן, במעשים אלה, פעלו

זהות בעלי הזכויות בהם, את  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את וגליקסברג,

פעולה ברכוש אסור כהגדרתו  וחד, ובכך ביצעום כשמיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לה

 חוק איסור הלבנת הון.ב

 עבור קלגנוב שייטלעמותת  ₪אלף  300עברת סיכום בדבר ההמקרה שני: 

, בעצמה ובאמצעות אחרים, כדי למצוא פתרון קבע 1פעלה נאשמת  2014במהלך שנת  .256

 לבעיית התעסוקה של קלגנוב.

 ).המיזםתוח ענף הקיאקים בישראל (להלן: בעת ההיא ביקש קלגנוב לקדם מיזם לפי .257

 .2-ו 1במסגרת קידום המיזם נפגש קלגנוב עם נאשמים 

את עזרתו של משה קליסקי, עסקן בתחום הספורט,  1לאחר הפגישה ביקשה נאשמת  .258

לבין קליסקי תתואר  1) (מערכת היחסים בין נאשמת קליסקיבקידום המיזם (להלן: 

 התשיעי שלהן). באישוםביתר הרחבה 

הבהירה לקליסקי שקלגנוב יהא מנהל המיזם, ושאחריותו של קליסקי היא,  1נאשמת 

 בין היתר, לדאוג להקמת המיזם באופן שקלגנוב יעמוד בראשו.

₪  200,000-קליסקי העריך כי עלות העסקתו של מיכאל קלגנוב במיזם תעמוד על כ .259

 לשנה.

נכחו,  בתל אביב. בפגישה זו 1של נאשמת במשרדה  לצורך קידום המיזם נערכה פגישה .260

, נציגים ממחלקת הספורט במועצה האזורית עמק הירדן ובעמותת 1בין היתר, נאשמת 

), קליסקי עמותת השייטהשייט האזורית הפועלת תחת מחלקת הספורט (להלן: 

 וקלגנוב.

מבקשת להקים את המיזם בתחומי מועצת עמק הירדן,  1בפגישה הובהר שנאשמת  .261

עוד הובהר, כי תנאי להעברת ₪. כך לתמוך כלכלית במיזם בהיקף של חצי מיליון  ולשם
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הוא שקלגנוב ינהל את המיזם. כמו כן הובהר,  1הכספים לעמותת השייט על ידי נאשמת 

 במיזם יהיה קליסקי. 1כי נציגה של נאשמת 

, במסגרת חיפושים אחר מקור כספי לשם העברת התקציב לעמותת השייט עבור המיזם .262

קבעה, כי  1, כי העמותה תממן את המיזם. נאשמת 2עם נאשם  1סיכמה נאשמת 

 ₪.אלף  300המימון יעמוד בשלב הראשוני, על סך של 

 2אי לכך, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בדרכים יצירתיות, הנחה נאשם  .263

העברה את דהן לבצע את העברת התקציב לעמותת השייט, והבהיר לו כי לאחר ביצוע ה

 האמורה תוכל העמותה להפסיק לשלם את שכרו של קלגנוב.

ועם  2דהן וגליקסברג הסכימו לממן את ההעברה, ומעת לעת הם עמדו בקשר עם נאשם  .264

נציגי עמותת השייט כדי לתאמה. כמו כן, דהן וגליקסברג סיכמו ביניהם כי יבהירו 

וד בהבטחתה להעביר כי ביצוע ההעברה תלוי בכך שישראל ביתנו אכן תעמ 2לנאשם 

 .2014לקראת סוף שנת ₪ לעמותה תקציב בסך מיליון וחצי 

, העברת הכספים 2014עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו בחודש דצמבר  .265

 לעמותת השייט טרם יצאה אל הפועל.

שוחד מעמותת השייט.  1שלעיל, ביקשה נאשמת  265-256במעשים המתוארים בסעיפים  .266

 , בצוותא חדא, שוחד מעמותת איילים.2ונאשם  1נאשמת  כמו כן ביקשו

 1מקרה שלישי: מימון יחסי ציבור עבור נאשמת 

עובד יחזקאל הוא הבעלים של חברת תארא ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ (להלן  .267

). תארא עוסקת בייעוץ אסטרטגי, בענייני רגולציה תארא-ו יחזקאלבהתאמה: 

 ותקשורת.

רונן צור הוא הבעלים של משרד יחסי הציבור "צור ייעוץ אסטרטגי בע"מ" (להלן  .268

 .)משרד צור-ו צורבהתאמה: 

להיפגש עם יחזקאל ולהיוועץ בו בעניינים הנוגעים  1, החלה נאשמת 2013במהלך שנת  .269

למיצוב מעמדה הציבורי בכלל ובאמצעות התקשורת בפרט. בשלב מסוים סבר יחזקאל, 

לתת דגש לתחום יחסי הציבור. על  1נה לסוגיות שעל הפרק, על נאשמת כי כדי לתת מע

הצטרף  2כן, בהמשך ליוזמה של יחזקאל, צור הצטרף אליו לפגישות הייעוץ. אף נאשם 

 לעיתים לפגישות אלה.

קיבלה את השירותים המקצועיים האמורים, משני אנשי מקצוע אלה, מבלי  1נאשמת 

 דתם.שהם דרשו ממנה תשלום עבור עבו

 1, פנה יחזקאל לנאשמת 1לאחר תקופה מסוימת אשר בה ייעצו יחזקאל וצור לנאשמת  .270

והבהיר לה שעל פי עצת עורך דינו הוא אינו יכול להמשיך לתת לה ייעוץ ללא תשלום. 

מצידה הבהירה ליחזקאל, כי בשלב זה אין בידה תקציב לשם הסדרת קשר  1נאשמת 

 שוטף עמו ועם צור.



 

35 

 

חדלו מלהיפגש,  1ל מספר חודשים שבמהלכו יחזקאל, צור ונאשמת לאחר פרק זמן ש .271

אל יחזקאל, ואמרה לו כי נמצא מקור  2, בעצמה או באמצעות נאשם 1פנתה נאשמת 

-כספי למימון ההתקשרות עמם. במצב דברים זה הוחלט למסד את יחס נותני השירות

 .1לקוח שבין יחזקאל וצור ובין נאשמת 

ואנשים  1ועד סמוך לכך, התקיימה ישיבה בהשתתפות נאשמת , או במ29.4.2014ביום  .272

נוספים מטעמה ובהשתתפות יחזקאל, צור ואנשיהם. בישיבה זו הוגדרה מטרת השירות 

כ"שיפור התדמית לקראת מיקום ברשימת ישראל ביתנו לכנסת  1שיינתן לנאשמת 

 הבאה".

, 1השתתפו נאשמת שבועיות, בהן -התקיימו פגישות סטטוס דו 2014החל מחודש מאי  .273

 , יחזקאל וצוותו וכן צור וצוותו.2יועץ התקשורת שלה, נאשם 

, ונקבעה שורה של 1בפגישות אלה נדונו הדרכים לקידום מעמדה הציבורי של נאשמת 

תעסוק ובהם נושא "חוק הנכבה", נושא תאגידי המים, נושא  1נושאים שבהם נאשמת 

 גובה הארנונה נושא התכנון והבנייה ועוד.יוקר המחייה, ובייחוד תחום החנייה, נושא 

במסגרת מכלול הנושאים שסומנו ככאלה שהעיסוק בהם יקדם את מעמדה הציבורי של 

, סוכם כי היא גם תוביל כנס של צעירים בכנסת, אשר יעסוק בירידה מישראל 1נאשמת 

 ).בכנסת כנס הצעירים (להלן: 2014וייערך בחודש יוני 

 2לצור, כי נאשם  1ידוע במדויק למאשימה, הודיעה נאשמת  בין לבין, במועד שאינו .274

יסגור עמו את ההתקשרות הפורמאלית ואת הפרטים הכספיים ביחס לשירותים 

 שניתנים לה.

במקביל לכל המתואר לעיל, במסגרת הסיכום בדבר החזרת כסף למפלגה בעקבות קבלת  .275

דהן כדי שהעמותה  , אל1, על דעתה של נאשמת 2כספים קואליציוניים, פנה נאשם 

. 1תממן את התשלומים ליחזקאל ולצור עבור שירותי יחסי הציבור שניתנים לנאשמת 

 לדהן. 2לוי תיווך בעניין זה בין נאשם 

מנכ"ל  -, עמי נעמי 2, נאשם 1בהמשך, נערכה פגישה שבה נכחו, בין היתר, נאשמת  .276

ונעמי לחדרו של האחרון עם דהן  2ודהן. בסופה של פגישה זו פרש נאשם  -משרד צור 

סיכם עם נעמי, כי בעד שירותי יחסי הציבור  2כדי לשוחח על הפרטים הכספיים. נאשם 

הבהיר לנעמי, כי ההתקשרות בפועל  2נאשם ₪.  20,000ישולם לצור תקשורת סך של 

 תעשה מול עמותת איילים.

דה משותפת מול גין כל חודש של עבובד בבד, סיכם נעמי עם יחזקאל או מי מטעמו, כי ב

 ₪. 7,000תעביר צור תקשורת לתארא סך של  1נאשמת 

, לוי ודהן הצדיקו, לכאורה, את 2, נאשם 1"הדרך היצירתית" שבאמצעותה נאשמת  .277

 על ידי העמותה הייתה כדלקמן: 1המימון של יחסי הציבור של נאשמת 
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ועם  דהן יצר קשר עם מנכ"לית עמותת הרוח החדשה הירושלמית, אלישבע מזי"א,

, הרוח החדשהמנהל יחידת הצעירים בעיריית ת"א, מיכאל וולה (להלן בהתאמה: 

 ).וולה -ום צעירייחידת ה, מזי"א

מעוניינת לשתפם  1, סיפרו למזי"א ולוולה, כי נאשמת 2דהן, ובהמשך גם נאשם 

בפרויקט נרחב של ישראל ביתנו בנושא צעירים, ובכלל זאת בכנס הצעירים בכנסת. עוד 

לכך שהעמותה,  1למזי"א ולוולה, כי במסגרת פרויקט הצעירים תפעל נאשמת  הובהר

 לקידום מטרותיהם.₪ הרוח החדשה ויחידת הצעירים יקבלו תקציב בסך מיליון וחצי 

 בשלב זה החלו העמותה, הרוח החדשה ויחידת הצעירים לסייע בקידום הכנס בכנסת.

 1עילות המשותפת עם נאשמת או אז פנה דהן אל מזי"א ואמר לה, כי במסגרת הפ

עליהם לשכור את צור תקשורת, וכי העמותה תממן הוצאה זו. דהן סיכם עם מזי"א, כי 

מבחינה פורמאלית התשלומים לצור תקשורת ייצאו מהרוח החדשה, אך למעשה 

  ׂ ׂ ׂ).Back to Backהעמותה תעביר לרוח חדשה תשלומים נגדיים (

חתמה מזי"א, בשם הרוח החדשה, העמותה , 18.5.2014בהמשך לאמור לעיל, ביום  .278

 ויחידת הצעירים, על הסכם התקשרות מול צור תקשורת.

על פי הסכם זה התחייבה הרוח החדשה לשלם לצור תקשורת תשלום חודשי בסך 

מע"מ לתקופה של חצי שנה לפחות. בסמוך לאחר מכן, נחתם הסכם בין ₪ +  20,000

, באמצעות מזי"א, אשר הבטיח את העמותה, באמצעות דהן, לבין הרוח החדשה

 התשלומים הנגדיים מהעמותה אל הרוח החדשה כפי שתואר לעיל.

, העבירה הרוח החדשה סך מצטבר של 2014ועד לחודש נובמבר  2014החל מחודש מאי  .279

, 2014למשרד צור, והעמותה העבירה סך זהה לרוח החדשה. בחודש נובמבר ₪  141,600

 סיום ההתקשרות. הודיעה מזי"א למשרד צור על

, 2014כמו כן, לקראת עריכתו של כנס הצעירים בכנסת, אשר התקיים בסוף חודש יוני  .280

מצד משרד צור  1סבר ניסן זאבי, האחראי המקצועי על תיק הלקוח של נאשמת 

את  2תקשורת, כי יש לתגבר את הסיקור התקשורתי שלו. זאבי, הציע לנאשם 

 " בעניין זה."y-netהאפשרות לקיים שת"פ עם אתר 

 76,700של  ", בסך"y-netמימנה העמותה גם את ההתקשרות עם אתר  2לבקשת נאשם 

.₪ 

הייתה מודעת לכך שהעמותה היא שמממנת  1לאורך כל התקופה הרלוונטית, נאשמת  .281

, התייחסה לכספים שמשלמת y-net-את השירותים שהיא מקבלת מצור, מיחזקאל ומ

עקבה אחר התוצרים שמתקבלים והנחתה את  העמותה ככספים שמצויים בשליטתה,

 .לסיים את ההתקשרות מקום שחשבה שאין בה עוד תועלת עבורה 2נאשם 

מהעמותה  2ונאשם  1נאשמת  שלעיל, לקחו 281-267במעשים המתוארים בסעיפים  .282

 ביודעם₪,  218,300 בהיקף של ,1, עבור נאשמת שוחדומהרוח החדשה, בצוותא חדא, 

 ציבור. בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי 1לנאשמת  םשכספי השוחד ניתני
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בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהן  2ונאשם  1נאשמת  כמו כן, במעשים אלה, פעלו .283

ת זהות בעלי הזכויות בהם, א במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, את ועם לוי,

פעולה ברכוש אסור כהגדרתו  מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו

הכנסה מכספי השוחד אשר הועברו  1בנוסף, צמחה לנאשמת  בחוק איסור הלבנת הון.

לא  1) לפקודת מס הכנסה. נאשמת 10(2) או 1(2לידה. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף 

 דיווחה לרשויות המס על הכנסה זו ולא שילמה מס בגינה.

 בלבד) 2(ביחס לנאשם  2ם מקרה רביעי: תשלום לעוזרו של נאש

). בקיץ צ'ופנסמיכאל (מייק) צ'ופנס הוא חבר של רבין ושל בעלה קיריל רבין (להלן:  .284

 חיפש צ'ופנס מקור פרנסה. 2014

בריכוז פרויקט של ישראל ביתנו  2פי המלצתה של רבין, החל צ'ופנס לסייע לנאשם -על .285

גרתו עודדו מפלגת ישראל ושל העמותה בשם "דרום איתן". מדובר בפרוייקט אשר במס

 ביתנו והעמותה אזרחים, במהלך מבצע "צוק איתן", לבצע רכישות בישובי הדרום.

 ₪. 7,000-עבור עבודתו בפרויקט שילמה העמותה לצ'ופנס שכר חודשי של למעלה מ .286

פי ההסכם המקורי בין העמותה לבין צ'ופנס, הייתה תקופת העסקתו אמורה -על .287

 .30.10.2014להסתיים ביום 

לדהן, עדכן  2, לאחר שפרוייקט דרום איתן נשלם זה מכבר, פנה נאשם 10.12.2014ביום  .288

ושהלה הפסיק לקבל  30.10.2014אותו בכך שהסכם ההעסקה של צ'ופנס הסתיים ביום 

ביקש מדהן, כי העמותה תמשיך לשלם לצ'ופנס כספים עד ליום  2שכר. נאשם 

31.12.2014. 

והוא היו מודעים לכך שצ'ופנס לא יבצע  2שנאשם דהן מצדו נאות לבקשה, על אף  .289

 עבודה עבור העמותה בתמורה לתשלומים שיקבל.

מהעמותה שוחד שהתקבל   2נאשם  שלעיל, לקח 289-284במעשים המתוארים בסעיפים  .290

לו בעד פעולות  שכספי השוחד ניתנים ביודעו₪,  14,000-כ בהיקף של אצל צ'ופנס,

 ציבור. עובדכ 2הקשורות בתפקידו של נאשם 

במטרה  בכספי השוחד, בצוותא חדא עם דהן, 2כמו כן, במעשים אלה, פעל נאשם  .291

ת מיקומם ואת זהות בעלי הזכויות בהם, א להסתיר או להסוות את מקורם, את

פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור  העובדה שהם ניתנו להם כשוחד, ובכך ביצעו

 .הלבנת הון

 בעד העסקת חברת כנסת לשעבר ₪של מיליון וחצי  בתקציהבטחת : חמישימקרה 

-ובכנסת ה 17-ליה שמטוב שימשה כחברת כנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו, בכנסת ה .292

כיהנה שמטוב כחברת מועצת העיר  2013). החל מחודש אוקטובר שמטוב(להלן:  18

 נצרת עלית מטעם מפלגת ישראל ביתנו, שלא בשכר.
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אמורה להשתלב בניהול מטה הבחירות לכנסת של  הייתה שמטוב 2014בשלהי שנת  .293

 ישראל ביתנו בנצרת עלית.

 1חיפשה שמטוב מקור פרנסה. שמטוב פנתה אל נאשמת  2013החל מחודש אוקטובר  .294

ייחסה חשיבות למילוי בקשתה של שמטוב, בחנה  1כדי שתסייע לה בעניין זה. נאשמת 

 ובאמצעות רבין. 2שם אפשרויות שונות, וטיפלה בעניין בעצמה, באמצעות נא

, לקראת המושב האחרון של 2014פרנסה לשמטוב, בסוף שנת במקביל לחיפוש מקור  .295

, החלטות באשר לאופן חלוקת 2, תוך התייעצות עם נאשם 1הכנסת, קיבלה נאשמת 

לעמותה, כי היא עתידה לקבל מיליון  2כספים קואליציוניים. על רקע זה הודיע נאשם 

 ).המובטחים הכספים(להלן: ₪ וחצי 

למצוא מקור  1, או במועד סמוך לכך, כחלק מניסיונה של נאשמת 4.12.2014ביום  .296

 אל לוי. 2פרנסה עבור שמטוב, פנה נאשם 

להעסיק חברת כנסת לשעבר מהצפון בתמורה להציע בשמו לעמותה ביקש מלוי  2נאשם 

 לקבלת ההצעהנוספים מעבר לכספים המובטחים (להלן: ₪ להעברה של מיליון וחצי 

 ).כספים נוספים

, כי אם העמותה תסרב להעסיק את חברת הכנסת גם הכספים 2עוד הוסיף נאשם 

 המובטחים לא יעברו.

לקבלת כספים  2עוד באותו יום שוחחו לרנר ולוי עם דהן וגליקסברג בעניין הצעת נאשם  .297

לוי בפני  פנה אליהם בהצעה עם תנאי בוטה. או אז הציג 2נוספים. לרנר ציינה, כי נאשם 

לפיה אם העמותה לא  2דהן וגליקסברג את ההצעה, ובתוך כך את ההבהרה של נאשם 

 תסכים להצעה גם הכספים שכבר הובטחו לא יתקבלו. דהן וגליקסברג הסכימו להצעה.

והודיע לו כי להפתעתו  2בעקבות השיחה עם דהן וגליקסברג עמד לוי בקשר עם נאשם  .298

הכנסת, וזאת נוכח ההצעה להעברת כספים נוספים. העמותה מוכנה להעסיק את חברת 

ללוי, כי נכון לעת הזו הוא בוחן אפשרויות נוספות, וכי תוך  2בשלב זה אמר נאשם 

 שבועיים הוא יידע באיזו אפשרות הוא חפץ.

את פנייתו לעמותה בהצעה לקבלת כספים נוספים בתמורה להעסקת שמטוב ביצע  .299

, והיא עודכנה על ידו גם לאחר שיחתו עם ולבקשתה 1בעצה אחת עם נאשמת  2נאשם 

, כי היא מעדיפה, ככל שניתן, שיימצא מקום עבודה 2אף הבהירה לנאשם  1לוי. נאשמת 

אחר עבור שמטוב, שכן היא אינה מעוניינת ששמטוב תהיה מעורבת בקשר שבין מפלגת 

 ישראל ביתנו לבין העמותה.

רה המשטרתית בתיק זה לשלב הגלוי, שמטוב  , מועד מעבר החקי24.12.2014נכון ליום  .300

 טרם החלה להיות מועסקת בעמותה.

, בצוותא 2ונאשם  1שלעיל, ביקשו נאשמת  300-292במעשים המתוארים בסעיפים  .301

חדא, שוחד מהעמותה עבור שמטוב בדמות העסקתה בעמותה. זאת ביודעם שהם 

 יבור.צ מבקשים את השוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי
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 מימון רכישת מדליות עבור ותיקי מלחמת העולם השנייהקרה שישי: מ

קידמו מהלך שבמסגרתו תממן מפלגת  2ונאשם  1, נאשמת 2014החל מחודש יולי  .302

 ישראל ביתנו מדליות לוותיקי מלחמת העולם השנייה.

 אל 2, פנה נאשם 15.12.2014במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, ולכל המאוחר ביום  .303

אלף דולר.  20-דהן וביקש ממנו כי העמותה תממן את רכישת המדליות בסך של כ

בפני דהן וגליקסברג, כי מפלגת ישראל ביתנו מעוניינת לחלק  2בהמשך, הדגיש נאשם 

 .2015את המדליות לפני הבחירות הארציות שנקבעו לחודש מרץ 

 .2דהן וגליקסברג הסכימו לבקשתו של נאשם  .304

ם, פוליטיי יםמודעים לכך שהענקת המדליות נועדה לקדם אינטרסזאת, תוך שהם היו 

אליהם נעשית במסגרת הסיכום בדבר החזרת כספים למפלגה  2ושפנייתו של נאשם 

 בדרכים יצירתיות.

דהן וגליקסברג התלבטו האם לממן את רכישת המדליות מכספי העמותה השוטפים או  .305

מורים היו להגיע אל העמותה. שמא להסיט לטובת רכישת המדליות כספי תרומה שא

דהן העדיף, ככל הניתן, שמימון המדליות לא ייצא ישירות מהעמותה, ועל כן סוכם כי 

 גליקסברג ינסה למצוא תורם של העמותה שניתן "להגיד לו שטות כזו".

שוחח בנושא עם דהן וגליקסברג,  2, דקות ספורות לאחר שנאשם 17.12.2014ביום  .306

 שעניין המדליות נמצא לקראת סיום. 1לנאשמת  2הודיע נאשם 

, רכישת 2014עת החלה החקירה המשטרתית הגלויה בפרשה זו בחודש דצמבר  .307

 המדליות טרם יצאה אל הפועל.

, בצוותא 2ונאשם  1שלעיל, ביקשו נאשמת  307-302במעשים המתוארים בסעיפים  .308

ות חדא, שוחד מהעמותה, ביודעם שהם מבקשים את השוחד בעד פעולות הקשור

 ציבור. בתפקידיהם כעובדי

ממן את ל או 1העוזרת של נאשמת  עסיק אתלההעמותה מ 2נאשם  . בקשתו

 בלבד) 2ביחס לנאשם ( העסקתה במקום אחר

, ויקטוריה 1בקשר חברי עם העוזרת של נאשמת  2בתקופה הרלוונטית היה נאשם  .309

 (ויקה) רבין.

יתפה אותו ברצונה לשנות את רבין התייעצה עמו אודות עתידה המקצועי, ובכלל זה ש

 מקום עבודתה וביקשה את עזרתו בעניין זה.

ניסה מצדו לסייע לה  2רבין ביקשה להתקבל לתפקיד בכיר בשירות הציבורי. נאשם  .310

 .בעניין זה

בין לבין, ובמטרה לשפר את סיכוייה להתקבל לתפקיד בכיר בשירות הציבורי, חיפשה  .311

פת ביניים, אשר תמלא אחר התנאים הבאים: , משרה חדשה לתקו2רבין, בעזרת נאשם 
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; שנית, שכרה הנוכחי לא ייפגע; 1נאשמת עבור בפועל  רבין תמשיך לעבוד  ראשית,

החדשה תהא כזו שתאפשר לרבין להציג בעתיד ניסיון הרלוונטי  שלישית, המשרה

 מכרזים בשירות הציבורי.ל

 תפקיד עבור רבין בעמותה.אל דהן וביקש ממנו למצוא  2, פנה נאשם 14.11.2014ביום  .312

, כי נוכח העובדה שרבין מזוהה עם מפלגת ישראל ביתנו הבקשה 2דהן הבהיר לנאשם 

 של העמותה. Payroll-על ה לא יוכל לאפשר מצב שבו רבין תהיהמעוררת קושי, וכי הוא 

ודהן סיכמו כי יוסיפו לשוחח בנושא בעוד מספר ימים, וייראו כיצד ניתן לפתור  2נאשם 

 הקושי.את 

 2בהמשך למתואר לעיל, במסגרת הניסיון להתגבר על הקושי שהעלה דהן, ביקש נאשם  .313

מדהן בקשה כדלקמן: רבין תועסק על ידי חברת תארא המצויה בבעלותו של יחזקאל, 

והמימון להעסקתה יגיע מן העמותה. זאת, בדרך של רכישת שירותים מתארא על ידי 

 העמותה.

אל יחזקאל, וביקש ממנו כי תארא תספק  2פנה נאשם עוד בהמשך למתואר לעיל  .314

. 1אכסניה תעסוקתית פורמאלית לרבין, בשעה שהאחרונה תמשיך לעבוד עבור נאשמת 

הציע ליחזקאל, כי המימון עבור שכרה של רבין יהיה "עקיף", דהיינו יגיע  2נאשם 

 ממקור חיצוני לתארא. יחזקאל סירב לבקשה זו.

שוחד מהעמותה  2שלעיל, ביקש נאשם  314-309ם במעשים המתוארים בסעיפי .315

ומיחזקאל שיתקבל אצל רבין, ביודעו שהוא מבקש את השוחד בעד פעולות הקשורות 

 ציבור. בתפקידו כעובד

 2לצרכי פרסום (ביחס לנאשם ₪ אלף  300לקבל מהעמותה  2. בקשתו של נאשם ז

 בלבד)

ועל קיומן של בחירות  19-הכנסת ה, לאחר שהוחלט על פיזור 2014במהלך חודש דצמבר  .316

לכנסת, ביקש דהן לוודא שבמסגרת העברת התקציבים שהייתה מתוכננת לסוף אותה 

 שנה, גם העמותה תקבל סיוע.

 הציע לדהן להיפגש ולדון בנושא העברת התקציבים לעמותה. 2נאשם  .317

שלם מדהן, כי העמותה ת 2ודהן, ובאותו מעמד ביקש נאשם  2בהמשך לכך נפגשו נאשם  .318

 לחברת פרסום מסוימת.₪  300,000

ביקש שהעמותה תעבוד עם  2בסוף חודש דצמבר עדכן דהן את גליקסברג, כי נאשם  .319

והשניים סיכמו להיפגש ולשוחח בנושא ביום  2חברת פרסום. גליקסברג פנה אל נאשם 

25.12.2014. 

האמורה , הפגישה 24.12.2014בשל תחילת החקירה המשטרתית הגלויה בתיק זה, ביום  .320

 לא יצאה אל הפועל.
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שוחד מהעמותה בהיקף  2שלעיל, ביקש נאשם  320-316במעשים המתוארים בסעיפים  .321

 ביודעו שהוא מבקש את השוחד בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד₪, אלף  300של 

 ציבור.

 פיהן מואשמים הנאשמים-הוראות החיקוק, שעל

 1לגבי נאשמת 

 לחוק העונשין (שתי עבירות); 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .322

לחוק (ארבע  294לחוק העונשין בצירוף סעיף  290עבירה לפי סעיף  -בקשת שוחד  .323

 עבירות);

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .324

) 5( 220עבירה לפי סעיף  -שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס  .325

 ודת מס הכנסה (עבירה אחת).לפק

 

 2לגבי נאשם 

 לחוק העונשין (שלוש עבירות); 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .326

לחוק (שבע  294לחוק העונשין בצירוף סעיף  290עבירה לפי סעיף  -בקשת שוחד  .327

 עבירות);

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .328

 ) לחוק העונשין.1(א)(499עבירה לפי סעיף  -קשר לפשע  .329
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 2מימון טיסות של נאשם : 7אישום 

 1ושל יועץ התקשורת של נאשמת 

 " התאחדות היזמים בישראלעל ידי "

 )2-ו 1 (נאשמים

 העובדות

 המעורבים ורקע א.

 להלן יוצג רקע רלוונטי לאישום דנן, ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת זו, פרט לאלה .330

 שהוצגו קודם לכן.

 היא רשות סטטוטורית האמונה על הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהולהרשות  .331

מדיניות 3Tקביעת 3Tעל ושיקום הלאומיים בתחום הסמים, ו הטיפול3T מאמצי המניעה

 .)הרשותבנושא זה (להלן:  שתהווה בסיס לפעילות הממשלה

גלר עמד בקשר שוטף  .)גלר בתקופה הרלוונטית שימש יאיר גלר כראש הרשות (להלן: .332

 יארגונים אשר זכו לתמיכה תקציבית על ידההייתה אחד מ3Tהרשות 3T, שכן 1עם נאשמת 

 .באמצעות כספים קואליציוניים מפלגת ישראל ביתנו

התאחדות היזמים בישראל היא עמותה המסייעת לבעלי עסקים ויזמים, בעיקר עולים  .333

). אירנה וולדברג שימשה בתקופה הרלוונטית כמנכ"לית התאחדותהחדשים (להלן: 

 ).וולדברגההתאחדות (להלן: 

פעלה  1נאשמת לכל המאוחר.  2009נוצרו קשרי עבודה בשנת  1נאשמת בין וולדברג לבין  .334

על מנת להשיג תקציבים עבור פעילות ההתאחדות, אשר הסתכמו לסך של כמיליון וחצי 

.₪ 

ר אינו ידוע במדויק למאשימה, פנתה וולדברג אל , במועד אש2014כמו כן, בשנת  .335

עם הרשות. בעקבות  חידוש קשר מקצועי אשר היה לה, וביקשה את עזרתה ב1נאשמת 

אל גלר והמליצה לו להיפגש עם וולדברג, במטרה לשלב את  1זאת פנתה נאשמת 

, שולבה ההתאחדות בפרויקט של 2014ההתאחדות בפעילות הרשות. החל מחודש מרץ 

 , אשר מומן על ידי הרשות.יון, בנושא של שיקום מכוריםללה למנהל בראשון לצהמכ

 1ושל יועץ התקשורת של נאשמת  2פנייה אל וולדברג לממן טיסות של נאשם  ב.

סרביה ללטוס לרוסיה,  2, ביקש נאשם 2014ובחודש אוגוסט  2014בחודש אפריל  .336

 אוקראינה.לו
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אל וולדברג בשני מועדים  2, פנה נאשם 1בהמשך לכך, על פי הנחייתה של נאשמת  .337

 טיסה, כמפורט להלן:השונים, כדי שהעמותה תממן את כרטיסי 

לוולדברג  2, פנה נאשם 2014סמוך לחודש אפריל  -ט פטרבורג קלסנ טיסה .א

שילמה  7.4.2014בורג. ביום סט פטריקש ממנה לממן לו כרטיס טיסה לסנוב

 .למימון הכרטיס₪  4,025לדברג סך וו

במועד אשר אינו ידוע במדויק למאשימה, אך לא  -טיסה לסרביה ולאוקראינה  .ב

לוולדברג וביקש ממנה לממן עבורו,  2, פנה נאשם 2014יאוחר מחודש אוגוסט 

, כרטיסי טיסה 1כמו גם עבור יקותיאל צפרי, יועץ התקשורת של נאשמת 

למימון ₪  10,281 וולדברג סך שלשילמה  2.9.2014לסרביה ולאוקראינה. ביום 

 ₪. 4,803היתרה הדרושה בסך של  הוסיפה את 3.9.2014ום הכרטיסים, ובי

 2היו מודעים לכך שוולדברג מממנת את כרטיסי הטיסה של נאשם  2ונאשם  1נאשמת  .338

ושל צפרי בעד פעולות שקשורות בתפקידיהם הציבוריים, ובכלל זאת פעולתה של 

 לחבר את ההתאחדות אל הרשות. 1נאשמת 

, בצוותא חדא, 2ונאשם  1נאשמת  שלעיל, לקחו 338-336במעשים המתוארים בסעיפים  .339

שכספי השוחד  ביודעם₪,  19,109ועבור צפרי, בהיקף של  2שוחד מוולדברג עבור נאשם 

 ציבור. בעד פעולות הקשורות בתפקידיהם כעובדי ניתנים

במטרה להסתיר או בכספי השוחד  2ונאשם  1כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשמת 

ת מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו זהות בעלי הזכויות בהם, א אתלהסוות את מקורם, 

 .פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון להם כשוחד, ובכך ביצעו

) או 1(2הכנסה מכספי השוחד. הכנסה זו חייבת במס לפי סעיף  2בנוסף צמחה לנאשם 

נסה זו ולא שילם מס לא דיווח לרשויות המס על הכ 2) לפקודת מס הכנסה. נאשם 10(2

 בגינה.

 פיהן מואשמים הנאשמים-הוראות החיקוק, שעל

 1לגבי נאשמת 

 לחוק העונשין (שתי עבירות); 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .340

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון 

 2לגבי נאשם 

 ונשין (שתי עבירות);לחוק הע 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .341

 (א) לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות);3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .342

) 5( 220עבירה לפי סעיף  -שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס  .343

 לפקודת מס הכנסה (שתי עבירות).
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 פרשת "איגוד הכדורסל": 8אישום 

 )5-ו 3, 1 (נאשמים

 העובדות

 המעורבים ורקע א.

להלן יוצג רקע רלוונטי לפרשת איגוד הכדורסל ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת זו,  .344

 פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.

משה קליסקי, אשר נזכר באישום השישי שלעיל, הוא בעל חברה המתמחה בגיוס  .345

). בתקופה הרלוונטית שימש קליסקי כחבר קליסקיחסויות ובפרסום בספורט (להלן: 

 ).איגוד הכדורסלבהנהלת איגוד הכדורסל (להלן: 

 .5ועם נאשמת  3קליסקי מצוי, מזה שנים, בקשרי חברות עם נאשם  .346

, כיו"ר איגוד הכדורסל 2013ועד לחודש אפריל  25.1.2012אבנר קופל שימש, החל מיום  .347

 ).קופל(להלן: 

בגיוס על מנת שהלה יסייע לו  3נאשם  מעת לעת, במסגרת עסקיו, פנה קליסקי אל .348

חסויות בתמורה לקבלת עמלה. לצד זאת, לאחר מינויו של קופל לתפקיד יו"ר איגוד 

 בבקשה כי יגייס כספים עבור איגוד הכדורסל. 3הכדורסל, פנה קליסקי אל נאשם 

 1להעביר תקציב לאיגוד הכדורסל (נאשמים  1קבלת עמלה בעד הנעת נאשמת  ב.

 )3-ו

את קליסקי, כי יש באפשרותו להסדיר תקציב עבור איגוד  3עדכן נאשם  2011שנת  בסוף .349

הוסיף  3הכדורסל, שמקורו בכספים קואליציוניים של מפלגת ישראל ביתנו. נאשם 

ואמר לקליסקי, כי הוא שותף בקבלת ההחלטות במפלגת ישראל ביתנו ביחס לחלוקת 

 תקציבים.

 .1אם עבור קליסקי פגישה עם נאשמת לת 3כדי לקדם עניין זה, הציע נאשם 

וביקש ממנה לפעול  1אל נאשמת  3במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה נאשם  .350

הייתה מודעת לכך כי פנייה זו נעשית  1להעברת תקציב אל איגוד הכדורסל. נאשמת 

 , וכי העברת תקציב לאיגוד הכדורסל תיטיב עמו.3במסגרת עסקיו של נאשם 

ידוע במדויק למאשימה, התקיימה פגישה משולשת, אשר בה השתתפו במועד שאינו  .351

, כי איגוד הכדורסל אינו 1וקליסקי. בפגישה זו הבהירה נאשמת  3, נאשם 1נאשמת 

פי חוק, לקבל תקציב שמקורו בכספים -נמנה עם הגופים הנתמכים, אשר יכולים, על

יאתר קליסקי פרויקט . סוכם בין הצדדים, כי כדי לעקוף מגבלה זו, םקואליציוניי

 לאומי שבאמצעותו ניתן יהיה לתמוך באיגוד בעקיפין.
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עבור איגוד ₪ בהמשך לכך, פנה קליסקי אל קופל ואמר לו שיש ביכולתו לגייס מיליון  .352

). עוד הוסיף קליסקי התקציב(להלן:  םהכדורסל, שמקורם בכספים קואליציוניי

מסוים מן התקציב שיתקבל שהאדם שיסדיר את העברת התקציב דורש לקבל אחוז 

 כעמלה.

שבה השתתפו קופל, קליסקי  בתל אביב, גוד הכדורסלאו אז נערכה פגישה במשרדי אי .353

כיועץ של ישראל ביתנו, כמי שבידו להסדיר את  3בפגישה זו הציג עצמו נאשם . 3ונאשם 

 העברת התקציב מישראל ביתנו, וכמי שביכולתו להחליט על ניתוב תקציבי מדינה.

. קופל מצדו 20%דרש לקבל בתמורה להעברת התקציב עמלה בשיעור של  3 נאשם .354

בלבד, והפגישה הסתיימה  10%הבהיר, כי האיגוד יהא מוכן לשלם עמלה בשיעור של 

 בחוסר הסכמה.

אל קליסקי והודיע לו שהוא בכל זאת נאות להסדיר את  3לאחר זמן קצר, פנה נאשם  .355

הוסיף כי במסגרת זו ידרשו  3תנו. נאשם מישראל בי₪ העברת התקציב בסך מיליון 

 ולהציג לה את פעילות האיגוד. 1אנשי איגוד הכדורסל להיפגש עם נאשמת 

 10%הסכים להסתפק בעמלה בשיעור של  3בהמשך הודיע קליסקי לקופל שנאשם  .356

בלבד. בסמוך לכך, הודיע קופל, במהלך ישיבת ועדת הכספים של איגוד הכדורסל, על 

 התקבל ועל העמלה שהאיגוד נדרש לשלם בגינו.התקציב שצפוי ל

בין לבין, נמצאה הדרך לעקוף, שלא כדין, את האיסור על העברת תקציב מדינה לאיגוד,  .357

כדלקמן: מכון וינגייט נמנה עם הגופים הרשאים, על פי דין, לקבל תקציב שמקורו 

). קדמיההא. במכון וינגייט פועלת אקדמיה לכדורסל (להלן: םבכספים קואליציוניי

איגוד הכדורסל הוא שנושא בעלות שכר המאמנים באקדמיה. כדי לנצל את התקציב 

לטובת איגוד הכדורסל, סוכם בין האיגוד לבין מכון וינגייט, כי לאחר קבלת התקציב 

במכון וינגייט יופסק התשלום למאמנים מהאיגוד, והם יחלו לקבל את שכרם ממכון 

 וינגייט, עד למיצוי התקציב.

, אל האחראי באוצר על 1פי הנחייתה של נאשמת -פנתה רבין, על 2012ף חודש מרץ בסו .358

 ם, וביקשה ממנו להעביר מתוך הכספים הקואליציונייםתפעול הסכמים קואליציוניי

 ₪.המצויים בשליטת ישראל ביתנו תמיכה למכון וינגייט בסך של מיליון 

צר פנייה של ועדת הכספים של , אישר אגף התקציבים באו29.3.2012בהמשך לכך, ביום  .359

לוינגייט. בשל טעות טכנית, העברת כספי ₪ הכנסת להעברת תמיכה בסך של מיליון 

ניתן אישור מחודש של אגף התקציבים להעברת  16.5.2012התמיכה התעכבה. ביום 

 התמיכה.

והוא הועבר למכון ₪, קיבל משרד התרבות והספורט תוספת של מיליון  16.5.2012ביום  .360

 גייט.וינ
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רשומה  5, הוציאה חברת ב.כ. עומר, אשר כפי שפורט לעיל נאשמת 19.6.2012ביום  .361

-(כולל מע"מ), סכום המהווה כ₪  98,600סך של -כבעליה, חשבונית לאיגוד הכדורסל על

 מהתקציב שהתקבל באקדמיה. 10%

אשר ₪,  98,000בהמשך, כנגד החשבונית, משך האיגוד שיק לטובת ב.כ. עומר על סך של 

, הגיעה נאשמת 3, בתיווך של נאשם 24.6.2012. ביום 1.7.2012זמן פירעונו תוארך ליום 

הועבר התקציב למכון וינגייט. בו ביום הופקד  25.7.2012לביקור באקדמיה. ביום  1

 .3השיק בחשבונו של נאשם 

את  כסף על מנת שיניע 3שלעיל, לקח נאשם  361-349במעשים המתוארים בסעיפים  .362

, בדמות העברת תקציב לאיגוד למשוא פנים או להפליה, שהיא עובדת ציבור, 1נאשמת 

 הכדורסל, ובכך לקח שוחד.

₪,  98,000פעולות בכספי השוחד בהיקף של  3כמו כן, במעשים אלה עשה נאשם נאשם 

וש אשר שימש לביצוע עבירה או איפשר את ביצועה בהיקף של מיליון ועשה פעולות ברכ

 .בחוק איסור הלבנת הוןברכוש אסור כהגדרתו  פעולות 3בכך ביצע נאשם ₪. 

מעשה של מרמה  1שלעיל, עשתה נאשמת  361-349במעשים המתוארים בסעיפים  .363

ובידיעה  והפרת אמונים, בכך שפעלה להעביר תקציב לאיגוד הכדורסל, בדרך עקיפה,

 , שלה מערכת יחסים ממונית עמו.3שהעברה זו תיטיב עם נאשם 

יצירת מסמכים מזויפים ומסירתם למשטרה, במטרה להסתיר את מהות ג. 

 )5-ו 3ובין איגוד הכדורסל (נאשמים  3העסקה בין נאשם 

התקיימה ישיבת ועדת הכספים של איגוד הכדורסל. במהלך ישיבה זו  11.7.2013ביום  .364

חלק מחברי ועדת הכספים לערוך בירור באשר לשאלה מדוע שילם האיגוד ביקשו 

 .5לחברת ב.כ. עומר, אשר רשומה על שמה של נאשמת ₪  98,000תשלום בסך 

חברי ועדת הכספים הביעו תרעומת על כך שהופרשה עמלה מתקציב ציבורי שהתקבל, 

 והוחלט כי התנהלות שכזו לא תשנה.

, התפרסמה באתר 19.7.2013איגוד הכדורסל, ביום לאחר ישיבת ועדת הכספים של  .365

" כתבה אשר סקרה את נושא תשלום העמלה לב.כ. עומר ואת הביקורת ONEהספורט "

 שהושמעה כנגדו.

 , בין היתר, האפשרות כי הנושא יועבר לבדיקת המשטרה.הועלתהבכתבה 

ן , התקבלה תלונה במשטרת ישראל, בגי2013בהמשך לכך, במהלך חודש אוגוסט  .366

התנהלות לא תקינה של האיגוד. בכלל זאת בגין תשלום העמלה לחברת ב.כ. עומר 

 ).התלונה ביחס לאיגוד הכדורסל(להלן: 

לקליסקי,  3, פנה נאשם 20.7.2013לבין יום  11.7.2013בין ישיבת ועדת הכספים מיום  .367

סוקר לאחר שנודע לו כי נושא תשלום העמלה לב.כ. עומר עלה לדיון באיגוד הכדורסל ו
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הבהיר לקליסקי, כי הוא רוצה ליצור מסמכים שאותם יוכל להציג  3בתקשורת. נאשם 

 למי שייפנה אליו בשאלות ביחס למערכת יחסיו עם איגוד הכדורסל.

ארבעה מסמכים, אשר נועדו להציג מצג כוזב באשר  3יצר נאשם  20.7.2013ביום  .368

טעם האמיתי שבגינו קיבל למהות הקשר שבינו ובין איגוד הכדורסל, ולהסתיר את ה

 כספים מן האיגוד:

הצעת מסמך שנחזה להיות הצעת התקשרות בין ב.כ. עומר ובין איגוד הכדורסל (להלן:  .א

 );ההתקשרות

 -הצעת ההתקשרות הייתה כוזבת בכמה היבטים 

 ;16.1.2012, היא תוארכה ליום 20.7.2013חרף העובדה שהיא נוצרה ביום  )1

חברת ב.כ. עומר עתידה לבצע פעולות "לובינג" בהצעת ההתקשרות נכתב, כי  )2

עבור איגוד הכדורסל לשם קידום שדולה לחינוך נוער לספורט, ולקבל עבור 

 חודשים. 6-3בחודש, למשך ₪  17,000כך שכר טרחה חודשי בשיעור של 

קיבל עמלה בגין הסדרת העברת  3זאת חרף העובדה, שתוארה לעיל, כי נאשם 

 תנו ולא שכר חודשי בגין עבודה;תקציב ממפלגת ישראל בי

כמי שעמדה בקשר מול איגוד הכדורסל,  5בהצעת ההתקשרות הוצגה נאשמת  )3

 עמד בקשר מולו. 3אף על פי שרק נאשם 

כדי לשוות להצעת ההתקשרות נופך אותנטי הוספה עליה חתימה של נאשמת  )4

 –הוסיף עליה קליסקי רישום בכתב יד "אבנר [קופל  3, ולבקשתו של נאשם 5

 הח"מ] אישר את הקשר עם בתיה וביקש להיות איש הקשר ממני".

 שירותי "לובינג" לאיגוד הכדורסל, יפקהס 5כדי לבסס את המצג הכוזב לפיו נאשמת  .ב

וליום  22.2.2012שני דוחות התקדמות פיקטיביים, אשר תוארכו ליום  3הכין נאשם 

, וקליסקי הוסיף 5. גם על דוחות ההתקדמות הוספה חתימה של נאשמת 5.3.2013

 עליהם רישומים בכתב יד.

אילת אליאב שימשה בתקופה הרלוונטית כמנהלת הכללית של חברת הנעלה  .ג

). אליאבוכדירקטורית בחברה העירונית לתרבות, נופש וספורט בראשון לציון (להלן: 

אליאב הכירה את קליסקי במסגרת פעילותה בראשון לציון, ובין השניים נוצרו קשרי 

 ת.ידידו

. בעקבות היכרות זו עמד 3, הכיר קליסקי בין אליאב לבין נאשם 2013במהלך שנת 

יוכל, באמצעות  3בקשר עם אליאב, בין היתר, משום שאליאב סברה כי נאשם  3נאשם 

 קשריו במוסדות השלטון, לסייע לה בקידום הקריירה שלה.

 5לפיו נאשמת  לבסס את המצג הכוזב 3, במסגרת רצונו של נאשם 20.7.2013ביום 

מכתב, לכאורה מאת נאשמת  3הכין נאשם  שירותי "לובינג" לאיגוד הכדורסל, יפקהס

אל אליאב, וביקשה  5). במכתב זה פנתה, כביכול, נאשמת המכתב, אל אליאב (להלן: 5
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ממנה כי חברת ההנעלה שאותה היא מנהלת תתרום ציוד לאיגוד הכדורסל. המכתב 

 .15.6.2012תוארך ליום 

, מסר קליסקי את המכתב לאליאב. אליאב עיינה במכתב, 3שך, לבקשתו של נאשם בהמ

ומשעה שראתה שהוא מתוארך לשנה קודמת, ושתוכנו כוזב, הבהירה לקליסקי כי אינה 

 מוכנה לקחת חלק בדבר, והשיבה לידו את המכתב.

למסור עדות, שלא באזהרה, במשטרת ישראל,  5זומנה נאשמת  16.1.2014ביום  .369

רת בירור התלונה ביחס לאיגוד הכדורסל. בהמשך למסירת העדות, ביום במסג

, בצוותא חדא, את הצעת ההתקשרות ואת דוחות 5ונאשמת  3, העבירו נאשם 21.1.2014

הציגה אותם לחוקרי המשטרה, על דעתו של  5ההתקדמות לידי המשטרה, ונאשמת 

 , כמסמכים אותנטיים.3נאשם 

היו מודעים לכך שהם העבירו לידי חוקרי המשטרה,  5ונאשמת  3זאת, בשעה שנאשם 

 במסגרת חקירה משטרתית, מסמכים שמציגים מצגים כוזבים ושעתידים להטעותם.

ים במסמכי רישומים כוזב 3נאשם  םשלעיל רש 369-364במעשים המתוארים בסעיפים  .370

 5 ונאשמת 3. כמו כן נאשם מסמכים במטרה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ףזייו תאגיד

 בכוונה לשבש מהלכי משפט.פעלו, בצוותא חדא, 

 )3ונאשם  1(נאשמת  3על ידי נאשם  1העסקת בנה של נאשמת  ד.

את הכספים מחל"פ שומרון כפי שתואר באישום השלישי שלעיל,  3לאחר שקיבל נאשם  .371

אליו  1כמו גם את העמלה בגין הסדרת העברת התקציב לאיגוד הכדורסל, פנתה נאשמת 

 סיק את בנה, טמיר קירשנבאום.בבקשה שיע

חייל בשרות , עת היה טמיר קירשנבאום 2012פנייה זו נעשתה קודם לחודש דצמבר 

 סדיר.

את העסקתו של טמיר קירשנבאום בחברת ב.כ. עומר  3בהמשך לכך, הסדיר נאשם  .372

 בתור אוסף חומר באינטרנט.

, שילמה חברת ב.כ. עומר לטמיר 2013ועד לחודש יוני  2012החל מחודש דצמבר  .373

 קירשנבאום זאת, על אף שטמיר₪.  27,850קירשנבאום שכר חודשי בסך מצטבר של 

לצרכי  5או את נאשמת  3נאשם  מעולם לא הגיע למשרדי ב.כ עומר, מעולם לא פגש את

  ׂ) לכתבות.Links(עבודתו, ועבודתו התמצתה בשליחת מספר קישורים 

בהיקף  3שוחד מנאשם  1נאשמת  שלעיל, לקחה 373-371במעשים המתוארים בסעיפים  .374

לטמיר קירשנבאום בעד פעולות הקשורות  שכספי השוחד ניתניםביודעם ₪,  27,850של 

 3ונאשם  1כמו כן, במעשים אלה, פעלו נאשמת ציבור.  כעובדת 1בתפקידיה של נאשמת 

זהות בעלי  במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, אתחדא,  בכספי השוחד, בצוותא

 כשוחד, ובכך ביצעו 1ת מיקומם ואת העובדה שהם ניתנו לנאשמת הזכויות בהם, א

 פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.



 

49 

 

 פיהן מואשמים הנאשמים-הוראות החיקוק, שעל

 1לגבי נאשמת 

 חוק העונשין;ל 290עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .375

 (א) לחוק איסור הלבנת הון;3עבירה לפי סעיף  -הלבנת הון  .376

 לחוק העונשין. 284עבירה לפי סעיף  -מרמה והפרת אמונים  .377

 

 3לגבי נאשם 

 לחוק; 290(ב) לחוק העונשין בצירוף סעיף  295עבירה לפי סעיף  -לקיחת שוחד  .378

 לחוק העונשין; 291עבירה לפי סעיף  -מתן שוחד  .379

 (א) לחוק איסור הלבנת הון;3עבירה לפי סעיף  -ן הלבנת הו .380

 לחוק איסור הלבנת הון (שתי עבירות); 4עבירה לפי סעיף  -עשיית פעולה ברכוש אסור  .381

 סיפא לחוק העונשין; 418זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף  .382

 לחוק העונשין; 423רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה לפי סעיף  .383

 לחוק העונשין. 244מהלכי משפט, עבירה לפי סעיף שיבוש  .384

 

 5לגבי נאשמת 

 לחוק העונשין. 244שיבוש מהלכי משפט, עבירה לפי סעיף  .385
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 יד"-פרשת "איגוד הכדור: 9אישום 

 )1 (נאשמת

 העובדות

 המעורבים ורקע א.

פרט לאלה יד ויוצגו המעורבים המרכזיים, -להלן יוצג רקע רלוונטי לפרשת איגוד הכדור .386

 שהוצגו קודם לכן.

לקליסקי במסגרת פרשת איגוד הכדורסל, פנה אליה  1לאחר ההיכרות בין נאשמת  .387

קליסקי והציע לה שבאמצעות תמיכה במוסדות ספורט היא תזכה לחשיפה תקשורתית 

רחבה. קליסקי הבהיר לה שיש בידו לסייע לה בנושא זה בכלל, ולסייע לה בבחירת 

 תעביר תקציבים בפרט. פרויקטים שאליהם היא

באמצעות קשריו בתחום הספורט, ותוך שימוש בניסיונו המקצועי, החל קליסקי לבצע  .388

 .1פעולות יחסי ציבור לטובת נאשמת 

   תזומן כנציגה רשמית מטעם המדינה לאירועי ספורט 1קליסקי פעל לכך שנאשמת 

מרכזיים בעלי חשיפה תקשורתית רחבה, בעיקר בתחום הכדורסל. במהלך אירועים 

 1אלה שימש קליסקי כמלווה אישי של נאשמת 

בבקשה כי היא תסייע לו במציאת עבודה או  1בתוך כך פנה קליסקי אל נאשמת  .389

 הסכימה לסייע לו. 1בקישורו לפרויקטים שבהם יוכל לשמש כיועץ. נאשמת 

לבין קליסקי, החל קליסקי לספק  1האמורים שנוצרו בין נאשמת על רקע הקשרים  .390

שירותי הפקת דפוס למפלגת ישראל ביתנו, במסגרת מערכות בחירות ארציות 

 ומוניציפאליות.

 יד-להעביר תקציב לאיגוד הכדור 1קבלת עמלה בעד הנעת נאשמת  ב.

ל יו"ר איגוד ליסקי א, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה ק2012קודם לשנת  .391

יד יתקשר עם חברה שבבעלותו למתן -דורון שמחי, והציע לו שאיגוד הכדוריד, -הכדורי

 ).שמחי-ו יד-ראיגוד הכדושירותי מיתוג, שיווק ופרסום (להלן: להלן בהתאמה: 

 יד, סרב להצעה זו.-שמחי, נוכח שיקולים תקציביים של איגוד הכדור

במדויק למאשימה, פגש קליסקי חבר אחר באיגוד , במועד שאינו ידוע 2012במהלך שנת  .392

לאיגוד ₪ יד ואמר לו שהוא יכול להסדיר העברת תקציב בסך של חצי מיליון -הכדור

יד דרך מפלגת ישראל ביתנו. באותה שיחה ציין קליסקי, כי גם איגוד הכדורסל -הכדור

 קיבל תקציב מישראל ביתנו.
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סקי עם שמחי. בפגישה זו אמר קליסקי , נפגש קלי18.10.2012בהמשך לכך, לפני יום  .393

יד, ואמר -וד הכדורבכוחו לגייס כסף עבור איג 1לשמחי שבאמצעות קשריו עם נאשמת 

 לשם כך. 1עם נאשמת להפגישו יכול לשמחי כי הוא 

כאמור לעיל אך ורק  1באותה הזדמנות הבהיר קליסקי לשמחי שהוא יפעל מול נאשמת 

 .תמורה כספיתאם תובטח לו 

לא יפחת מחצי  1י ושמחי סיכמו ביניהם שככל שהתקציב שיתקבל מנאשמת קליסק

מהתקציב שיתקבל, וכמו כן יקבל  20%אזי קליסקי יקבל עמלה בשיעור של ₪, מיליון 

יד עמו בהסכם למתן עבודות -טובת הנאה נוספת בדמות התקשרות של איגוד הכדור

 מיתוג וייעוץ.

יד לגייס -אותה אודות הרצון של איגוד הכדורועדכן  1בהמשך, פנה קליסקי אל נאשמת  .394

 כספים.

את הבטחתה לסייע לו במציאת עבודה. בד בבד,  1במעמד זה הזכיר קליסקי לנאשמת 

לפחות לאיגוד ₪ הסביר לה קליסקי כי ככל שהיא תפעל להעברת סך של חצי מיליון 

 יד, אזי האיגוד ייקשר עמו בהסכם למתן שירותים.-הכדור

ה לקדם את העניין, וביקשה מקליסקי לתאם לה פגישת היכרות עם  הסכימ 1נאשמת  .395

 שמחי.

ושמחי נפגשו בבית קפה בתל אביב. במהלך פגישה זו הציג לה  1בהמשך לכך נאשמת  .396

יד, וביקש ממנה להעביר לאיגוד תקציב בסך של חצי -שמחי את פעילות איגוד הכדור

 ₪.מיליון 

למאשימה, יצרה רבין קשר עם שמחי  לאחר פרק זמן מסוים, שאינו ידוע במדויק .397

 יד.-לאיגוד הכדור₪ החליטה להעביר תקציב בסך חצי מיליון  1והודיעה לו כי נאשמת 

פי חוק, להעביר להם תקציבי -יד אינו נמנה עם הגופים שניתן, על-משום שאיגוד הכדור .398

ה ם, הסבירה רבין לשמחי את דרך הפעולה שננקטימדינה שמקורם בכספים קואליציוני

יד -מול איגוד הכדורסל, והציעה לו כי גם במקרה זה התקציב יועבר אל איגוד הכדור

 בעקיפין, דרך מכון וינגייט.

יד יפנו -בהמשך לכך תיאם שמחי מול מכון וינגייט, כי ספקים של איגוד הכדור

חשבוניות שיצאו אל האיגוד אל מכון וינגייט, אשר ישלמן עד למיצוי התקציב של חצי 

 לטובת המכון. 6%-בניכוי עמלת תפעול של כ₪, -ה מיליון

שמחי אף תיאם עם קליסקי, כי התמורה שסוכמה עמו עבור הסדרת העברת התקציב 

, מתוך התקציב שיתקבל, תוך שקליסקי טידי מכון וינגיי-מישראל ביתנו תשולם על

 יפנה חשבונית למכון וינגייט.

 P,1פי הנחייתה של נאשמת -רבין, על, פנתה 23.10.2012בהתאם לאמור לעיל, ביום  .399
P אל

נציג האוצר האחראי על הכספים הקואליציוניים, וביקשה ממנו להעביר סך של חצי 
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המצויים בשליטת מפלגת ישראל ביתנו,  םמתוך הכספים הקואליציוניי₪, מיליון 

 כתמיכה למכון וינגייט.

 כון וינגייט.למ₪ אושרה העברת התמיכה בסך של חצי מיליון  20.12.2012ביום  .400

(כולל ₪  188,000הוציא קליסקי חשבונית למכון וינגייט על סך של  17.1.2013ביום  .401

מע"מ). החשבונית הוצגה, באופן כוזב, ככזו שמוצאת בעקבות "מיתוג/שיווק כדוריד 

 ". בהמשך לכך, התקבל בחשבונו של קליסקי הסך האמור, בתשלום אחד.2013

מעשה של מרמה  1שלעיל, עשתה נאשמת  401-391במעשים המתוארים בסעיפים  .402

יד, שלא כדין, בדרך עקיפה, -והפרת אמונים, בכך שפעלה להעביר תקציב לאיגוד הכדור

על פי בקשתו של קליסקי מקורבה, ובידיעה שהלה ייהנה מהעברת התקציב הזו באופן 

 אישי.

 1פיהן מואשמת נאשמת -הוראות החיקוק, שעל

 לחוק העונשין. 284לפי סעיף עבירה  -מרמה והפרת אמונים  .403
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 פרשת "שילה הקדומה": 10אישום 

 )3(נאשם 

 העובדות

 המעורבים ורקע א.

להלן יוצג רקע רלוונטי לפרשת "שילה הקדומה" ויוצגו המעורבים המרכזיים בפרשת  .404

 זו, פרט לאלה שהוצגו קודם לכן.

שילה הקדומה הוא אתר תיירות המצוי באזור המועצה האזורית מטה בנימין (להלן  .405

 ).מועצהה-ושילה הקדומה בהתאמה: 

כגזבר המועצה, ודובי  4בתקופה הרלוונטית שימש אבי רואה כראש המועצה, נאשם  .406

 ).אודסר-ו רואהאודסר כמנכ"ל עמותת שילה הקדומה (להלן בהתאמה: 

כיועץ ללשכת  3קופה הרלוונטית לאישום זה, שימש נאשם , ובת2009החל משלהי שנת  .407

 היה מקורב בעת ההיא אל השר. 3סז'ניקוב. נאשם ישר התיירות דאז מ

סז'ניקוב והזמין את השר לבקר בשטח יפנה רואה אל לשכתו של מ 3.5.2011קודם ליום  .408

 המועצה. זאת, מתוך מטרה להכיר לשר את המועצה ולהשיג תקציבים לשם פיתוחה.

 סז'ניקוב להעביר תקציב לשילה הקדומהידרישת עמלה בעד הנעת מ ב.

סז'ניקוב ביקור במועצה. במסגרת הביקור סייר השר י, ערך מ3.5.2011בהמשך, ביום  .409

הצטרף לביקור  3נאשם  בשילה הקדומה, והוצגו לו תוכניות לפיתוחו של האתר.

, 3יור הציג עצמו נאשם במועצה כחלק מצוותו של השר, ונלווה אליו במשך הסיור. בס

 .3כלפי אנשי המועצה, כיועץ של השר. במסגרת סיור זה הכיר אודסר את נאשם 

אל אודסר  4, פנה נאשם 3.5.2011במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בסמוך ליום  .410

יכול להסדיר תקציב עבור שילה הקדומה, ולשם כך יש להיקשר  3ואמר לו, כי נאשם 

 עמו בהסכם.

, כי הוא יקדם את השגת 4לאודסר, בעצמו ובתיווכו של נאשם  3ציע נאשם בהמשך ה .411

 התקציב עבור שילה הקדומה במשרד התיירות בעד קבלת עמלה.

, שכן הוא ראה בו חלק מצוותו 3, נעזר אודסר בנאשם 2011במהלך חודשים יוני ויולי  .412

ה זו התבקשה סז'ניקוב, לשם ניסוח פנייה מטעם המועצה אל השר. במסגרת פנייישל מ

 העברת תקציב לפיתוח שילה הקדומה.

מצדו השתמש בהשפעתו במשרד התיירות כדי לקדם העברת תקציב לשילה  3נאשם  .413

סז'ניקוב הועברו אליו עדכונים בנושא כדי שהוא יוכל לעקוב יפי הוראת מ-הקדומה, ועל

 אחר התקדמות העברת התקציב.
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לעובדי לשכתו כי הוא חפץ לקדם את סז'ניקוב הבהיר יבין היתר נוכח העובדה כי מ .414

שילה הקדומה, ובמועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, אישר משרד התיירות העברת 

 ₪. 1,500,000תקציב לשילה הקדומה בסך של 

מאדוסר לשלם לב.כ. עומר סך של  3או במועד סמוך לכך, דרש נאשם  5.7.2011ביום  .415

 בתוספת מע"מ בגין הסדרת התקציב.₪  100,000

דרש לקבל נתח מתקציב מדינה שכבר עבר לשילה  3כדי לספק הצדקה לכך שנאשם  .416

שלושה  3הקדומה, וכדי לשוות לדרישה נופך של תשלום בעד שירות ממשי, יצר נאשם 

 מסמכים אשר נועדו להציג מצג כוזב באשר למהות הקשר שבינו ובין שילה הקדומה.

עומר לבין שילה הקדומה (להלן:  שתי הצעות התקשרות בין ב.כ. 3תחילה יצר נאשם  .417

 ). הצעות ההתקשרות היו כוזבות בכמה היבטים:הצעות ההתקשרות

. מועד שבו, 1.3.2011, הן תוארכו ליום 19.6.2011חרף העובדה שהן נוצרו ביום  .א

 לאדוסר. 3כאמור לעיל, טרם נוצר הקשר הראשוני בין נאשם 

העברת תקציב לשילה דרש לקבל עמלה בעד הסדרת  3חרף העובדה כי נאשם  .ב

הקדומה, נכתב בהצעות ההתקשרות שמהות ההתקשרות בין הצדדים היא מתן 

 שירותים שונים לתקופה של שנים עשר חודשים.

 כנותנת השירות. 5באחת מהצעות ההתקשרות הוצגה נאשמת  .ג

סר טיוטת הסכם התקשרות בין ב.כ. עומר ובין שילה דוהעביר לידי א 3כמו כן, נאשם  .418

). טיוטת ההסכם הייתה כוזבת בשני מובנים: ראשית, טיוטת ההסכםהלן: (ל הקדומה

, היא תוארכה ליום 10.7.2011, ותוקנה ביום 19.6.2011חרף העובדה שהיא נוצרה ביום 

דרש לקבל תשלום בעד הסדרת העברת  3; שנית, חרף העובדה כי נאשם 1.3.2011

שרות בין הצדדים היא תקציב לשילה הקדומה, נכתב בטיוטת ההסכם שמהות ההתק

 מתן שירותים שונים לתקופה של שנים עשר חודשים.

 , ולא שילם לו ממקורותיה של שילה הקדומה.3אדוסר סירב לדרישות נאשם 

להניע את כסף על מנת  3שלעיל, דרש נאשם  418-409במעשים המתוארים בסעיפים  .419

העברת תקציב לשילה , בדמות למשוא פנים או להפליהעובד ציבור,  שהואמסז'ניקוב, 

רישומים כוזבים  3רשם נאשם  אלה במעשים המתוארים בסעיפיםהקדומה. כמו כן, 

 במסמכי תאגיד וזייף מסמכים במטרה לקבל דבר בנסיבות מחמירות.

 3פיהן מואשם נאשם -הוראות החיקוק, שעל

לחוק  290(ב) לחוק העונשין, בצירוף סעיף  295עבירה לפי סעיף  -ניסיון ללקיחת שוחד  .420

 לחוק; 25ובצירוף סעיף 

 סיפא לחוק העונשין; 418זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף  .421

 לחוק העונשין; 423רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה לפי סעיף  .422
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 מרמה בדיווחי שעות עבודה: 11אישום 

 )3 (נאשם

 העובדות

 . המועצה האזורית חבל לכישא

ערך מסז'ניקוב, סיור במועצה האזורית חבל לכיש, לשם בחינת  2012בחודש אוגוסט  .423

נלווה אל השר בסיור זה (להלן :  3דרכים לקידום תחום התיירות באזור. נאשם 

 "כיועץ תיירותי" הקשור למשרדו של השר. 3). בסיור הוצג נאשם המועצה

פרויקטים הרלוונטיים באזור, במהלך הסיור הודיע מסז'ניקוב, כי כדי לתאם בין כל ה .424

יועמד לרשות המועצה יועץ, אשר המימון לשכרו יתקבל מהחטיבה להתיישבות וישולם 

 בפועל על ידי המועצה.

בהמשך למתואר לעיל, נקשרה המועצה עם חברת ב.כ. עומר בהסכם ייעוץ. נוכח  .425

ולבקשת העובדה כי מדובר בהתקשרות הפטורה ממכרז בשל ניסיונו המיוחד של היועץ, 

כי הוא יהיה היועץ המוביל שב.כ. עומר תעמיד לצורך ביצוע  3המועצה, הבהיר נאשם 

 העבודה.

מע"מ בגין כל שעת עבודה, בהתאם ₪ +  250סוכם, כי המועצה תשלם לב.כ. עומר 

 ידי נציבות שירות המדינה.-לתעריפים שנקבעו על

את שירותיו של מומחה בתחום  3לצורך ביצוע עבודת הייעוץ האמורה, שכר נאשם  .426

לבין בקר הייתה כזו  3). חלוקת העבודה בין נאשם בקרהתיירות, איתי בקר (להלן: 

היה אחראי על הפן הניהולי ובקר על כלל התחום המקצועי, דהיינו על איסוף  3שנאשם 

 החומר, עיבודו והצגתו.

, בשם ב.כ. עומר, דיווחי 3, העביר נאשם 2013ועד לחודש  2012ר החל מחודש דצמב .427

שעות ובסך כולל של  345שעות עבודה למועצה בגין שירותי הייעוץ, בהיקף מצטבר של 

 ).דיווחי השעות(להלן: ₪  100,000-כ

 דיווחי השעות היו כוזבים, וזאת בשני מובנים: .428

 בפועל.סך השעות הכללי שהוצג היה גבוה מזה שבוצע  .א

כיועצת בתחום התיירות. זאת, חרף  5דווחו שעות עבודה רבות של נאשמת  .ב

 לא עבדה בפרויקט. 5העובדה כי נאשמת 
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כ. עומר את התשלומים שנדרשו. בעקבות דיווחי השעות הכוזבים, שילמה המועצה לב. .429

הייתה יודעת המועצה כי מדובר בדיווחי שעות כוזבים, הייתה מפסיקה המועצה את לו 

 ההתקשרות עם ב.כ. עומר.

מצגים כוזבים כלפי  3שלעיל, הציג נאשם  429-423במעשים המתוארים בסעיפים  .430

 המועצה וקיבל במרמה תשלומים עודפים.

 . החטיבה להתיישבותב

נתנה ב.כ. עומר שירותי ייעוץ לחטיבה להתיישבות  2010ועד לשנת  2009החל מסוף שנת  .431

 החטיבה להתיישבות בעניין זה. עמד בקשר עם 3במספר נושאים. נאשם 

את שירותיו של בקר. חלוקת  3לצורך ביצוע עבודת הייעוץ האמורה, שכר נאשם  .432

היה אחראי על הפן הניהולי ובקר  3לבין בקר הייתה כזו שנאשם  3העבודה בין נאשם 

 על כלל התחום המקצועי, דהיינו על איסוף החומר, עיבודו והצגתו.

 1,500-, בשם ב.כ. עומר, דרישות תשלום בגין למעלה מ3שם העביר נא 2010במהלך שנת  .433

 ).דיווחי השעותלכל הפחות (להלן: ₪,  453,000שעות עבודה, ובסך מצטבר של 

 דיווחי השעות היו כוזבים, וזאת בשני מובנים: .434

 סך השעות הכללי שהוצג היה גבוה מזה שבוצע בפועל. .א

כיועצת בתחום התיירות. זאת, חרף , 5דיווח על שעות עבודה רבות של נאשמת  3נאשם  .ב

 לא עבדה בפרויקט. 5העובדה כי נאשמת 

בעקבות דיווחי השעות שילמה החטיבה לב.כ. עומר את הסכומים שנדרשו. לו הייתה  .435

יודעת החטיבה כי מדובר בדיווחי שעות כוזבים, הייתה מפסיקה את ההתקשרות עם 

 ב.כ. עומר.

מצגים כוזבים כלפי  3ל, הציג נאשם שלעי 435-431במעשים המתוארים בסעיפים  .436

 החטיבה וקיבל במרמה תשלומים עודפים.

 3פיהן מואשם נאשם -הוראות החיקוק, שעל

 סיפא לחוק העונשין (שתי עבירות). 415עבירה לפי סעיף  -קבלת דבר במרמה  .437
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 איומים על קצין משטרה: 12אישום 

 )3 (נאשם

 העובדות

השלום בראשון לציון דיון בנושא תפיסה זמנית של התקיים בבית משפט  9.8.2015ביום  .438

כתב האישום דנן. בית מסגרת חקירת הפרשה הפלילית נושא , וזאת ב3רכוש של נאשם 

 המשפט החליט בעניין שנדון בפניו כעמדת משטרת ישראל.

אל קצין המשטרה, מפקח אורן גבאי, ואמר לו, בין היתר,  3בתום הדיון ניגש נאשם  .439

הוסיף ואמר למפקח גבאי "אתה תשלם  3ים לא נכונים לגבי". נאשם "טענת היום דבר

 על זה ביוקר, אני סימנתי אותך".

על קצין המשטרה כי הוא  3שלעיל, איים נאשם  439-438במעשים המתוארים בסעיפים  .440

 יפגע, שלא כדין, בשמו הטוב או בפרנסתו בכוונה להפחידו או להקניטו.

 3נאשם  פיהן מואשם-הוראות החיקוק, שעל

 לחוק העונשין; 192עבירה לפי סעיף  -איומים  .441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

______________ 

 ד"ר מאור אבן חן

 סגן מנהל המחלקה הכלכלית

 בפרקליטות המדינה

______________ 
 ד"ר יונתן קרמר

 סגן בכיר במחלקה הכלכלית

 בפרקליטות המדינה

______________ 

 גיא גמליאל

 עוזר במחלקה הכלכלית

 בפרקליטות המדינה
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 ודעה לבית המשפטה

 

-התשמ"ב  ,א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]15-ו 15בהתאם לסעיף 

היא תעתור למאסר בפועל  יורשעו, 4-1אם נאשמים  , מודיעה המאשימה כי1982

 .אליהםביחס 

 

 

 

 הודעה לנאשמים

 

מתקיים בהם אחד  הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם

(א) לחוק הסנגוריה 18מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג, המנויים בסעיף 

 .1985-הציבורית, תשנ"ו
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 נספח בקשת חילוט

 

(א) 297, ועל פי סעיף 2000-התש"ס לחוק איסור הלבנת הון, 21על פי הוראות סעיף  .1

של רכוש  הנכבד להורות על חילוטמתבקש בית המשפט , 1977-לחוק העונשין, תשל"ז

ה של הלבנת ההון, או עביר ה בונעברששווי הרכוש ב, להלןהמפורט  3-ו 2, 1נאשמים 

 הלן.כמפורט ל ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לכך,

לפי חוק  1נאשמת כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור שבו בוצעו פעולות על ידי  .2

 ₪. 5,704,236הון עומד על סך של  איסור הלבנת

 3.616הועמד שער הדולר על שיעור של  -פרשת תנועת עזרא  -[במסגרת האישום הרביעי 

 ]3.625למעט התשלום עבור חברת היח"צ בעניין הסקר שהועמד על שיעור של ₪, 

לפי חוק  2נאשם כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור בו בוצעו פעולות על ידי  .3

 ₪. 483,409איסור הלבנת הון עומד על סך של 

לפי חוק  3נאשם כמפורט בכתב האישום שווי הרכוש האסור בו בוצעו פעולות על ידי  .4

 ₪. 1,160,650איסור הלבנת הון עומד על סך של 

(ב) לחוק 21, כמשמעותו בסעיף 3-ו 2, 1נאשמים של  םהוא רכוש להלןפורט שיהרכוש  .5

או שהעבירו אותו לאדם  ואת רכישת נומימ מיםו/או רכוש שהנאש איסור הלבנת הון

 .אחר בלא תמורה

 

U1 נאשמתU ) 1.7.2017עדכני ליום( 

בבנק  ובעלה, מיכאל קירשנבאום, 1נאשמת , שמתנהל על שם ******חשבון שמספרו  .1

 .₪ 2,069,111, יתרה בסך של **********

, חברה לביטוח בע''מ ******ב ,1נאשמת על שם  ,******** חיים, מס' פוליסת ביטוח .2

 .₪ 461,414יתרה בסך של 

, חברה לביטוח בע''מ ב******, 1, על שם נאשמת ******פוליסת ביטוח מנהלים, מס'  .3

 .₪ 73,975יתרה בסך של 

, חברה לביטוח בע''מ ******, ב1, על שם נאשמת *******פוליסת ביטוח מנהלים, מס'  .4

 .₪ 909,261יתרה בסך של 

, יתרה בע''מבית השקעות  *******, ב1, על שם נאשמת ********קרן פנסיה, מס' תוכנית  .5

 .₪ 137,000בסך של 

בית השקעות  ב******, 1, על שם נאשמת *********קרן גמול השתלמות, מס' עמית  .6

 .₪ 472,451, יתרה בסך של בע''מ
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, יתרה בע''מבית השקעות  ב*****, 1, על שם נאשמת *******קרן גמול (גדיש), מס' עמית  .7

 .₪ 450,324בסך של 

, יתרה בע''מבית השקעות  *****, ב1, על שם נאשמת *****קרן גמול (גדיש), מס' עמית  .8

 .₪ 18,868בסך של 

, בע''מבית השקעות  *****, ב1, על שם נאשמת ******קרן גמול השתלמות, מס' עמית  .9

 .₪ 1,000,471יתרה בסך של 

, יתרה בע''מבית השקעות  ******, ב1, על שם נאשמת ******עמית  קרן גמול (גדיש), מס' .11

 .₪ 165,398בסך של 

, יתרה בע''מבית השקעות  ******, ב1, על שם נאשמת ******קרן גמול (גדיש), מס' עמית  .12

 .₪ 79,590בסך של 

U 5,837,863סך הכול ₪U. 

 

U2 נאשםU ) 11.7.2017עדכני ליום( 

בע"מ, יתרה של של  ***********, ב2, על שם נאשם *******פוליסת ביטוח מנהלים, מס'  .1

67,209 ₪. 

 

U 3נאשםU  1.7.2017(עדכני ליום( 

יתרה בסך של *******,  בבנק ,בע"מ *******, שמתנהל על שם *******חשבון שמספרו  .1

372,171 ₪. 

 .3אשר נתפס בכספת בביתו של נאשם ₪,  73,050כסף מזומן בשקלים בהיקף של  .2

 .3אשר נתפסו בכספת בביתו של נאשם ₪,  38,303דולר אמריקאי במזומן, שהם  10,900 .3

 .3אשר נתפסו בכספת בביתו של נאשם ₪,  1,591סטרלינג במזומן, שהם  לירות 350 .4

 .3אשר נתפסו בכספת בביתו של נאשם ₪,  21,934במזומן, שהם  אירו 5,500 .5

, יתרה בסך של ***********ב ,5ונאשמת  3, שמתנהל על שם נאשם ******חשבון שמספרו  .6

1,383,616 ₪. 

U 1,890,665סך הכול ₪U. 

שלעיל, אזי המדינה  5-1[ככל שאכן יתקבלו כספי החילוט מהמקורות המנויים בסעיפים 

בלבד, בשים לב להיקפי העבירה ₪  653,601סך של  ********תבקש לחלט מחשבון זה מס' 
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