
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ת.פ. 16563-08-17

בפני כי השופט העמית

צבי גורפינקל

המאשימה: מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדיגה,

המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים

; פקס; 02-6467841 טלפון: 02-5693939

- ד ג נ -

הנאשמים; 1. דניאל אלינסון, ת.ז. 031934870

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או אביעד שאולזון

מרחוב כנרת 5, בני ברק 5126237

; פקס י. 03-7671501 03-7671500 : טלפון

2. מתן דהן, ת.ז. 37306412

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או אביעד שאולזון
(כמפורט לעיל)

3. דני גליקסברג, ת.ז. 036494714

באמצעות עו''ד עודד גזית

מרחוב דרך מנחם בגין 7, רמת גן

03-6733338 . ; פקס טלפון, 03-6733331

, ת.ז. 0301924312 4. סטיבו לוי

באמצעות עו"ד אברהם פורז

מרחוב דרך השלום 53, גבעתיים

טלפון: 03-5733000; פקס: 03-5734000

5. אירנה וולדברג, ת.ז. 11659273

באמצעות עוה"ד ליאת בכור ואורי שפיגל, ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר
ושותי

, תל אביב מרחוב תובל 5

; פקס | 03-6235005 טלפון ו 03-6235000



בקשה בהסכמה לתיקון פרוטוקול הדיוו מיום 31.12.17

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על תיקון פרוטוקול הדיון מיום 31.12.17, בהתאם לסעיף

137 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, כפי שיפורט להלן� ו

1. עמ' 99, שי 8, להחליף "202" ב"02 ."

1. עמי 99, שי 11, להחליף את המילה "קובעת" במילה "קובע".

1. עמי 99, שורה 13 - במקום "לתא" יבוא ''האס".

2. עמי 99, שי 20, להחליף את המילה "אזה" במילה ''איזה".

3. עמ' 99, שי 24, אחרי השלוש נקודות להוסיף "מתן הציע".

3. עמי 99, שי 26, להחליף את המילה "ששאס" במילה "שאס".

4. עמי 99, שורה 31 -במקום "מארח" יבוא "מאחר".

5. עמי 100, שי 10, להוסיף את המילה "זה" בין המילה "אתכם'' למילה "לא".

6. עמ' 100, ש' 22, להחליף את המילה "כזה" במילה "הזה".

7. עמ' 100, שורה 24 - במקום "הסיורים" יבוא "הצעירים", במקום "מיכה דולב" יבוא

''מיכאל וולה".

8. עמ' 100, שי 27, להחליף את המילה "חדשים" במילה "חברתיים".

9. עמ' 101, שי 7, להוסיף את המילה "כאשר'' בין המילה "הזאת" למילת "מציעים''.

10. עמי 101, שי 7, להוסיף את המילים "אני רוצה לעמוד על" בין המילה "לפרויקט'' למילה
"פערי".

, שורה 30 - במקום "לך" יבוא "לי". 11, עמי 101

12. עמי 101, שורה 31 - יש להוסיף את המילה "שונה'' כך שהמשפט יהיה: "מה שהיה

בהכנה בפרקליטות שתה ממה שאתה שואל עכשיו".

13. עמ' 102, שי 9, להחליף את המילה "מטרצת" במילה "מטרת".

14. עמ1 102, שורה 18 -במקום "תשאל" יבוא "תישאל".

, להוסיף את המילה "צ'ק" בין המילה "קיבלתם'' למילה "מעמותת". 15. עמי 103, שי 3

16. עמ' 103, שורה 4 - במקום "למטתך' יבוא "לממן".

17. עמי 103, שורה 11 - במקום "אצת" יבוא "את".

18. עמי 104, שי 8, להוסיף את המילים "את רואה החשבון" בין המילה "שואלים למילים

מדוע אתה".

19. עמ' 104, שורה 28 - במקום ''לעמותת רוח" יבוא - "מיחידת הצעירים של ת"א".

, ש' 27, להוסיף בתחילת המשפט "בהודעה את כותבת". ולהוסיף גרשיים לפני 20. עמ' 105

המילה "סגרנו" ואחרי המילה "ההתגמשות".

21. עמ' 105, שי 31, להחליף את המילה "בעייתיות" במילה "אישיות'1.



22, עמי 106, שורה 22- התאריך הנכון הוא - -3.6.14.

23. עמ' 106, שורה 25 -במקום "בשמרד" יבוא "במשרד".

24. עמי 106, שורה 17 - במקום "הה" יבוא ''היה''.

25. עמ' 107, שורה 24 - במקום "דברך" יבוא "דרך".

, שורה 3 -במקום "במחסנים" יבוא "במחשכים''. 26. עמי 108

, שי 11, להוסיף את המילה "בחקירה" אחרי המילה "הבנתי". 11. עמי 108

28. עמי 108, שי 13, להוסיף בתחילת המשפט "אני מקריא לך מהחקירה שלך".

29. עמ' 108, שי 16, להוסיף בתחילת המשפט "בהמשך את אומרת".

30. עמ' 108, שורה 23 - במקום "כחל" יבוא ''כל''.

31. עמ' 109, שורה 26 -להוריד את המילה "שהתחזתה".

32. עמ' 110, שי 13, להוסיף לפני המילה "למה" את המילה "לשאול".

33. עמ' 110, שי 4, אחרי המילה "צודקת" להוסיף "וביקשתי".

34. עמי 110, ש' 13, להוסיף בתחילת המשפט "אני מקריא לך מהחקירה שלך מה-12.3.5
שורה 48".

35. עמי 110, שורה 14 - במקום "אמרת ישלא" יבוא ''אמרתי שלא".

, להחליף את המילה ''לסיכום" במילה "למקום". 36. עמ' 110, ש' 15

37. עמ' 110, שורה 15 - במקום "ראיתיש אני" יבוא "ראיתי שאני''.

38. עמ' 110, שורה 16 - במקום "בשמרדי'י יבוא "במשרדי".

39. עמי 110, שי 21, להוסיף את המילה "עובד" בין המילה "רן" למילה "בתארא".

, שי 24, להחליף את המילה ''ידוע" במילה "יודע". 40. עמ' 110

, שורה 3 - להוסיף בתחילת השורה ? "אין לי התנגדות, רק אציין ש" 41. עמי 111

, שי 24, להחליף את המילה "אורמ" במילה "אומר". 42. עמי 111

4-3. עמ' 111, שורה 26 - לתקן כך שיכתב: ''ואת מבינה רק בדיעבד מה קרה".

44. עמ' 111, שי 17, להחליף את המילה "אל" במילה "לא".

45. עמ' 1גג, שורה 29 - במקום "נזכר'' יבוא "נשכר", במקום "ידעת ירק" יבוא "ידעתי רק".

46. עמי 112, שורה 2- במקום "הצעירה'' יבוא "החדשה".

47. עמ' 112, שי 1, להוסיף את המילה "ניסן" בין המילה "ואכן" למילה ''הרגיש".

, שורה 19- במקום י'אניה בנתי'י יבוא "אני הבנתי". 48. עמ' 112

49. עמי 113, שי 19, להוסיף את המילים "שהעברת הכסף" בין המילה "היתה" למילה

"שהיא".

50. עמ' 113, שורה 24-במקום "להעביראת" יבוא "להעביר את".

51. עמ' 113, שורה 26 - במקום "חדשדה" יבוא "חדשה". במקום "לחכן'' יבוא "לכן".

52. עמ' 114, שורה 9 - להוסיף כך שיכתב 1 "היה לו ויכוח עם מנהל הכספים של איילים".

53. עמ' 114, שי 11, להוסיף "22.9.14" אחרי המילה ''יום" .

54. עמ' 114, ש' 11, להוסיף ''היית שוכח להגיד" אחרי המילה ''שואלת".



55. עמי 114, שי 11, להוסיף "אז תעביר חלק" אחרי המילה "לו...'1.

במקום ''לתו" יבוא "לו". , שורה 15 - 56. עמי 114

57. עמ' 114, ש' 22, להחליף את המילה "הכתבתה" במילה "ההודעה".

58. עמ' 115, שורה 1 -במקום "לנו" יבוא "לאייליס".

במקום ''עיי יבוא "על". , שורה 3 - 59. עמי 115

60. עמ' 115, שורה 4 - במקום "לנחמיה'' יבוא "לנחמי".

61. עמי 115, שי 14, להוסיף את המילה "אליך'1 בין המילה ''התקשר'' למילה "למה''.

62. עמ' 116, שורה 14 - במקום "ועכבר" יבוא "ועבר".

63. עמ'117:

שורה 14 - במקום ''תחרה'1 יבוא "מתחרה", במקום ''ובגלךי" יבוא "ובגליל".

שורה 15 - להוסיף אחרי "בפריפריה'' את המילה "החברתית", במקום ''מה זה תשע"
יבוא "מה זהמזא"ה9".

שורה 25 - להוסיף בסוף השורה את המילה "אחר". ("לא עם אף אחד אחר.")

שורה 27 - במקום "צורי" יבוא ''צור".

שורה 30 -במקום "בסיכום" יבוא "בהסכם".

64. עמ' 118:

שורה 2 - במקום ''ת''א" יבוא "רוח חדשה".

שורה 4 - אחרי ''סדרה" יבוא ''של פעולות".
שורה 6 - אמרת במקום אעמרת.

שורה 10 - להוסיף בסוף השורה "ושמנן צור משלם לעובד יחזקאל".

שורה 11 - אחרי ''לך" יבוא "השוטרים".

שורה 13 - במקום "לך" יבוא "לתובע".

שורה 15 - במקום "פני'' יבוא "לפני''.

שורה 17 - במקום ''ציקס" יבוא "צירקס".

שורה 25 - אחרי "החקירה" יבוא ''בינך לבין מתן".

עמי 27 - במקום "שלו" יבוא "של עובד".

65. עמ'119:

שורה 8 - אחרי ''עם'' יבוא "ניר ברקת שהתמודד נגד משה לאון, איש ישראל ביתנו".

שורה 9 - אחרי "העבודה'' יבוא " חברים ברוח החדשה".

שורה 15 - אחרי ''מפלגת" יבוא ''ישראל".

שורה 18 ' להחליף את המילה ''נוסה" במילה "נוסדה1'.

שורה 20 - אחרי "ישראל" יבוא ''ביתנו".

שורה 11 - לתקן כך שיכתב "היה חשש אצלן לפני שנכנסת לפרוייקט רצית שהוועד

המנהל <דע על כל העניינ<ם וכך מאושר.".

שורה 24 - במקום לזוביץ יבוא לווביק.

שורה 28 - במקום "יחידת הצעירים של ת"א" יבוא "רונן צור ופאינה".

66. עמ' 120 =



שורה 16 - במקום י'תצוט'י יבוא "תצוטט".

שורה 22 - אחרי המילה "תחקרי" יש להוסיף "באזהרה", במקום "ספספל" יבוא
"ספסל".

67- עמי 121�
שורה 19 - להוסיף שאגי לא זוכרת.

שורה 26 - אחרי ''השומר'' יבוא "החדש".

68. עמ' 122:
שורה 9 - אחרי "ומתן" יבוא "ויחידת".

שורה 11 - אחריו "עליו" יבוא פסיק, ויש למחוק את ה"לא". (''אותו כנס מפורסם
שעבדתם עליו, שהבאתם צעירים לכנסת")

שורה 17 - במקום "תפני" יבוא ''לפני".

שורה 20 - יש להמשיך את המשפט כך שאחרי ''שינית" יבוא "בסלולרי את הכינוי שלו''.
שורה 22 - במקום "מהאוטו'' יבוא "מהמיטה לאוטו''.

שורה 23 - אחרי ''עובד" יבוא "בתארא".

: 69. עמ' 123
שורה 19 - אחרי "צעירים" יבוא "בוועדות הכנסת".

שורה 22 - למחוק את סוף המשפט אחרי המילה "וועדות" ולכתוב "שהיו"ר הוא לא
מישראל ביתנו".

70. עמי 124, שורה 9 - במקום י'שמצאי'י יבוא "שמצאתי''.

71. עמ' 125, שורה 26 - במקום "זהבי" יבוא "זאבי".

; 72. עמ'126
שורה 7 - במקום "הוא" יבוא "זאבי".

שורה 13 - במקום "מסמס" יבוא "מיסמס". ואחרי "את" יבוא ''בכלל".

שורה 32 - במקום "עם ניסן זאבי" יבוא "על פאינה'י.

73. עמי 127:

שורה 5 - במקום "שעשית" יבוא "שעשיתי".

שורה 12 - במקום ''רונן'' יבוא "שרונן".

שורה 16 - במקום "אתה שירותים" יבוא "ארנ השירותים".
שורה 17 - במקום "לעובדה" יבוא "לעובד".

במקום ''וחיזקתי1 יבוא "ויחזקאל". שורה 22 -
בסוף העמוד יש להוסיף:

ש. מתן לא התייעץ עם אף אחד. אמרת לו שציר לא עובדים מספיק, והוא מיד אמר לך
תפס<ק<. לא הלן להתייעץ עם מישהי אחר!

ת. נכון.

74. עמ'128:

שורה 12 - במקום "שהקפדת" יבוא "שאמרו לך כחקירה''.
שורה 14 - בתחילת המשפט להוסיף "מה שכביכול רן אמר".

שורה 17 - למחוק את המילה "ידי". במקום "לירך' יבוא "רן"



שורה 18 -אחרי "נקבע" יבוא "פגישה".

במקום "להבנתי" יבוא "להבנתן", במקום "הוא" יבוא "מתן". שורה 11 -

, שורה 10 - יש להוסיף בסוף השאלה "ושהייתה שיחה ששוחחו עם וולה ושניהם 75, עמ' 129
נעלבו?"

;130 76. עמ'
שורה 1 - צור במקום צורף.

שורה 2 - לאחר המילה מבחינתך יבוא "העמותה".
שורה 3 - להחליף את המילה "היתה" במילים "את היית".

שורה 6 - להוסיף בתחילת השורה "אני רוצה להציג לך".

שורה 7 - להחליף את המילה "כן" במילה "רן".
שורה 11 -במקום "שהם" יבוא ''שצור".

שורה 13 - להוסיף אחרי סימן השאלה "אז למה לבקש מרן שיעשו עבודה עבורכם?".

שורה 14 - במקום "מולם" יבוא "מול צור".

שורה 17 - להשמיט את המילה "נכון".

^ -^/,- 11̂ 1 ?" ^;/: -/0] \ <ל
ירון קוסטליץ, עו"ד מאור אבן חן, עו"ד

ב"כ הנאשם 2 ב''כ המאשימה

סגן מנהל המחלקה הכלכלית
בפרקליטות המדינה

16 ינואר, 2018




