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בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על תיקון פרוטוקול הדיון מיום 27.12.17, בהתאם לסעיף 137
לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ''ב"1982, כפי שיפורט להלן:

1. עמ' 45, ש' 23 - להחליף במילים "מאז החקירה במשטרה המשכתמ להיות בקשר" ז

2. עמ' 45, ש' 28 -להחליף את המילה "הורדוס" ב"גורדוס".

3. עמ' 46, ש' 4 - להחליף את המילים "מהמנהלת שלי למנהלת" למילים "מהמייל שלי למייל".

4. עמ' 46, ש' 11 - בין המילה "מהמשרד" למילה "זה", צריכה לבוא המילה "כיצד".

5. עמ' 47, ש' 31 -לא "א. בננסון" אלא "אלכס בננסון".

6. עמ' 50, ש' 1 - במקום "לאומ" צ"ל "ניהולי"

7. עמ' 55, שורה 7 - למחוק את המילה "בטעות".

8. עמ' 56 שורה 25 - להוסיף בסוף "כל התקופה". •

9. עמ' 57, שורה 19 - "איילים" ולא "איילו" |

10. עמ' 58, סוף שורה 13, יש להוסיף: ת. כן.
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11. עמ' 59, שורה 26, יש להוסיף בסוף השורה: "ויש פגישות שפאינה כן רצתה להשתתף".

במקום "לא יודעת" יש לכתוב "או". 12. עמ' 60, שורה 2 -

: "במשטרה נשאלת מדוע". לפני המילה "אני 13. עמ' 60, שורה 28 - להוסיף בתחילת המשפט
מציג" להוסיף "אז".

14. עמ' 65, שורה 7 -רן ולא קן.

15. עמ' 65, שורה 9 -אורן ולא רון.

16. עמ' 65, שורה 13 ו-17 -אורן ולא רן.

17. עמ' 66, שורה 27 -נצרים ולא ניצנים.

18. עמ' 66, ש' 32 - "המפתית" ולא "המכונית"

19. עמ' 68, שורה 3 -אלין ולא אלים.

20. עמ' 68, שורה 27 - מפלגת ולא מפלת

21. עמ' 69, ש' 31 ו-32 - לאחר המילים '"פגישה דו שבועית'" יבוא הטקסט " 'עמ קירשנבאוס,
דאוד גודובסקי, רונן צור, בחור ממשרדו של רונן צור, אני ורן לבנה'. מדויק?".

22. עמ' 70, ש' 19 "� במקום "עלולים" "שיכולים"

23. עמ' 70, ש' 27-26 - לאחר המילה "פאינה" יבוא הטקסט הבא: "נושא הצעירים נתפס כנושא
חשוב בסדר היום הישראלי ושנכון שסגנית שר הפנים תהא מזוהה איתו בין היתר על ידי

רתימת כמה שיותר גופים שעוסקים בצעירים ולכן אין מה להתפלא על חיבור זה".

24. עמ' 71, ש' 3 - במקום "על" צ"ל "אם". !

25. עמ' 71, ש' 26 - אחרי המילים "ששמעתי על כך" יבוא הטקסט הבא; "סמרו שערותיי,
הסתכלתי על אורן ואמרתי לו 'מה זאת אומרת איילים?', אתה מאשר את הדברים?.

26. עמ' 72, ש' 7 - במקום "ואמרתי", צ"ל "המלצתי" ,? בין המילים "גם" "ולעשות", תבוא המילה
"לא".

27. עמ' 74, ש' 3 - במקומ "ורק" צ"ל "ורן".

28. עמ' 75, ש' 29 - במקום הטקסט הקייס יבוא "המצב שבו אתה וגורם אחר משתפים פעולה
עבור לקוח הוא שגרתי"?

29. עמ' 78, שורה 24 - תמורה במקומ "עבודה תמורתם".

30. עמ' 78, שורה 29 - אחרי המילים "רונן צור": ת. האמירה בכתב האישום אינה נכונה.

31. עמ' 78, שורה 30 - "והבעלים" במקום "בין איילים".
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32. עמי 79, שורה 24 - "ביוני 2014" במקום "אחרי 4 חודשים"

33. עמ' 79, שורה 17 - "שמכאן" במקומ "שניתן"

; "אני יכול להגיד שאני לא יודע על איילים. 34. עמ' 80, שורה 12 - במקום הטקסט הקייס יבוא
אני יודע שמלשון ההסכם הס לא יודעים עליי. אס הוא היה אומר לי הייתי מגיב בדיוק כמו

שאמרתי. רונן צור לא אמר לי".

35. עמ' 80, שורה 19 - "שלך" במקומ "שלי".

36. עמ' 80, שורה 25 - "עמותת רוח חדשה" במקום "עמותה חדשה".

37. עמ' 81, שורה 6 - הפרלמנטרי במקומ האלמנטרי.

38. עמ' 81, שורה 12 - ממקרים במקום "ממכרים".

39. עמ' 84, שורה 12 -אורן ולא רן.

40. עמ' 85, שורה 31 - אחרי המילים "העיד שרונן צור" להוסיף "השאיר הודעה לעובד, ועובד
אמר לרן".

41. עמ' 86, שורה 12 " בתחילת המשפט להוסיף "רן אמר ש". "בעצימות" במקומ "בעצמות"

סגורים במקומ סבורים. 42. עמ' 87, שררה 1 -

43. עמ' 87, שורה 14 - אחרי "האס אתה" יש להוסיף "לוקח אחוזים מכספים ממשלתיס
כשאתה".

44. עמ' 88, שורה 19- "החלטות במקומ "משרדי" לפני המליה "מתחייבים" להוסיף "שבהם". !

45. עמ' 88, שורה 24 - למחוק את סימן השאלה (י).

46. עמ' 88, שורה 51 - גדלקין במקום גדלקים.

47. עמ' 89, שורה 5 - לשם במקומ "יראי".

48. עמ' 89, שורה 16 - שמולי ולא שמואליק.

49. עמ' 90, שורה 26 - "של פאינה להורות למנכ"ל" במקום "ישנה להורות ל". |

50. עמ' 91, שורה 22 - "לאלין" במקומ "להלין".

51. עמ' 91, שורה 27 - להוסיף בסוף השורה "מה הרעיון היצירתי שלך?"

52. עמ' 91, שורה30 -להוסיף "נט"ל" לפני המילה "זה".

53. עמ' 94 שורה 7 - "ששמו" במקום "אשר".
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54. עמ' 94, ש' 18 - במקום "באירועים" צ"ל "התאחדות הסטודנטים"

55. עמ' 94, ש' 21 - במרום "כאשר" צ"ל "שאס".

56. עמ' 95, ש' 1 - במקום הטקסט הקייס: "במהלך הפגישות פאינה שידרה לנר שהיא אוהבת את
מה שהיא שומעת ושהעצות שלנו עושות לה סדר ציבור תקשורתי. בפגישות המוקדמות כבר

נתתם לה ייעוץ מקצועי? ".

57. עמ' 95 שורה 3 בתחילת השורה להוסיף "לא".

58. עמ' 95, שורה 24 - בתחילת המשפט להוסיף "בחקירתך אמרת ש". אחרי "רמה אסור" להוסיף
"ת. נכון".

59. עמ' 95, בין ש' 16 לשי 17 להוסיף: "שאלה: כאשר רן לבנה כתב לך שהוא לא אוהב את הסכם
פאינה. הבנת למה הוא התכוון"ז.

ירון קוסטליץ, ער"ד\ יונתן קרמר, עו"ד \

ב"כ הנאשם 2 ב"כ המאשימה

ט"ו בטבת ה'תשע"ח, 2.1.2018
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