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 1חפסנ 1.
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ְמגִ לַּת הָ עַּ צְ מָ אּות
הּודי ,בָ ּה עֻצְּ בָ ה ְּדמּותֹו הָ רּוחָ נִית ,הַ דָ ִתית וְּ הַ ְּמ ִדינִית ,בָ ּה חַ י חַ יֵּי
יִש ָר ֵאל ָקם הָ עָ ם הַ ְּי ִ
בְ ֶא ֶרץְ -
הֹוריש לָעֹולָם כֻּלֹו ֶאת סֵּ פֶר
נֹושיִים וְּ ִ
קֹומ ִמיּות מַ ְּמ ַלכְּ ִתית ,בָ ּה יָצַ ר נִכְּ סֵּ י ַת ְּרבּות ְּלאֻ ִמיִים ּוכְּ לָ ל-אֱ ִ
ְּ
.הַ ְּספ ִָרים הַ נִצְּ ִחי
זּוריו ,וְּ ל ֹא חָ דַ ל ִמ ְּתפִ ָּלה
ל ְַּאחַ ר שֶ הֻ גְּ לָה הָ עָ ם מֵּ ַא ְּרצֹו בְּ כֹחַ הַ זְּ רֹועַ שָ מַ ר לָּה אֱ מּו ִנים בְּ כָל ַא ְּרצֹות פְּ ָ
ּומ ִת ְּקוָה לָשּוב לְּ ַא ְּרצֹו ּולְּחַ דֵּ ש בְּ תֹוכָּה ֶאת חֵּ רּותֹו הַ ְּמ ִדינִית
ִ .
יקה;
הּודים בְּ כָל דֹור לָשּוב ּו ְּלהֵּ ָאחֵּ ז בְּ מֹול ְַּד ָתם הָ עַ ִת ָ
טֹורי ּומָ סָ ְּר ִתי ֶזה חָ ְּתרּו הַ ְּי ִ
יס ִ
מתֹוְך ֶקשֶ ר ִה ְּ
ּובַ דֹורֹות הָ ַאחֲ רֹונִים שָ בּו ְּל ַא ְּרצָ ם בַ הֲ מֹונִים ,וַחֲ לּוצִ ים ,מַ עְּ פִ ילִים ּומָ גִ ִנים ִהפְּ ִריחּו נְּשַ מֹות ,הֶ חֱ יּו
ְּש ָפ ָתם הָ עִ בְּ ִרית ,בָ נּו כְּ פ ִָרים וְּ עָ ִרים ,וְּ הֵּ ִקימּו יִּׁשּוב גָדֵּ ל וְּ הֹולְֵּך הַ ּׁשַ ּלִיט עַ ל ִמ ְּשקֹו וְּ ַת ְּרבּותֹו ,שֹוחֵּ ר
.שָ לֹום ּומָ גֵּן עַ ל עַ צְּ מֹו ,מֵּ בִ יא בִ ְּרכַת הַ ִק ְּדמָ ה ְּלכָל תֹושָ בֵּ י הָ ָא ֶרץ וְּ נֹושֵּ א נַפְּ שֹו לְּעַ צְּ ָמאּות מַ ְּמ ַלכְּ ִתית
הּודית
יאתֹו שֶ ל הֹוגֶה חֲ זֹון הַ ְּמ ִדינָה הַ ְּי ִ
בִ ְּשנַת תרנ"ז ( )1897נ ְִּת ַכנֵּס הַ קֹו ְּנגְּ ֶרס הַ צִ יֹונִי לְּקֹול ְּק ִר ָ
הּודי ל ְִּתקּומָ ה לְּאֻ ִמית ְּב ַא ְּרצֹו
ֵּתיאֹודֹור הֶ ְּרצְּ ל וְּ ִהכְּ ִריז עַ ל זְּ כּות הָ עָ ם הַ ְּי ִ

.
זְּ כּות זֹו הֻ כְּ ָרה בְּ הַ צְּ הָ ַרת בַ לְּפּור ִמיֹום ב' בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר  1917וְּ אֻ ְּּׁש ָרה בַ מַ נְּדָ ט ִמ ַטעַ ם חֶ בֶ ר הַ ּלְּאֻ ִמים,
הּודי לְּבֵּ ין ֶא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל וְּ לִזְּ כּות
טֹורי ,שֶ בֵּ ין הָ עָ ם הַ ְּי ִ
יס ִ
אֲ שֶ ר נ ַָתן בִ ְּמיֻחָ ד ת ֶֹקף בֵּ ין-לְּאֻ ִמי ַל ֶקשֶ ר הַ ִה ְּ
הּודי לְּהָ ִקים מֵּ חָ דָ ש ֶאת בֵּ יתֹו הַ ְּּלאֻ ִמי
.הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ְּהּודים בְּ ֵּאירֹו ָפה,
ּׁשֹואה שֶ נ ְַּתחֹו ְּללַה עַ ל עַ ם י ְִּש ָר ֵּאל בַ זְּ מַ ן הָ ַאחֲ רֹון ,בָ ּה הֻ כְּ ְּרעּו לַטֶ בַ ח ִמילְּיֹונִים י ִ
הַ ָ
ְּהּודי ְּמחֻ סַ ר הַ מֹולֶדֶ ת וְּ הָ עַ צְּ מָ אּות עַ ל-יְּדֵּ י
הֹוכִ יחָ ה מֵּ חָ דָ ש בַ ֲעלִיל ֶאת ַההֶ כְּ ֵּרחַ בְּ פִ ְּתרֹון בְּ עָ יַת הָ עָ ם הַ י ִ
ְּהּודי
הּודית בְּ ֶא ֶרץ -י ְִּש ָר ֵּאל ,אֲ שֶ ר ִתפְּ ַתח ל ְִּרוָחָ ה ֶאת שַ ע ֲֵּרי הַ מֹולֶדֶ ת ְּל ָכל י ִ
ִחדּוש הַ ְּמ ִדינָה הַ ְּי ִ
הּודי מַ עֲמָ ד שֶ ל אֻ מָ ה ְּשוַת-זְּ כֻיֹות ְּבתֹוְך ִמ ְּשפַחַ ת הָ עַ ִמים
.וְּ ַת ֲענִיק לָעָ ם הַ ְּי ִ
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ְּש ֵּא ִרית הַ פְּ לֵּיטָ ה שֶ נִצְּ לָה מֵּ ַהטֶ בַ ח הַ נָאצִ י הָ ָאיֹם בְּ ֵּאירֹופָה וִ יהּודֵּ י אֲ ָרצֹות אֲ חֵּ רֹות ל ֹא חָ ְּדלּו
כּותם לְּ חַ יֵּי כָבֹוד,
לְּהַ עְּ פִ יל ל ְֶּא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל ,עַ ל ַאף כָל ק ִֹשיְּ ,מנִיעָ ה וְּ סַ ָכנָה ,וְּ ל ֹא ָפ ְּסקּו ל ְִּתבֹעַ ֶאת זְּ ָ
.חֵּ רּות ַועֲמַ ל-יְּשָ ִרים בְּ מֹולֶדֶ ת עַ מָ ם
בְּ ִמ ְּלחֶ מֶ ת הָ עֹולָם ַה ְּּׁש ִניָה ָת ַרם הַ יִּׁשּוב הָ עִ בְּ ִרי בָ ָא ֶרץ ֶאת ְּמלֹוא-חֶ לְּקֹו ְּל ַמאֲ בַ ק הָ אֻ מֹות הַ ּׁשֹוחֲ רֹות
חֵּ רּות וְּ שָ לֹום ֶנגֶד כֹחֹות הָ ָרשָ ע הַ נָאצִ יּ ,ובְּ דַ ם חַ ָילָיו ּובְּ מַ אֲ מַ צֹו הַ ִמלְּחַ ְּמ ִתי ָקנָה לֹו ֶאת הַ זְּ כּות
.ל ְִּהמָ נֹות עִ ם הָ עַ ִמים ְּמי ְַּסדֵּ י בְּ ִרית הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות
ְּהּודית
בְּ  29-בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר ִ 1947קבְּ לָה עֲצֶ ֶרת הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות ַה ְּחלָטָ ה הַ ְּמחַ יֶבֶ ת הֲ ָקמַ ת ְּמ ִדינָה י ִ
בְּ ֶא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל; הָ עֲצֶ ֶרת ָתבְּ עָ ה מֵּ ֵּאת תֹושָ בֵּ י ֶא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל לֶאֱ חֹז בְּ עַ צְּ ָמם בְּ כָל הַ צְּ עָ ִדים הַ נ ְִּד ָר ִשים
הּודי לְּהָ ִקים ֶאת
בְּ צִ דָ ם הֵּ ם לְּבִ צּועַ הַ הַ ְּחלָטָ ה .הַ כ ָָרה זֹו שֶ ל הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות בִ זְּ כּות הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ְּמ ִדינָתֹו ֵּאינָּה נ ִֶתנֶת לַהַ פְּ ָקעָ ה

.
הּודי ל ְִּהיֹות כְּ כָל עַ ם וְּ עַ ם עֹומֵּ ד בִ ְּרשּות עַ צְּ מֹו בִ ְּמ ִדינָתֹו הָ ִרבֹונִית
זֹוהי זְּ כּותֹו הַ ִטבְּ עִ ית שֶ ל הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ִ .

לְ פִ יכָ ְך נ ְִת ַּכנ ְַּסנּוָ ,אנּו חַּ בְ ֵרי מֹועֶ צֶ ת הָ עָ ם ,נְ צִ יגֵי הַּ יִּׁשּוב הָ עִ בְ ִרי
ִש ָר ֵאל,
יטי עַּ ל ֶא ֶרץ-י ְ
וְ הַּ ְתנּועָ ה הַּ צִ יֹונִ ית ,בְ יֹום ִסיּום הַּ מַּ נְ דָ ט הַּ בְ ִר ִ
טֹורית וְ עַּ ל יְסֹוד הַּ ְחלָטַּ ת עֲצֶ ֶרת
יס ִ
כּותנּו הַּ ִטבְ עִ ית וְ הַּ ִה ְ
ּובְ ת ֶֹקף זְ ֵ
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חברה חשובה למכתבים חשובים
4.7.2021
לכבוד
עולם ישראל
מר אלי אליהו ,מנכ"ל
מר נהיש בקיש ,רל"ש
הנדון :פרויקט שואלים
 .1כי האדם עץ השדה וכמו העץ הוא צריך קצת שמש ,מים ,שמים ,ציפורים
ושות'.
 .2מרשך מר ציפור פנה למרשתי הכנרית וזימר סילופי לשון ודעת שאף הדרור
לא יאמין לה .כך לדוגמה ,מסר כי האריה צפוי להגיע עד ולא יאוחר מבוא
השר המשחק בצוותא חדא .והמתינו ולא בא.
 .3ואף על פי שיתמהמה עם כל זאת אחכה לו ,כך סברו.
 .4אחר כלות אמתין לו ,המתינו והמתינו לאור גניבת דעתו.
 .5בכל יום שיבוא ו/או שלא.
 .6ואם לא אז .אז? ולא יען.
 .7מובהר כי אין באמור ושאינו ושאולי רצה להיות אמור כדי לוותר ו/או לגרוע
מכל טענה ו/או מענה ו/או טרוניה שישנה ו/או שעשויה להיות למרשי מר
בקיש שקיים ואולי לא.
וכאן מסתיימים החזרות על חידודי הלשון שחידדו הקודמים בעניינים חשובים
ועכשיו חותמים
בברכה
חמד לצאן
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לוג'יק מקבלת
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גם באקסלים לוג'יק מטפלת
GENERAL

SUMMARY

buyer

company

total cost

(928,750) €

asset

old building

personal equity

(300,000) €

Apartments sqm

400

yearly gross income

Garden / Terrac

200

av. yearly direct expenses

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 TOTAL COST
asset direct cost

(750,000) €

purchase tax - IMT

(56,250) €

related costs

(2,500) €

refurbushing

(100,000) €

furnitures & ameneties

(20,000) €

total cost

(928,750) €

client's assumption

ONGOING yearly EXPENSES
IMI

(2,400) €

maintanence

(2,000) €

(628,750) €
morgtage
(8,488) €
morgtage interest
morgtage yearly principle
(31,438) €
return
(8,910) €
owner salary cost
(5,400) €
owner net salary
(42,500) €
depreciatiion
(500) €
insurance
(1,000) €
accountant
INCOME & REFUNDS
8,000
Rent - monthly income
96,000
Rent - yearly income
VAT (on expenses) refund 4,114
1st year
VAT (on expenses) refund 374
2nd year
INCOME TAX
earnings before tax - 1st Y
earnings before tax - 2nd Y

€
€
€
€

(18,622) €
138 €

€
1st year tax
€
2nd year etc. tax
COMPANY CASH-FLOW
(300,000) €
personal equity
32.30%
% of cost
money in account - 1st year
45,378 €
end

- 10 -

client's assumption
client's assumption

21,212 €
(54,736) €

money in account - 2nd year
41,638
end
42,012
10 year avg. csh flow
PERSONAL YEARLY CASH-FLOW
5,400
net salary
29,546
Dividens
YIELD
Company Gross yield

10.34%

Company Net Yield

4.52%

Personal Net Yield on Equity

11.65%

€

client's assumption

€

client's assumption

€
€

client's assumption

 בשניהPDF-מה שראיתם כאן זה אקסל שהפך ל
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-4בבית המשפט המחוזי בירושלים

המאשימה:

ת"פ _______

מדינת ישראל
– נ ג ד –

הנאשמים:

 .1בנימין בן בנציון נתניהו
 .2שאול בן הנריק אלוביץ'
 .3איריס בת באדר אלוביץ'
 .4ארנון בן נח מוזס

כתב אישום
חלק כללי
הנאשמים והנפשות הפועלות
.1

בנימין נתניהו (להלן" :הנאשם נתניהו") כיהן החל משנת  1988ועד היום ,למעט התקופה שבין
יוני  1999ועד פברואר  ,2003כחבר כנסת ישראל .לאורך שני העשורים האחרונים מילא הנאשם
נתניהו תפקידים ציבוריים בכירים ,כמפורט להלן:
א.

מיום  18.6.1996ועד יום  6.7.1999כיהן הנאשם נתניהו כראש ממשלת ישראל .במהלך
שנים אלה ,כיהן לפרקים גם כשר במספר משרדי ממשלה.

ב.

מיום  6.11.2002ועד יום  28.2.2003כיהן הנאשם נתניהו כשר החוץ בממשלת ישראל.

ג.

מיום  28.2.2003ועד יום  9.8.2005כיהן הנאשם נתניהו כשר האוצר בממשלת ישראל.

ד.

מיום  26.1.2006ועד יום  31.3.2009כיהן הנאשם נתניהו כיו"ר האופוזיציה.

ה.

מיום  31.3.2009מכהן הנאשם נתניהו כראש ממשלת ישראל ,וכן כשר במספר משרדי
ממשלה .בפרט ,מחודש נובמבר  2014ועד מאי  2017כיהן הנאשם נתניהו כשר התקשורת.

מכוח האמור לעיל היה הנאשם נתניהו "עובד הציבור" כהגדרתו בסעיף 34כד( )1לחוק העונשין,
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-2התשל"ז( 1977-להלן" :חוק העונשין").
.2

שאול אלוביץ' (להלן" :הנאשם אלוביץ'") היה משנת  2010בעל השליטה בקבוצת יורוקום
(להלן" :יורוקום") ,שבאמצעותה החזיק בשליטה במספר חברות ציבוריות ,וקבוצת בזק ביניהן.
חברות מקבוצת יורוקום שבשליטת הנאשם אלוביץ' חבו לבנקים שונים חובות בסך של כ800-
מיליון ש"ח .אלוביץ' כיהן כיו"ר דירקטוריון בזק ,וכן כיו"ר דירקטוריון ונושא משרה בחברות
אחרות בקבוצת בזק ,וביניהן חברת "וואלה! תקשורת בע"מ".

.3

איריס אלוביץ' ,רעייתו של הנאשם אלוביץ' (להלן" :הנאשמת איריס אלוביץ'" וביחד עם
הנאשם אלוביץ'" :בני הזוג אלוביץ'") ,הועסקה ביורוקום ושימשה כיועצת של הנאשם אלוביץ'
בפעילותו העסקית.

.4

ארנון מוזס (להלן" :הנאשם מוזס") הוא איש עסקים שעיקר פעילותו בתחום התקשורת.
הנאשם מוזס הוא בעל השליטה בקבוצת "ידיעות אחרונות" ,המוציאה לאור ,בין היתר ,את
העיתון היומי "ידיעות אחרונות" ומחזיקה באתר האינטרנט " ,"ynetמאתרי החדשות בעלי
החשיפה הגדולה בישראל (להלן .)"ynet" :הנאשם מוזס הוא העורך האחראי של העיתון
"ידיעות אחרונות" ,והוא בעל השפעה ניכרת על תכני העיתון ו.ynet-

.5

קבוצת בזק כללה מספר חברות שעסקו בתחומים שונים של שוק התקשורת ,ביניהן חברת
"בזק ,חברה ישראלית לתקשורת בע"מ" ,שהיתה מונופול בתחום הטלפוניה הקווית ובתחום
תשתית האינטרנט ,והיתה חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
(להלן" :בזק").

.6

חברת "וואלה! תקשורת בע"מ" ,היתה בתקופה הרלוונטית חברת בת בבעלות מלאה של בזק,
שהפעילה את אתר האינטרנט "וואלה !( "NEWSלהלן" :וואלה") ,שהיה בתקופה הרלוונטית
אחד משני אתרי החדשות בעלי החשיפה הגדולה בישראל לצד אתר החדשות .ynet

.7

שלמה פילבר (להלן" :פילבר") היה מקורבו ואיש אמונו של הנאשם נתניהו .בתקופה שבין חודש
דצמבר  2014ועד לבחירות שהתקיימו בחודש מרץ  ,2015שימש פילבר כמנהל קמפיין הבחירות
של מפלגת הליכוד ,בראשות הנאשם נתניהו .בהמשך ,בחודש יוני  ,2015מינה הנאשם נתניהו את
פילבר לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת .פילבר כיהן בתפקיד זה עד לחודש יולי  .2017בעת
מינויו היה פילבר נטול רקע מקצועי בתחומי העיסוק של משרד התקשורת.

.8

ניר חפץ (להלן" :חפץ") שימש כיועץ תקשורת של הנאשם נתניהו ומשפחתו משנת  .2014קודם
לכן ,במשך שנים ,עבד חפץ בקבוצת התקשורת "ידיעות אחרונות" בשורת תפקידים ,וכן מילא
תפקידי דוברות והסברה שונים בלשכת הנאשם נתניהו ובמפלגת הליכוד.

.9

אילן ישועה (להלן" :ישועה") שימש כמנכ"ל "וואלה" משנת  2006ובמהלך כל התקופה
הרלוונטית לאישום הראשון.

 .10זאב רובינשטיין (להלן" :רובינשטיין") היה חברם הקרוב של בני הזוג אלוביץ' .בעבר כיהן
רובינשטיין כנושא משרה בקבוצת יורוקום .בנוסף ,במשך שנים ארוכות היה רובינשטיין מקורב
לנאשם נתניהו ולרעייתו.
 .11ארי הרו (להלן" :הרו") שימש בשנים  2009-2008כמנהל לשכת ראש הממשלה .מחודש ינואר
 2014ועד לחודש ינואר  2015שימש הרו כראש סגל לשכת ראש הממשלה.
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From: Shneor Shapira <shneor@mamlaw.co.il>

-Sent
6 -on: 15:52:00 2020  מרץ09 יום שני

To:
Adv. Adir Trabelsi <adir@trabelsi.co>
Subject: 2020 !התוכנה המשפטית הטובה לשנת

- outlook הקובץ שאתם רואים עכשיו התחיל בכלל כקובץ
! pdf -ובקליק אחד הפך ל
.זה נכון לגבי אינספור קבצים אחרים
/LawGic פשוט לעבוד חכם עם

,בברכה
שניאור

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.il | shneor@mamlaw.co.il

_______________________________________________________
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