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דיון הוכחות קבוע ליום 16.04.2018

המאשימה: מדינו! ישראל

באמצעות פרקליטות המדיני;,

המחלקה הכלכלית

, ירושלים מרחוב הסורג 1

; פקס ?. 02-6467841 טלפון - 02-5693939

ג ד - נ  -

הנאשמים: 1. פאינה קירשנבאום, ת.ז, 016599326

באמצעות עוה"ד גיורא אדרת ו/או אורן אדרת

, תל אביב 64239 מרחוב ויצבע 2

טלפון: 103-6932020 פקס ? 03-6932021

3. רמי כהן, ת.ז. 050227073

5. בתיה כהן, ת.ז. 50564434

הודעת מוסכמת על ביטול הזמנתו של עד תביעה
7 322 והעובדות המוסכמות בעניינו מס

, מר דני איילון, לדיון המאשימה מתכבדת להודיע בזאת על ביטול הזמנתו של עד תביעה מסי 322
, אליה הגיעו הצדדים בעניין העובדות ההוכחות הקבוע ליום 16,04,2018. זאת, נוכח ההסכמה

הרלוונטיות וויתורה של ההגנה על חקירתו הנגדית.

ואלה העונדות המוסכמות על כלל הצדדים:
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; בהתאם להזמנתו של אביגדור ליברמן הצטרף דני איילון כשנת 2008 למפלגת ישראל
ביתנו ורץ מטעם המפלגה בבחירות לכנסת בשנת 2009, לאחר הבחירות כיהן כחבר כנסת
, כסגן שר הרווץ יכן כיו"ר ביתנו העולמית עד לחודש פברואר מטעם מפלגת ישראל ביתנו
2013. בבחירות לכנסת בשנת 2013 לא נכלל דני איילון ברשימה מטעם מפלגת ישראל

ביתנו.

2. דני איילון הכיר את פאינה קירשנכאום לאחר שנכנס לרשימה של מפלגת ישראל ביתנו
בחודש ספטמבר 2008, ליברמן הכיר ביניהם והציג את קירשנבאום כמזכ"ל המפלגה.
, אשר הוצג לו כראש אגף ארגון כמפלגה. קירשנבאום הכירה לאיילון אה דאוד גודוכסקי

, קירשנבאוס וגודוכסקי ארגנו לאיילון חוגי ביר! ואירועי כמערכת הבחירות של 2009
כחירות.

3. לאחר הבחירות של שנת 2009 לא היה ממשק מקצועי בין איילון לקירשנבאום
וגודובסקי, פרט לבקשות לקיום פגישות עס גורמים שונים אותן הס הפנו לאילון.

, פגישות עם נציגי תנועת "עזרא" 4. בין היתר קיים איילון, לבקשת קירשנבאום וגודובסקי
העולמית, במהלכו נתן הרצאות לחניכים ורכזים של התנועה בנושאים פוליטיים ונודעים
בקשר למדינת ישראל. קירשנבאוס וגודוכסקי הסבירו לאיילון כי שיתוף פעולה עם
, מאחר ותנועת "עזרא" חוברת למפלגת ישראל ביתנו תנועת "עזרא" הוא לטובת המפלגה

ותהיה לתנועת נוער של המפלגה.

5. לדברי איילון, תנועת "עזרא" העולמית עוסקת בחינוך בני נוער, כעיקר ממוצא מדינות
ברית המועצות לשעבר, בחינוך ובסיוע לעלייה. איילון שמח להשתתף בפעילויות של

"עזרא'', להופיע ולהרצות בפניהם.

, דניאל 6. נוסף לכך קיים אילץ יחד עם קירשנבאום פגישות עם ראשי תנועת "עורא"
אלינסון ודוד רויטמן, ודן איתם על פיתוח שיתוף פעולה בין התנועה לבין ביתנו העולמית,

7. קירשנבאום ואלינסון ביקשו מאיילון להתרים יהודים עשירים בעולם למען פעילותה של
, אך איילון לא חשב שזה ראוי שבהיותו בתפקיד ממלכתי יעסוק תנועת "עזרא"

בהתרמות.

8. קירשנבאום, אלינסון וגודובסקי ביקשו מאיילון לקיים פגישה עם משלחה של תנועת
האדוונטיסטים העולמית טארה"ב, אשר בראשה עמד ראש התנועה טד וילסון. הפגישה
נערכה ביום 18,06.12, בטרם הפגישה ביקש איילון חוות דעת לגבי התנועה מחטיבת
, כי מדובר כתנועה גדולה התומכת כמדינת ישראל. לאור הדתות במשרד החוץ, ממנה עלה
חוות הדעת ראה איילון חשיבות בקיום הפגישה לצורך חיזוק הקשר בין התנועה לבין

מדינת ישראל.

9. לאחר הפגישה עס טד וילסון ומשלחתו, אלינסון ביקר את איילון במשרדו וביקש ממנו
להמשיך ולפגוש את טד וילסון וכן להציג בפניו את הפרויקטים של תנועת "עזרא''

, כדי שהאדוונטיסטים יתרמו לתנועת "עזרא", במדינות חבר העמים

10. בהמשך, גוכח בקשותיו של אלינסון וכן כביקור גומלין, ביקר איילון את וילסון כמהלך
ביקורו בארה"כ בחודש נובמבר 2012. במהלך הביקור סיפר איילין לוילסון על

הפרויקטים של תנועת "עזרא" במדינות חכר העמיס, וזאת מבלי לבקש תרומות,
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11. לאחר חזרתו של איילוו לישראל ביקש אלינסון להיפגש עמי ולשמוע אודות הפגישה עם
וילסון איילון נפגש עם אלינסון, סיפר לו על כך שהפגישה הייתה מצוינת וחשוב להמשיך
ולשמור על הקשר עם התנועה, אך לדעתו, אין הוא בטוח כי התנועה מוכנה לתרום

. לא נערכו פגישות נוספות נין איילון לאלינסון, '?לעזרא"

12. במסגרת תפקיד! כסגן שר החוץ כיקר איילוו בארה"ב, ביקור שמומן על ידי המשרד.
במסגרת שהותו בארה"ב נפגש גם עם טד וילסון בנושא תנועת ''עורא''. בני משפחה של
איילוו התלוו אליו בנסיעה לארה"ב, הוצאות ביקורם מומנו על ידי איילון באופן פרטי.
איילוו לא ביקש ואף לא הוצע לו על ידי אלינסון לשאת בהוצאות הנסיעה שלו או של כני

משפחתו.

13. במחצית השניה של שנת 2011, כעת כהונתו של איילוו כסגן שר החוץ פנה אליו גודובסקי
וביקש ממנו להיפגש עם בעלי אתר יזרוס לצורך שיתוף פעולה עמו. לא זכור לאיילין
שקירשנבאום פנתה אליו בעניין יורוס, אבל יכול להיות שהוכירה את האתר בשיחת פנים

מול פנים עם איילוו בכנסת.

14. מאחר והפגישה התמהמה בגלל לוח הזמנים העמוס של איילוו, חזר אליו גודוכסקי
טלפונית מספר פעמים על מנת לזרז את קיום הפגישה.

15. לבסוף נפגש איילוו עם מיכאל פלקוכ, אשר הציג כפניו את אתר יורוס וחשיבותו במגזר
הרוסי ושחשוב לאיילון לעבוד איתס טל מנת להיחשף כציבור הרוסי. פלקוכ אף ציין
, משתמשים , כי חברי כנסת אחרים, לדוגמא אלכס מילר ממפלגת ישראל ביתנו בפניו

בשירותי האתר.

, קלרינה שפיץ, להמשיך ולהיות בקשר 16. לאחר הפגישה הנחה איילוו את ראש המטה שלו
עם נציגי האתר. שפיץ דיווחה לאיילון, כי היא עמדה בקשר עם סגנו של פלקוב, אלכס
נולדנשטיין, אשר העכיר לה הצעת מחיר לפיה תמורת תשלום בסך 15,000 ש"ח יתורגמו
סרטוני הסברה של איילוו לשפה הרוסית, יתפרסמו ראיונית של איילוו ליזרוס וכאכרים.
לפי הצעתו של גולדנשטיין התשלום אמור היה להתבצע מתקציב הקשר לבוחר של

איילי!
17. איילוו הודיע לשפיץ שההצעה אינה מקובלת עליו והנחה אותה לברר יותר על האתר.
שפיץ הציעה שהיא תדבר עם אלי ברדנשטיץ שהיה הכתב המדיני של עיתון מעריב והכיר
היטב את התקשורת במגזר הרוסי. בהמשך אכן פנתה שפיץ לברדשטיין, שאמר לה,

לדבריה, כי הוא מכיר את האתר, מדובר באנשים טובים ותמליץ עליהם .

18. כעבור יום יומיים לאחר השיחה כאמור בין איילון לשפיץ קיבל איילון שיחת טלפון
מליכרמו, אשר שאל בזעם מדוע שפיץ מבררת על יזרוס ודרש להפסיק את הבירורים

כאופן מידי איילון סיפר על השיחה לשפיץ והנחה אותה להמשיך לפעול ללא פחד.

19 לאחר מכן התקיימו חילופי מסרים נוספים בין גולדנשטיין לשפיץ אשר, כפי שעולה
מהתכתובת ביניהם, הודיעה לגולדשטיין על הסכמתם לתשלום של 5,000 ¤, אך המו"מ

לא הבשיל, האתר לא סיפק שירות לאיילון ולא קיבל שוס תשלום.
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לאור האמיר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את הזמנתו של ער התביעה כמפורט
לעיל ילקבל את ההודעה על העובדות המוסכמות כמפורט לעיל כחלק מהממצאים

העובדתיים בתיק וה.

] ן

) /ר  7* י *ייי
גיורא אדרת, עו/ד נטלי קוק/, /נו"ד

-י כ''כ גאשמת 1/ ב"כ המאשימה/ י

הוגש היום 15 אפריל 2018
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