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ְצָמאּות ת ָהעַּ  ְמִגלַּ
י  ִיְשָרֵאל-ְבֶאֶרץ ִדיִנית, ָבּה ַחי ַחיֵּ ַהמְּ מּותֹו ָהרּוָחִנית, ַהָדִתית וְּ ָבה דְּ הּוִדי, ָבּה ֻעצְּ ָקם ָהָעם ַהיְּ

ֻאִמִיים בּות לְּ י ַתרְּ סֵּ ִתית, ָבּה ָיַצר ִנכְּ ַלכְּ ִמיּות ַממְּ ָלל קֹומְּ ֶפר -ּוכְּ הֹוִריש ָלעֹוָלם ֻכּלֹו ֶאת סֵּ ֱאנֹוִשִיים וְּ
ִחי ָפִרים ַהִנצְּ  .ַהסְּ

ִפּלָ  לֹא ָחַדל ִמתְּ זּוָריו, וְּ צֹות פְּ ָכל ַארְּ רֹוַע ָשַמר ָלּה ֱאמּוִנים בְּ ֹכַח ַהזְּ צֹו בְּ ַארְּ ָלה ָהָעם מֵּ ַאַחר ֶשֻהגְּ ה לְּ
ש  ַחדֵּ צֹו ּולְּ ַארְּ ָוה ָלשּוב לְּ ִדיִניתּוִמִתקְּ רּותֹו ַהמְּ תֹוָכּה ֶאת חֵּ בְּ . 

ָתם ָהַעִתיָקה; מֹוַלדְּ ז בְּ ָאחֵּ הֵּ ָכל דֹור ָלשּוב ּולְּ הּוִדים בְּ רּו ַהיְּ ִתי ֶזה ָחתְּ טֹוִרי ּוָמָסרְּ  מתֹוְך ֶקֶשר ִהיסְּ
ִפיִלים ּוָמִגנִ  ָצם ַבֲהמֹוִנים, ַוֲחלּוִצים, ַמעְּ ַארְּ ַשמֹות, ֶהֱחיּו ּוַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָשבּו לְּ ִריחּו נְּ ים ִהפְּ

בּותֹו,  ַתרְּ קֹו וְּ ְך ַהַּׁשִּליט ַעל ִמשְּ הֹולֵּ ל וְּ ִקימּו ִיּׁשּוב ָגדֵּ הֵּ ָעִרים, וְּ ָפִרים וְּ ִרית, ָבנּו כְּ ָפָתם ָהִעבְּ ר שְּ שֹוחֵּ
נֹושֵּ  י ָהָאֶרץ וְּ ָכל תֹוָשבֵּ ָמה לְּ ַכת ַהִקדְּ ִביא ִברְּ מֹו, מֵּ ן ַעל ַעצְּ ִתיתָשלֹום ּוָמגֵּ ַלכְּ ָמאּות ַממְּ ַעצְּ שֹו לְּ א ַנפְּ . 

ַנת תרנ"ז ) הּוִדית 1897ִבשְּ ִדיָנה ַהיְּ ִריָאתֹו ֶשל הֹוֶגה ֲחזֹון ַהמְּ קֹול קְּ ֶרס ַהִציֹוִני לְּ גְּ ס ַהקֹונְּ ַכנֵּ ( ִנתְּ
צֹו ַארְּ ֻאִמית בְּ קּוָמה לְּ הּוִדי ִלתְּ כּות ָהָעם ַהיְּ ִריז ַעל זְּ ִהכְּ ל וְּ צְּ יאֹודֹור ֶהרְּ  תֵּ

. 
ֶבר  נֹוֶבמְּ פּור ִמיֹום ב' בְּ ָהַרת ַבלְּ ַהצְּ ָרה בְּ כּות זֹו ֻהכְּ ֻאִמים,  1917זְּ ָדט ִמַטַעם ֶחֶבר ַהּלְּ ָרה ַבַמנְּ ֻאּׁשְּ וְּ

ין יָֻחד ֹתֶקף בֵּ ין ֶאֶרץ-ֲאֶשר ָנַתן ִבמְּ בֵּ הּוִדי לְּ ין ָהָעם ַהיְּ טֹוִרי, ֶשבֵּ ֻאִמי ַלֶקֶשר ַהִהיסְּ ל וְּ -לְּ ָראֵּ כּות ִישְּ ִלזְּ
ֻאִמי יתֹו ַהּלְּ ָחָדש ֶאת בֵּ ָהִקים מֵּ הּוִדי לְּ  .ָהָעם ַהיְּ

ירֹו אֵּ הּוִדים בְּ יֹוִנים יְּ עּו ַלֶטַבח ִמילְּ רְּ ַמן ָהַאֲחרֹון, ָבּה ֻהכְּ ל ַבזְּ ָראֵּ ַלה ַעל ַעם ִישְּ חֹולְּ ָפה, ַהּׁשֹוָאה ֶשַנתְּ
רֹו ִפתְּ ַח בְּ רֵּ ָחָדש ַבֲעִליל ֶאת ַהֶהכְּ ָמאּות ַעלהֹוִכיָחה מֵּ ָהַעצְּ ֻחַסר ַהמֹוֶלֶדת וְּ הּוִדי מְּ ָעַית ָהָעם ַהיְּ י -ן בְּ דֵּ יְּ

ֶאֶרץ הּוִדית בְּ ִדיָנה ַהיְּ הּוִדי -ִחדּוש ַהמְּ ָכל יְּ י ַהמֹוֶלֶדת לְּ ָוָחה ֶאת ַשֲערֵּ ַתח ִלרְּ ל, ֲאֶשר ִתפְּ ָראֵּ ִישְּ
ַות הּוִדי ַמֲעָמד ֶשל ֻאָמה שְּ ַתֲעִניק ָלָעם ַהיְּ ַפַחת ָהַעִמיםזְּ -וְּ תֹוְך ִמשְּ ֻכיֹות בְּ . 
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לּו  רֹות לֹא ָחדְּ י ֲאָרצֹות ֲאחֵּ ירֹוָפה ִויהּודֵּ אֵּ ַהֶטַבח ַהָנאִצי ָהָאֹים בְּ ָלה מֵּ יָטה ֶשִנצְּ לֵּ ִרית ַהפְּ אֵּ שְּ
ֶאֶרץ ִפיל לְּ ַהעְּ ֹבעַ -לְּ קּו ִלתְּ לֹא ָפסְּ ַסָכָנה, וְּ ִניָעה וְּ ל, ַעל ַאף ָכל ֹקִשי, מְּ ָראֵּ י ָכבֹוד,  ִישְּ ַחיֵּ כּוָתם לְּ ֶאת זְּ

רּות ַוֲעַמל מֹוֶלֶדת ַעָמם-חֵּ ָשִרים בְּ יְּ . 

לֹוא ִרי ָבָאֶרץ ֶאת מְּ ִנָיה ָתַרם ַהִיּׁשּוב ָהִעבְּ ֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְּ ִמלְּ ַמֲאַבק ָהֻאמֹות ַהּׁשֹוֲחרֹות -בְּ קֹו לְּ ֶחלְּ
ָשלֹום ֶנֶגד ֹכחֹות ָהָרָשע ַהָנאִצי, ּו רּות וְּ כּות חֵּ ִתי ָקָנה לֹו ֶאת ַהזְּ ַחמְּ ַמֲאַמצֹו ַהִמלְּ ַדם ַחָיָליו ּובְּ בְּ

ֻאָחדֹות ִרית ָהֻאמֹות ַהמְּ י בְּ דֵּ ַיסְּ ִהָמנֹות ִעם ָהַעִמים מְּ  .לְּ

ֶבר  29-בְּ  נֹוֶבמְּ הּוִד  1947בְּ ִדיָנה יְּ ַחֶיֶבת ֲהָקַמת מְּ ָלָטה ַהמְּ ֻאָחדֹות ַהחְּ ָלה ֲעֶצֶרת ָהֻאמֹות ַהמְּ ית ִקבְּ
ֶאֶרץ י ֶאֶרץ-בְּ ת תֹוָשבֵּ אֵּ ָעה מֵּ ל; ָהֲעֶצֶרת ָתבְּ ָראֵּ ָרִשים -ִישְּ ָעִדים ַהִנדְּ ָכל ַהצְּ ָמם בְּ ַעצְּ ל ֶלֱאֹחז בְּ ָראֵּ ִישְּ

ָהִקים ֶאת  הּוִדי לְּ כּות ָהָעם ַהיְּ ֻאָחדֹות ִבזְּ ָלָטה. ַהָכָרה זֹו ֶשל ָהֻאמֹות ַהמְּ ִבצּוַע ַהַהחְּ ם לְּ ִצָדם הֵּ בְּ
ִד  ָקָעהמְּ יָנּה ִנֶתֶנת ַלַהפְּ יָנתֹו אֵּ  

. 

ִדיָנתֹו ָהִרבֹו מֹו ִבמְּ שּות ַעצְּ ד ִברְּ ַעם עֹומֵּ ָכל ַעם וְּ יֹות כְּ הּוִדי ִלהְּ ִעית ֶשל ָהָעם ַהיְּ כּותֹו ַהִטבְּ ִניתזֹוִהי זְּ . 

ִיּׁשּוב ָהִעְבִר  ְבֵרי מֹוֶעֶצת ָהָעם, ְנִציֵגי הַּ ְסנּו, ָאנּו חַּ נַּ י ְלִפיָכְך ִנְתכַּ
ל ֶאֶרץ ְבִריִטי עַּ ְנָדט הַּ מַּ ִציֹוִנית, ְביֹום ִסיּום הַּ ְתנּוָעה הַּ ִיְשָרֵאל, -ְוהַּ

ת ֲעֶצֶרת  ְחָלטַּ ל ְיסֹוד הַּ ִהיְסטֹוִרית ְועַּ ִטְבִעית ְוהַּ ּוְבֹתֶקף ְזכּוֵתנּו הַּ
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 למכתבים חשוביםחברה חשובה 
4.7.2021 

              
 לכבוד 

 ישראל                               עולם
 , מנכ"לאליהומר אלי 

 , רל"שבקיש נהישמר 
 

 שואלים פרויקטהנדון: 
 

 כי האדם עץ השדה וכמו העץ הוא צריך קצת שמש, מים, שמים, ציפורים .1
 ושות'.

מרשך מר ציפור פנה למרשתי הכנרית וזימר סילופי לשון ודעת שאף הדרור  .2
לא יאמין לה. כך לדוגמה, מסר כי האריה צפוי להגיע עד ולא יאוחר מבוא 

 השר המשחק בצוותא חדא. והמתינו ולא בא.

 כה לו, כך סברו.ואף על פי שיתמהמה עם כל זאת אח .3

  לאור גניבת דעתו. , המתינו והמתינואחר כלות אמתין לו .4

 ו/או שלא. בכל יום שיבוא .5

 אז? ולא יען. ואם לא אז. .6

מובהר כי אין באמור ושאינו ושאולי רצה להיות אמור כדי לוותר ו/או לגרוע  .7
מר מכל טענה ו/או מענה ו/או טרוניה שישנה ו/או שעשויה להיות למרשי 

 שקיים ואולי לא.בקיש 

 
הלשון שחידדו הקודמים בעניינים חשובים וכאן מסתיימים החזרות על חידודי 

 ועכשיו חותמים
 
 בברכה  

 חמד לצאן
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buyer company total cost (928,750) €

asset old building personal equity (300,000) €

Apartments sqm 400 yearly gross income 21,212  €         

Garden / Terrac 200 av. yearly direct expenses (54,736) €

units 8 Cash in company account year end 42,012  €         

av. unit size 50 Cash to private account year end 34,946  €         

price per sqm (2,322) € Gross asset Yield 2.28%

gross-net ratio 66.67% Net Yield on personal Equity 11.65%

strategy long-term

asset direct cost (750,000) € client's assumption

purchase tax - IMT (56,250) €

related costs (2,500) €

refurbushing (100,000) €

furnitures & ameneties (20,000) €

total cost (928,750) €

IMI (2,400) €

maintanence (2,000) €

morgtage (628,750) €

morgtage interest (8,488) €

morgtage yearly principle 

return
(31,438) €

owner salary cost (8,910) €

owner net salary (5,400) €

depreciatiion (42,500) €

insurance (500) €

accountant (1,000) €

Rent - monthly income 8,000  €                

Rent - yearly income 96,000  €              

VAT (on expenses) refund - 

1st year
4,114  €                

VAT (on expenses) refund - 

2nd year
374  €                   

earnings before tax - 1st Y (18,622) €

earnings before tax - 2nd Y 138  €                   

1st year tax -  €                   

2nd year etc. tax -  €                   

personal equity (300,000) € client's assumption

% of cost 32.30%

money in account - 1st year 

end
45,378  €              client's assumption

INCOME & REFUNDS

COMPANY CASH-FLOW

INCOME TAX

ONGOING yearly EXPENSES

GENERAL SUMMARY

 מטפלתיק'לוגגם באקסלים 

ASSET TOTAL COST

- 3 -
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money in account - 2nd year 

end
41,638  €              client's assumption

10 year avg. csh flow 42,012  €              client's assumption

net salary 5,400  €                

Dividens 29,546  €              client's assumption

Company Gross yield 10.34%

Company Net Yield 4.52%

Personal Net Yield on Equity 11.65%

 בשניהPDF-מה שראיתם כאן זה אקסל שהפך ל

YIELD

PERSONAL YEARLY CASH-FLOW
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 ת"פ   _______ בירושלים בבית המשפט המחוזי

 

 

 מ ד י נ ת    י ש ר א ל  : ה מ א ש י מ ה

 

 

  –נ  ג  ד        –  

    

 בנימין בן בנציון נתניהו .1 : ה נ א ש מ י ם

 

 

 שאול בן הנריק אלוביץ' .2 

 

 

 איריס בת באדר אלוביץ' .3 

 

 

 ארנון בן נח מוזס  .4 

 

 

 כתב אישום

 חלק כללי

 הנאשמים והנפשות הפועלות 

ועד היום, למעט התקופה שבין  1988"( כיהן החל משנת נאשם נתניהוהבנימין נתניהו )להלן: " .1

נאשם מילא ה, כחבר כנסת ישראל. לאורך שני העשורים האחרונים 2003ועד פברואר  1999יוני 

 תפקידים ציבוריים בכירים, כמפורט להלן: נתניהו

כראש ממשלת ישראל. במהלך  נאשם נתניהוכיהן ה 6.7.1999ועד יום  18.6.1996מיום  .א

 שנים אלה, כיהן לפרקים גם כשר במספר משרדי ממשלה.

 כשר החוץ בממשלת ישראל. נאשם נתניהוכיהן ה 28.2.2003ועד יום  6.11.2002יום מ .ב

 כשר האוצר בממשלת ישראל. נאשם נתניהוכיהן ה 9.8.2005ועד יום  28.2.2003 יוםמ .ג

 כיו"ר האופוזיציה. נאשם נתניהוכיהן ה 31.3.2009ועד יום  26.1.2006יום מ .ד

כראש ממשלת ישראל, וכן כשר במספר משרדי  נאשם נתניהומכהן ה 31.3.2009יום מ .ה

 כשר התקשורת. נאשם נתניהוהן הכי 2017ועד מאי  2014ממשלה. בפרט, מחודש נובמבר 

( לחוק העונשין, 1כד)34"עובד הציבור" כהגדרתו בסעיף  נאשם נתניהומכוח האמור לעיל היה ה

- 4 -
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 ."(חוק העונשין)להלן: " 1977-התשל"ז

בעל השליטה בקבוצת יורוקום  2010היה משנת ( "הנאשם אלוביץ'"שאול אלוביץ' )להלן:  .2

"(, שבאמצעותה החזיק בשליטה במספר חברות ציבוריות, וקבוצת בזק ביניהן. יורוקום)להלן: "

 800-חברות מקבוצת יורוקום שבשליטת הנאשם אלוביץ' חבו לבנקים שונים חובות בסך של כ

מיליון ש"ח. אלוביץ' כיהן כיו"ר דירקטוריון בזק, וכן כיו"ר דירקטוריון ונושא משרה בחברות 

 .וואלה! תקשורת בע"מ""חברת הן אחרות בקבוצת בזק, וביני

" וביחד עם הנאשמת איריס אלוביץ'איריס אלוביץ', רעייתו של הנאשם אלוביץ' )להלן: " .3

"(, הועסקה ביורוקום ושימשה כיועצת של הנאשם אלוביץ' בני הזוג אלוביץ'אלוביץ': "הנאשם 

 בפעילותו העסקית. 

איש עסקים שעיקר פעילותו בתחום התקשורת.  הוא "(הנאשם מוזס)להלן: " מוזסארנון  .4

, בין היתר, את לאור מוציאה, ההנאשם מוזס הוא בעל השליטה בקבוצת "ידיעות אחרונות"

, מאתרי החדשות בעלי "ynetהעיתון היומי "ידיעות אחרונות" ומחזיקה באתר האינטרנט "

חראי של העיתון "(. הנאשם מוזס הוא העורך האynet)להלן: " החשיפה הגדולה בישראל

 . ynet-ו"ידיעות אחרונות", והוא בעל השפעה ניכרת על תכני העיתון 

קבוצת בזק כללה מספר חברות שעסקו בתחומים שונים של שוק התקשורת, ביניהן חברת  .5

מונופול בתחום הטלפוניה הקווית ובתחום  היתהש , חברה ישראלית לתקשורת בע"מ",בזק"

אביב -חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל היתה, ותשתית האינטרנט

 . "(בזק)להלן: "

 ,וואלה! תקשורת בע"מ", היתה בתקופה הרלוונטית חברת בת בבעלות מלאה של בזק"חברת  .6

, שהיה בתקופה הרלוונטית "(וואלה" )להלן: "!NEWS "וואלהשהפעילה את אתר האינטרנט 

 .ynetיפה הגדולה בישראל לצד אתר החדשות אחד משני אתרי החדשות בעלי החש

היה מקורבו ואיש אמונו של הנאשם נתניהו. בתקופה שבין חודש  "(פילברשלמה פילבר )להלן: " .7

, שימש פילבר כמנהל קמפיין הבחירות 2015ועד לבחירות שהתקיימו בחודש מרץ  2014דצמבר 

מינה הנאשם נתניהו את  ,2015יוני של מפלגת הליכוד, בראשות הנאשם נתניהו. בהמשך, בחודש 

. בעת 2017פילבר לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת. פילבר כיהן בתפקיד זה עד לחודש יולי 

 מינויו היה פילבר נטול רקע מקצועי בתחומי העיסוק של משרד התקשורת.

. קודם 2014"( שימש כיועץ תקשורת של הנאשם נתניהו ומשפחתו משנת חפץניר חפץ )להלן: " .8

מילא , במשך שנים, עבד חפץ בקבוצת התקשורת "ידיעות אחרונות" בשורת תפקידים, וכן ןלכ

 תפקידי דוברות והסברה שונים בלשכת הנאשם נתניהו ובמפלגת הליכוד. 

ובמהלך כל התקופה  2006משנת  "וואלה""( שימש כמנכ"ל ישועהאילן ישועה )להלן: " .9

 הרלוונטית לאישום הראשון. 

. בעבר כיהן של בני הזוג אלוביץ' חברם הקרוב היה"( רובינשטיין)להלן: "זאב רובינשטיין  .10

מקורב רובינשטיין כנושא משרה בקבוצת יורוקום. בנוסף, במשך שנים ארוכות היה רובינשטיין 

 לנאשם נתניהו ולרעייתו. 

כמנהל לשכת ראש הממשלה. מחודש ינואר  2009-2008"( שימש בשנים הרוארי הרו )להלן: " .11

 כראש סגל לשכת ראש הממשלה. הרו שימש  2015ועד לחודש ינואר  2014
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From: Shneor Shapira <shneor@mamlaw.co.il>
Sent on: ץרמ 2020 15:52:00 ינש 09  םוי 
To: Adv. Adir Trabelsi <adir@trabelsi.co>
Subject: תנשל 2020 הבוטה  תיטפשמה  הנכותה  !
  

 - outlook ץבוקכ ללכב  ליחתה  וישכע  םיאור  םתאש  ץבוקה 
 ! pdf-ךפה ל דחא  קילקבו 

 
.םירחא םיצבק  רופסניא  יבגל  ןוכנ  הז 

 
/LawGic םע םכח  דובעל  טושפ 

 
 
 
 
 
, הכרבב

רואינש
 
Shneor Shapira, Adv.
_______________________________________________________
Matry Meiri & Co | Law Offices
HaShachar Tower 17th Floor
4 Ariel Sharon Street, Givatayim 5320047 Israel
Tel + (972) 3-6109000 | Fax + (972) 3-6109009
www.mamlaw.co.i l  | shneor@mamlaw.co.i l
 

                                                    

_______________________________________________________
Thi s  Ema i l  me s s a ge  a nd a ny a tta chme nts  to i t, conta i n confi de nti a l  i nforma ti on whi ch ma y
be  l e ga l l y pri vi l e ge d a nd i s  i nte nde d onl y for the  pe rs on or e nti ty to whi ch i t i s  a ddre s s e d
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