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כתב אישום מתוקן
(בעניינו של נאשם 4)

חלק כללי

א. המעורבים

מתן דהן, דני גליקסברג ועמותת איילים;

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

עמותת איילים). דרך פעולה מרכזית של עמותת איילים היא הקמת כפרי סטודנטים,
תוך שילוב דיירי הכפרים בפעילות חברתית בקהילה.

2. מקורות המימון לפעילותה של העמותה הם תקציבים ממשלתיים, תקציבי מוסדות
לאומיים ותרומות.

3. מתן דהן ודני גליקסברג (להלן: דהן ו-גליקסברג) ייסדו בשנת 2002, יחד עם אחרים, את
עמותת איילים. עד לשנת 2013 שימש דהן כמנכ"ל העמותה בשכר וגליקסברג כסגנו
בשכר. החל משנת 2013 העבירו השניים את סמכויות הניהול השוטף לידי מנהלת

כללית. דהן החל לשמש כיושב ראש הוועד המנהל של העמותה וגליקסברג כסגנו,
שניהם בהתנדבות.

4. לאורך כל התקופה האמורה היה דהן מעורב בכל היבטי הפעילות של עמותת איילים,
הוא היה בעל הסמכות לקבל החלטות מדיניות בעמותה ובעל ההשפעה הרבה ביותר על
התוויית דרכה. בכלל זאת, דהן היה אמון על הקשר עם גורמים פוליטיים לשם השגת

מימון לפעילות העמותה. גליקסברג היה אמון על הקשר עם תורמים.

הנאשם;

5. חברת "אימפקט'' בע"מ היא משרד שדלנים (לוביסטיס) שעסק, בין היתר, בקידום
האינטרסים של לקוחותיו - ארגונים שונים, לרבות עמותות - בקרב משרדי הממשלה

והכנסת (להלן: אימפקט).

: לרנר). 6. אורית לתר היא מהבעלים של אימפקט ומנהלת בחברה (להלן

: לוי). ך. הנאשם הוא שדלו (לוביסט) שעבד באימפקט (להלן

8. בתקופה הרלוונטית נמנתה עמותת איילים עם לקוחות אימפקט, ושילמה לאימפקט
תשלום חודשי קבוע בעד שירותיה. לרנר ולוי הס שהיו אחראים מטעם אימפקט על

הטיפול בעמותה.

בכלל זאת, הנאשם היה אמון על נושא גיוס תקציבים עבור עמותת איילים, ובעיקר גיוס
תקציבי מדינה באמצעות מפלגת ישראל ביתנו.
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פאינת קיישנבאוס ודוד (דאוד) גודובסקי

: 9. עובדי הציבור, המעורבים העיקריים בפרשה, הם פאיכה קירשנבאום (להלן
: גודובסקי). קירשנבאום) ודוד (דאוד) גודובסקי (להלן

10. בשנים 2014-2003 שימשה קירשנבאום בתפקיד מזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו.
בתקופה זו הייתה קירשנבאוס עובדת ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 290(ב) לחוק

: חוק העונשין). העונשין, תשל"ז 1977 (להלן

בשנים 2014-2009 כיהנה קירשנבאום כחברת כנסת, ובתוך כך, בשנים 2014-2013, אף
כיהנה כסגנית שר הפנים. בתקופות אלה הייתה קירשנבאוס עובדת ציבור, גס כהגדרתו

של מונח זה בסעיף 34כד לחוק העונשין.

11. כחלק מסמכויותיה של קירשנבאום במפלגת ישראל ביתנו היא הייתה אמונה על
הכספים הקואליציוניים של המפלגה. דהיינו, תקציבי מדינה, אשר בתקופה הרלוונטית
הוקצו מכוח הסכמים קואליציוניים לשליטת המפלגה, בכפוף לחוק וללשון ההסכמים

: כספים קואליציוניים). (להלן

קירשנבאוס, לעיתים תוך התייעצות עם אחרים, הייתה מחליטה על אופן� חלוקת
הכספים הקואליציוניים, ולמעשה באילו גופים מפלגת ישראל ביתנו תתמוך ומה יהא

שיעור התמיכה.

12. החל משנת 2001 ועד לשנת 2014 לפחות, שימש גודובסקי כמנהל אגף הארגון של מפלגת
ישראל ביתנו. בתקופה זו היה גודובסקי עובד ציבור, כהגדרתו של מונח זה בסעיף

290(ב) לחוק העונשין.

13. קירשנבאום הייתה הממונה על גודובסקי בתפקידו כמנהל אגף הארגון.

14. במסגרת זו היה גודובסקי אמון, בין היתר, על הפן הארגוני של מערכות בחירות,
ארציות ומוניציפאליות, ועל הקשר של מטה מפלגת ישראל ביתנו עם גורמי השטח,

לרבות ראשי רשויות, חברי מועצות, מרכזי סניפים ופעילים.

כמו כן, גודובסקי עמד בקשר עם גופים שונים אשר ביקשו כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל
להעביר להם כספים מתקציבי המדינה, ובין היתר, תעביר לשימושם כספים

קואליציוניים, ואף היווה ערוץ להעברת בקשות מסוג זה אל קירשנבאום.

ב. רקע

, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה הנאשם לדהן ועדכן אותו 15. במהלך שנת 2011
כי גורמים במפלגת ישראל ביתנו התרעמו בפניו על כך שהם לא הוזמנו לחנוכת כפר
הסטודנטים של עמותת איילים - "אשלים". זאת, חרף העובדה, כי ישראל ביתנו לקחה

חלק במימון הפרויקט.
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16. הנאשם הציע לדהן לפגוש את גודובסקי, כחלק מניסיון לשקם את היחסים עם מפלגת
ישראל ביתנו ולחדש את הקשר עמה. זאת, במטרה לגייס כספים קואליציוניים מישראל
ביתנו עבור עמותת איילים ולקדם החלטות ממשלה בעניין כפרי הסטודנטים של עמותת

איילים.

17. בהמשך לאמור לעיל, בהתאם להצעתו של הנאשם, נערכה פגישת היכרות בין דהן לבין
-. פגישת ההיכרות). גודובסקי (להלן

18. בפגישת ההיכרות, או במועד סמוך לכך, אמר גודובסקי לדתן, כי אס עמותת איילים
מעוניינת בשיתוף פעולה של מפלגת ישראל ביתנו, עליה להגדיל את מספר הסטודנטים
העולים החדשים בכפרים. עוד הוסיף גודובסקי, כי באמצעות אתר יזרוס ניתן יהיה
העמותה לקהל הסטודנטים הרלוונטי. בעקבות זאת, העמותה נקשרה עם . לשווק את

יזרוס בהסכם למתן שירותי שיווק.

, התקיימה בין מפלגת ישראל ביתנו, בעיקר 19. החל מאותו שלב ועד לסוף שנת 2014
באמצעות גודובסקי, ובין עמותת איילים, מערכת יחסים הדוקה. במסגרת מערכת
יחסים זו העבירה המפלגה תקציבים על פי הנחיית פאינה קירשנבאוס בהיקף נרחב

למימון פעילות עמותת איילים, אשר מקורם בכספים קואליציוניים.

20. החל מפגישת ההיכרות ועד לסוף שנת 2014 שימש הנאשם כגורם מתווך ומקשר בין
עמותת איילים ובין מפלגת ישראל ביתנו.

ג. דרישת גודובסקי לקבל חצי מיליון ¤ במזומן מעמותת איילים וסירובם של דהו, גליקסברג
והנאשם לדרישה

21. בסוף שנת 2013 התגבשה החלטת ממשלה בדבר תכנית להקמת כפרי סטודנטים בנגב
ובגליל ולהרחבת כפרים קיימים. במסגרת ההחלטה הוקצו תקציבים לשם מימוש
התכנית, ונקבע כי החטיבה להתיישבות תהא רשאית להיקשר בהסכם רלוונטי עם
עמותת איילים. לצד זאת, העמותה התחייבה להשתתף במימון התוכנית בהיקף של 15

מיליון ¤.

22. טרם קבלת החלטת הממשלה, ובמסגרת ההיערכות לה, סיכם גודובסקי עם דהן,
בתיווכם של לרנר או לוי, כי מפלגת ישראל ביתנו תפעל להעברת כספים קואליצינייס

לעמותת איילים לטובת פעילותה והתכנית, בהיקף של כ-5 מיליון ש''ח.

23. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, טרם יום 24.11.2013 וימים ספורים עובר
להתכנסותה של ועדת שרים לשם דיון בתכנית האמורה, נפגשו גודובסקי, דהן והנאשם

בבית הקפה "דובנוב" בתל-אביב (להלן = הפגישה הראשונה).

24. בפגישה הראשונה הבהיר גודובסקי לדהן ולנאשם, כי ישראל ביתנו אכן תתקצב את
העמותה ואת התוכנית. אולם בד בבד הבהיר, כי כתנאי להעברת הכסף נדרשת העמותה

להעביר לידו חצי מיליון ¤ במזומן לצרכי מפלגת ישראל ביתנו.
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25. במהלך הפגישה הראשונה, וגם לאחריה, הבהיר דהן לגודובסקי, בעצמו ובאמצעות

הנאשם, כי דרישתו לקבל חצי מיליון ¤ במזומן אינה מקובלת.

לאחר הפגישה עדכן דהן את גליקסברג באשר לתנאי שהציב גודובסקי.

26. לצד זאת, לאחר הפגישה הראשונה, פנה דהן אל מבקר עמותת איילים, רו"ח ישראל

גור, ועדכן אותו, וכן את היועץ המשפטי של העמותה.

כמו כן, פנה דהן אל לתר, וביקש ממנה לפכות לגורמים במשרד האוצר, כדי לוודא כי

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

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

27. לאחר הדרישה של גודובסקי לקבל חצי מיליון ¤ במזומן, ולמעשה דרישתו לקחת שוחד

בעד פעולות הקשורות בתפקידו כעובד ציבור, וסירובו של דהן לכך, ובמטרה לסיים את
המחלוקת שהתגלעה ולא לפגוע בעמותה, תיאם הנאשם פגישה כוספת בין גודובסקי

לבין העמותה. בפגישה זו, אשר התקיימה בתל-אביב, השתתפו גודובסקי, דהן,
גליקסברג והנאשם (להלן: הפגישה השנייה).

28. בפגישה השכייה הביע גודובסקי תרעומת על כך, כי התקציב עבר בפועל אל עמותת
איילים, וזאת מבלי שהעמותה ומפלגת ישראל ביתכו יישבו את המחלוקת סביב

העברתו.

29. במהלך הפגישה השנייה דנו המשתתפים בפער שבין רצונו של גודובסקי, כי נתחים
מתקציבים שתעביר מפלגת ישראל ביתנו לעמותה ישמשו את מטרות המפלגה, ובין

חוסר הנכונות של דהן, גליקסברג ולוי להעביר לידו כסף מזומן.

30. על רקע זה, כדי להפיס את דעתו של גודובסקי במטרה שלא לפגוע בעתיד העמותה,
הבהירו אנשי העמותה לגודובסקי, כי הם מוכנים לכך שנתח מהתקציבים שתעביר
ישראל ביתנו אל העמותה ישמשו לפרוייקטים משותפים של מפלגת ישראל ביתנו

והעמותה, אשר אותם תממן העמותה.

גודובסקי וקירשנבאום ראו בפרוייקטים משותפים אלה כדרך שבה העמותה תעניק
למפלגת ישראל ביתנו, ולקירשנבאוס באופן אישי, טובות הכאה.

ד. דרישות שוחד של גודובסקי מהעמותה בחודש דצמבל 2014

31. בחודש דצמבר 2014, על רקע הפיזור הצפוי של ככסת ישראל ה-19, קיבלה קירשנבאום,
בין היתר בסיועו של גודובסקי, החלטות באשר לאופן חלוקת כספים קואליציוניים.

32. בחודש זה, על רקע ההחלטות העתידיות בדבר חלוקת כספים, ועל רקע הסיכום בדבר
ביצוע פרויקטים משותפים, פנה גודובסקי אל העמותה במספר דרישות להיטיב עם
מפלגת ישראל ביתנו והפעיל לחץ על דהן, על גליקסברג ועל הנאשם כדי שהעמותה
תעתר להן, זאת תוך קשירת קשר בין העברת כספיים קואליציוניים נוספים לעמותה

ובין היענות העמותה לדרישות.
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33. דהן, גליקסברג והנאשם, כדי לא לסכל את האפשרות שגודובסקי וקירשכבאום יפעלו

לטובת העמותה, בחכו את הבקשות, והמשיכו לעמוד בקשר שוטף עם גודובסקי לשם

גיוס כספים עבור העמותה, כך שגודובסקי הבין שהעמותה מוכנה להיעתר לדרישותיו.

34. בכלל זאת פנה גודובסקי אל העמותה בענייה של ליה שמטוב.

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

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

נצרת עלית מטעם מפלגת ישראל ביתנו, שלא בשכר.

36. בשלהי שכת 2014 הייתה שמטוב אמורה להשתלב בניהול מטה הבחירות לכנסת של
ישראל ביתנו בנצרת עלית.

37. החל מחודש אוקטובר 2013 חיפשה שמטוב מקור פרכסה. שמטוב פנתה אל קירשנבאום
כדי שתסייע לה בעניין זה. קירשנבאוס ייחסה חשיבות למילוי בקשתה של שמטוב,

. בחכה אפשרויות שונות, וטיפלה בעניין בעצמה ובאמצעות גודובסקי

38. במקביל לחיפוש מקור פרנסה לשמטוב, בסוף שנת 2014, לקראת המושב האחרון של
הכנסת, קיבלה קירשכבאום, החלטות באשר לאופן חלוקת כספים קואליציוכיים. על
רקע זה הודיע דהן לעמותה, כי היא עתידה לקבל מיליון וחצי ¤ (להלן: הכספים

המובטחים).

39. ביוס 4.12.2014, או במועד סמוך לכך, כחלק מניסיונה של קירשנבאוס למצוא מקור
פרכסה עבור שמטוב, פנה גודובסקי בהתאם להנחיית קירשנבאוס אל הנאשם.

גודובסקי ביקש מהנאשם לפנות בשמו לעמותה להעסיק חברת כנסת לשעבר מהצפון
: ההצעה בתמורה להעברה של מיליון וחצי ¤ נוספים מעבר לכספים המובטחים (להלן

לקבלת כספים גוספים).

עוד הוסיף גודובסקי, כי אם העמותה תסרב להעסיק את חברת הכנסת גם הכספים
המובטחים לא יעברו.

40. עוד באותו יום שוחחו לרנר והנאשם עם דהן ועם גליקסברג בעכיין הצעת דהן לקבלת
כספים נוספים. לתר והנאשם עשו כך מתוך חשש שמא העמותה עתידה להיפגע. או אז
הציג הנאשם בפני דהן וגליקסברג את ההצעה של גודובסדקי, ובתוך כך את ההבהרה
של גודובסקי לפיה אס העמותה לא תסכים להצעה גם הכספים שכבר הובטחו לא
יתקבלו. דהן וגליקסברג, כדי לא לפגוע בתקציב העמותה לרבות אלה שכבר הובטחו לה,

הסכימו להצעה, ובלבד ששמטוב אכן תעבוד בפועל בעמותה, על פי צרכי העמותה.

41. בעקבות השיחה עם דהן וגליקסברג עמד הנאשם בקשר עם גודובסקי והודיע לו כי
להפתעתו העמותה מוכנה להעסיק את חברת הכנסת, אך ביקש ממנו לשקול שוב את
ההצעה. בשלב זה אמר גודבסקי ללוי, כי נכון לעת הזו הוא בוחן אפשרויות נוספות, וכי

תוך שבועיים הוא יידע באיזו אפשרות הוא חפץ.
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42. את פנייתו לעמותה בהצעה לקבלת כספים נוספים בתמורה להעסקת שמטוב ביצע

גודובסקי בעצה אחת עס קירשנבאום ולבקשתה, והיא עודכנה על ידו גם לאחר שיחתו
עם לוי.

43. העמותה לא קידמה את העסקת חברת הכנסת ולא העסיקה אותה, ואף אמרה ללוי
שהעסקתה, ככל שתצא לפועל, תדווח לרשם העמותות במסגרת הדיווח על חמשת

מקבלי השכר הגבוהים בעמותה.

44. במעשים המתוארים בסעיפים 44-35 לעיל ביצע הנאשם מעשה של הפרת אמונים
בתאגיד, בכך שבמסגרת תפקידו בחברת הלובי אימפקט, פעל בניגוד לחובותיו, והעביר
ללקוחות* בקשה של גודובסקי לקבלת טובת הנאה למפלגת ישראל ביתנו בתמורה

להעברת תקציבים ואף המשיך לפעול מול גודובסקי בעניין זה.

הוראת החיקוק

???^ןהפרת אמונים בתאגיד - עבירה לפי סעיף 425 לחוק העונשין (עבירה אחת).  ̂ .45

10 אפריל, 2018
כ"ד ניסן, תשע"ח

ד"ר מאור אבן חן ? ד"ר יונתן קרמר
סגן מנהל המחלקה הכלכלית סגן בכיר במחלקה הכלכלית

בפרקליטות המדינה בפרקליטות המדינה
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בנית המשפט המחוזי בתל אביב ת.פ, 16563-08-17
בפני כבי השופט:

צ' גויפינקל

מדיגת ישראל
ע"י פרקליטות המדינה, המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים, 94145
; פקס: 02-6240470 המאשימה טל: 02-5693940

-נגד-

, ת.ז. 0301924312 סטיבן לוי
1

באמצעות עוה"ד אברהם פורז
הנאשם

הודעה על הסדר טיעון

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר טיעון, כדלקמן:

1. כתב האישום המתוקן, שהודעה זו מוגשת יחד עמו, הוא תוצאה של משא ומתן בין הצדדים
והוא מוגש בהסכמה, כחלק בלתי נפרד מההסדר.

2. הנאשם מודה בעובדות ובעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

3. הצדדים עותרים במשותף לבית המשפט הנכבד בבקשה שירשיע את הנאשם על פי כתב
האישום, וכמו כן הצדדים יטענו פתוח לעונש, תוך שהמאשימה תגביל את עצמה לשישה

חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שרות, קנס ומאסר על תנאי.

4. למען הסר ספק יובהר, כי התשתית העובדתית שעל יסודה יטענו הצדדים לעונש היא זו
המפורטת בכתב האישום המתוקן, והצדדים לא יחלקו על עובדות אלו.

5. הנאשם הצהיר בפני ב"כ המאשימה כי בכוונתו לטעון בטיעון מטעמו לעונש:
ו

א. כי הוא ביצע את העבירה המיוחסת לו מתוך מחויבות לענייני לקוחות חברת הלובי
שבה עבד, עמותת "איילים", ומתוך חשש שאם הוא לא יסייע לקשר שבין עמותת

איילים לבין דוד (דאוד) גודובסקי אזי העמותה תיפגע.

ב. כי הוא הניח, שנוכח העובדה שמתן דהן הוא קובע המדיניות בעמותת איילים, ונוכח
הקשר הבלתי אמצעי שלו אל דוד (דאוד) גודובסקי, תרומתו לגיבוש המסכת הפלילית

לא הייתה מכרעת.
העלאת טענות אלה לא תחשב לאי קיום המוסכם בס' 4 לעיל.

6. הנאשם הצהיר עו^בפכי ב"כ המאשימה כי בכוונתו לפנות לבית המשפט במסגרת הטיעון

 ̂ ̂א7 ;
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לעונש בבקשה שבית המשפט יחווה את דעתו במסגרת גזר הדין ויאמר שאין מקום לשלול

מהנאשם את רישירן העיסוק שלו כשדלן בכנסת. המאשימה תבהיר את עמדתה ששיקול

הדעת בעניין זה אינו מסור לה אלא מסור, על פי חוק הכנסת, תשנ"ד-1994, לידי ועדה
בראשות יו"ר הכנסת.

7. בא כוח הנאשם, הח"מ, הסביר לנאשם את כל משמעויותיו של ההסדר, והנאשם מודע
: לכך

א. שההסדר אינו מחייב את בית המשפט, ובית המשפט רשאי שלא לקבלו, כולו או

חלקו, להחליט בעניינו של הנאשם כל החלטה שבסמכותו, והוא רשאי לגזור על
הנאשם כל עונש שיראה לו הולם על פי שיקול דעתו.

ב. שהמאשימה עשויה לערער על פסק הדין, במידה ובית המשפט יטיל על הנאשם עונש
שיהא קל מהעונש שתטען לו.

ג. שהמאשימה אינה מתחייבת מראש מה תהא עמדתה בערעור, אם יחרוג בית המשפט
לחומרה מהעונש עליו הוסכם בהסדר, ויוגש על כך ערעור מצד הנאשם.

^-^ 
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כ"ה ניסן, תשע"ח
) 10 אפריל, 2018 

/ / סטיב ן5וי/ עו"ד אברהם פורז 
/1 ב"כ הנאשם ץ

ד"ר מאור אבן חן ד"ר יונתן קרמר
סגן מנהל המחלקה הכלכלית המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה פרקליטות המדינה

אני סטיבן לוי, מספר ת.ז. 03019243X2 , מצהיר בחתימתי מטה כי תוכנו של ההסדר
, עו"ד יונל שש*ן, וכי אני מסכים לכל האמור בו. ומשמעויותיו הוסברו לי על-ידי בא כוחי

י

/

: הנני מאשר את חתימת מרשי

3) / י
,// '̂ אברהם פורז, עי/ז

/ ב"כ הנאשם ן 




