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טיוטת כתב האישום
א .חלק כללי
.1

הנאשמת שימשה בין חודש מאי  2009לבין חודש אוקטובר ) 2015להלן" :התקופה
הרלוונטית"( ,בתפקיד היועצת לענייני חקיקה וכנסת בלשכת ראש הממשלה ,חה"כ בנימין
נתניהו.

.2

במסגרת תפקידה כיועצת בכירה לראש הממשלה ,האחראית על הקשר עם הכנסת ,ליוותה
הנאשמת את עבודת ועדת השרים לחקיקה; הייתה מעורבת בקידום הצעות שעל סדר היום
בוועדת השרים; טיפלה בהצעות חוק וחקיקת משנה הנוגעים למשרד והנדונים בכנסת;
והיא שטיפלה בקשר בין לשכת ראש הממשלה לוועדות הכנסת וחברי הכנסת בנושאים
הנוגעים לקידומה של החקיקה כאמור.

.3

הנאשמת היוותה גורם מרכזי ומשפיע בעבודת ראש הממשלה ולשכתו ובעבודת הממשלה
בכללותה .לנאשמת משקל משמעותי והשפעה על פגישות גורמים שונים עם ראש הממשלה
והחלטות אחרות שמתקבלות בלשכתו.
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.4

אבי לרנר ,בעלה של הנאשמת ,עוסק במתן שירותים של יחסי ציבור וקשרי ממשל ,הקים
בשנת  2007את "לרנר תקשורת" כעוסק מורשה ,שהפכה במרוצת השנים לחברה פרטית
משגשגת בבעלותו המלאה" ,לרנרקום בע"מ" )להלן" :לרנרקום" או "החברה"( .החברה
עוסקת ביעוץ תקשורתי ,בניית אסטרטגיה ,יחסי ציבור ,גיוס משאבים וקשרי ממשל.

.5

ברשימת הלקוחות של אבי לרנר כלולים לקוחות בעלי אופי ציבורי ופוליטי ,בהם גופים
מתוקצבים או נתמכים ע"י הממשלה ,ראשי עיר ,חברי כנסת ושרים ,ומשכך מצויים
בממשק עם תפקידה של הנאשמת בלשכת ראש הממשלה.

.6

התמחותו ועיקר עבודתו של אבי לרנר במגזר הדתי לאומי .השירותים שהציע וסיפק אבי
לרנר ללקוחותיו כללו יחסי ציבור ודוברות ,ניהול קמפיין בחירות ופריימריז ,בניית
אסטרטגיות פוליטיות ותקשורתיות ,חיזוק קשר עם שרים וחברי כנסת ,גיוס דעת קהל
וגיוס משאבים ,בין היתר ,מכספים ממשלתיים.

.7

חלק מלקוחותיו של אבי לרנר שכרו את שרותיו נוכח ידיעתם כי הנאשמת עובדת בלשכת
ראש הממשלה ומקורבת לראש הממשלה ומתוך כוונה כי תהווה "ערך מוסף" בקשרי
ממשל ותסייע להם..

.8

הנאשמת ידעה בשני מקרים כי חלק מלקוחותיו של בעלה משתמשים בה כ"זרז" או
כ"קיצור דרך" במשרד.

ב .העובדות
.9

בטרם נכנסה לתפקידה ,כתנאי להעסקתה של הנאשמת בלשכת ראש הממשלה ,עברה
הנאשמת הליך בדיקת ניגודי עניינים .במסגרת ההליך התבקשה לדווח ולהצהיר על כל
קשר ,שלה או של בן זוגה ,לפעילות המשרד ,וכן לדווח על תפקידים או עניינים שלה או של
קרוביה שעלולים להעמידה במצב של חשש לניגוד עניינים.

.10

הנאשמת ידעה על אודות עיסוקו של בעלה ,והכירה את לקוחותיו המשמעותיים ,לקוחות
גדולים ופוליטיים לרבות לקוחות עבורם ניהל קמפיין או הפיק אירוע.

.11

ביום  ,1.4.2009כתנאי להתחלת עבודתה בלשכת ראש הממשלה ,חתמה הנאשמת על שאלון
לאיתור ניגוד עניינים )להלן" :השאלון"( .בשאלון לא הצהירה הנאשמת על עסקיו ועיסוקו
של בעלה ועל בעלותו בחברה ,והצהירה כי אין לה או לבן משפחתה זיקה ישירה או עקיפה
או "בעל עניין" ,או נכסים ואחזקות ,שלה או של בן משפחה מדרגה ראשונה שעלולים
להעמיד אותה במצב של חשש לניגוד עניינים )להלן" :ההצהרה" או "הצהרת הנאשמת"(.

.12

כמו כן ,התחייבה הנאשמת לעדכן את היועצת המשפטית במשרד במידה ויחול שינוי
בפרטים שמסרה לעיל ,כך שיש בהם כדי להביאה למצב של חשש לניגוד עניינים.

.13

עד למועד הצהרת הנאשמת ,ייצג בעלה בין היתר את הלקוחות הבאים :רשימת האיחוד
הלאומי-מפד"ל בבחירות לכנסת; מפלגת הליכוד בבחירות  ;2009העיתון "מקור ראשון";

3
קמפיין בבחירות המוניציפליות למועמדים :בשדרות )אלון דוידי( ,בבית שמש )שלום לרנר(,
בכפר סבא ובקרני שומרון; "הגרעינים התורניים" ו"הקרן להתחדשות הקהילות"; המרכז
הישראלי של איחוד בתי הכנסת;  ;Media Watchהמכללה האקדמית חמדת הדרום; ספריית
בית אל; אופק חדש אזור הדרום; המועצה המקומית מיתר; האגודה להתנדבות; ארגון
מעגלים; המטה לביטחון שדרות; דניאל יצחקי חברה לבניין; ואיגוד ישיבת ההסדר.
.14

על סמך הצהרת הנאשמת אישרה היועצת המשפטית במשרד ,שלומית ברנע פרגו )להלן:
"היועצת המשפטית"( את העסקתה של הנאשמת ללא עריכת הסדר ניגוד עניינים ובכלל
ביום .16.4.2009

.15

במהלך התקופה הרלוונטית ,ייצג בעלה של הנאשמת לקוחות נוספים ,רבים מהם בעלי
ממשק לתפקידה הציבורי של הנאשמת כיועצת לרה"מ לענייני הכנסת ,בהם :יו"ר
הקואליציה זאב אלקין ,יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ,חברי הכנסת אבי וורצמן ,גדעון סער
ואבי דיכטר; ראש עיריית ירושלים ,ניר ברקת; מועצת יש"ע; מנהלת השירות הלאומי-
אזרחי; מועצות מקומיות גוש הציון ,קרית ארבע ואפרת; הנהלת בתי הדין הרבניים; עיתון
ישראל היום ורדיו קול חי.

.16

חרף האמור בסעיפים  9ו ,12-לאורך התקופה הרלוונטית לא דיווחה הנאשמת ליועצת
המשפטית בדבר עיסוקו של בעלה ולא עדכנה על אודות התווספות לקוחותיו שעשויים
להעמידה במצב של חשש לניגוד עניינים ,למרות שידעה כי בעלה מועסק על ידם.

.17

בחודש מרץ  2015נודע ליועצת המשפטית על אודות עסקו של אבי לרנר ,התחוור לה כי
הנאשמת לא דיווחה עליו בעת כניסתה לתפקיד ,וכי הפרה את התחייבותה לדווח שעה שלא
עדכנה את הגורמים המוסמכים במשרד ראש הממשלה כי הייתה מצויה במצב של חשש
לניגוד עניינים.

.18

ביום  9.3.2015נפגשה היועצת המשפטית עם הנאשמת לצורך בירור העניין .בתום השיחה
סוכם כי תוך כמה ימים תעביר הנאשמת את רשימת הלקוחות של בעלה )להלן" :רשימת
הלקוחות"( ,על מנת שיוכן עבורה הסדר למניעת ניגוד עניינים .היועצת המשפטית הנחתה
את הנאשמת לא לעסוק בענייניהם של לקוחות בעלה ,ובהם עיריית ירושלים והעומד
בראשה.

.19

חרף זאת ,במשך שלושה חודשים מיום הפגישה לעיל ,ועד שהתייתר הצורך בהעברת
רשימת הלקוחות ,מן הטעם שהנאשמת הייתה צפויה לעזוב את תפקידה במשרד רה"מ ,לא
העבירה הנאשמת את רשימת הלקוחות ,הגם שהיועצת המשפטית פנתה אליה ואל בא-
כוחה מספר פעמים בנושא.

.20

בעקבות מעשיה של הנאשמת לעיל ,לא ניתן היה לערוך לה הסדר ניגוד עניינים ולא ניתן
היה לעמוד על הפעולות שביצעה הנאשמת בתפקידה כשהיא שרויה בניגוד עניינים נוכח
עיסוקו של בעלה ,הכל כמפורט להלן.
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פעולות בניגוד עניינים בין תפקידה של הנאשמת לבין עסקיו של אבי לרנר
.21

במהלך התקופה הרלוונטית ,פעלה הנאשמת במצב של ניגוד עניינים כאשר באה בממשק
עם לקוחותיו של בעלה ,כמפורט להלן:

.22

בית העדות למורשת הציונות הדתית וזיכרון השואה ,נמנה על לקוחותיו של אבי לרנר
למצער בין יום  23.11.2010לבין שנת  .2012אבי לרנר סיפק לבית העדות שירותים של קשרי
ממשל ,בהם ניהול הקשר עם משרדי הממשלה ושת"פ עם משרדי הממשלה וקרנות.

.23

"תכנית מורשת" הוקמה בהחלטת ממשלה ,במסגרתה מקצה המדינה סכומי כסף לגופים
הרלוונטיים .האגף בראשותו של ראובן פינסקי הוקם ופעל במשרד ראש הממשלה.

.24

ביום  26.10.2011העבירה הנאשמת לראובן פינסקי ,פנייה של מנכ"ל בית העדות ,אריאל
בריח ,להזמינו לביקור רשמי בבית העדות ,תוך שהיא מבקשת ממנו לסייע" :אריאל בריח
הוא חבר טוב מאשדוד...תראה מה תוכל לעשות בשבילם".

.25

הנאשמת שלחה דוא"ל זה לראובן פינסקי ובעותק לבעלה ,אך את העותק שלחה כ"עותק
נסתר" על מנת שפינסקי לא ידע שהנאשמת פונה אליו בעניינו של לקוח בעלה .בהתכתבות
נוספת מאותו היום העבירה הנאשמת את מספר הטלפון של אריאל בריח לבקשתו של
ראובן פינסקי ,תוך שהיא מודה לו ואף מציינת מיוזמתה" :תודה ,פרויקט ראוי".

.26

אלון דוידי )להלן" :דוידי"( ,ראש עיריית שדרות החל מחודש נובמבר  ,2013הוא לקוח של
אבי לרנר ,חבר של הנאשמת ובעלה וכן שותף עסקי של בעלה של הנאשמת במועדים
הרלוונטיים .דוידי ואבי לרנר היו שותפים בבית קפה בירושלים וכן שיתפו פעולה בייצוג
לקוחות ביחסי ציבור וגיוס משאבים עובר להיבחרו של דוידי לתפקיד ראש העיר .אבי לרנר
העניק שירותי יחסי ציבור לדוידי בקמפיין הבחירות לראשות העיר שדרות בשנת .2008
אבי לרנר ודוידי מחזיקים בשותפות נכסי נדל"ן בארה"ב.

.27

הנאשמת פעלה במסגרת תפקידה לקידום ענייניו של דוידי כראש העירייה של שדרות
ובכלל במשרד רה"מ ,כמפורט להלן :ביום  25.3.2014פנתה הנאשמת להראל לוקר ,מנכ"ל
המשרד דאז ,בדוא"ל וביקשה כי יסייע לדוידי ,לאחר שהאחרון התלונן בפניה כי המשרד
לא מסייע לו בענייני העיר שדרות; ביום  16.12.2014או בסמוך לכך סייעה הנאשמת לדוידי
בנושא החלטת ממשלה בקשר עם הענקת תקציב לעיר שדרות; ביום  8.6.2015או בסמוך
אליו סייעה הנאשמת לדוידי בכך שפנתה עבורו ליו"ר ועדת הכלכלה בכנסת בעניין התקציב
לעיר שדרות; במועדים שאינם ידועים במדויק ,העבירה הנאשמת לדוידי בהתאם
לבקשותיו מידע לגבי ישיבות ממשלה בקשר לעיר שדרות; במועדים שאינם ידועים
במדויק ,סייעה הנאשמת לקבוע לדוידי פגישות עם ראש הממשלה בהתאם לבקשותיו של
דוידי.
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.28

ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים ,הוא לקוח של אבי לרנר משנת  2013ואילך .אבי לרנר
מייעץ לברקת בנושא פעילות עירונית ,פעילות פוליטית ויחסי ציבור ודוברות ,בדגש על
המגזר הדתי-לאומי.

.29

כאמור בסעיף  18לכתב האישום ,בחודש מרץ  ,2015לאחר שהתגלה חשש לניגוד עניינים בין
הנאשמת לבעלה ,הורתה היועצת המשפטית לנאשמת להימנע מלעסוק בענייני עיריית
ירושלים באופן מפורש .הנאשמת ידעה כי אסור לה לעסוק בענייני ברקת והעיר ירושלים
נוכח חשש לניגוד עניינים עם עבודתו של בעלה.

.30

למרות זאת ,ביום  27.5.2015שלחה הנאשמת לבעלה דוא"ל שכותרתו "הקמת המשרד
לענייני ירושלים – נכון לשעה תשע" אליו צרפה קובץ המכיל הצעה להחלטה ודברי הסבר
להקמת משרד לענייני ירושלים .דוא"ל זה נשלח לנאשמת מאתי ברנט ,סגנית מזכיר
הממשלה במועדים הרלוונטיים לכתב החשדות ,והועבר מהנאשמת לבעלה .הצעת
המחליטים לא קיבלה פומבי בשעה בה נשלחה על ידי הנאשמת לבעלה.

.31

קרן להתחדשות קהילות בישראל )להלן" :קרן הקהילות"( היא עמותה המהווה ארגון גג
ומטרתה לפתוח ,לתמוך ולעודד גרעינים תורניים .קרן הקהילות הייתה לקוחה של אבי
לרנר בין חודש דצמבר  2010לבין מרץ  ,2013ולאחר מכן בין יולי  2014לנובמבר .2014
השירות שהתחייב אבי לרנר להעניק לקרן הקהילות כלל גיוס משאבים ,בין היתר ,מול
משרד רה"מ.

.32

מנכ"ל הקרן בין השנים  2010-2013היה שי תובל ז"ל ,והחליף אותו בתפקיד ליאור ליפשיץ
)להלן" :ליפשיץ"( שעבד בקרן משנת  .2007ליפשיץ הוא חברם של הנאשמת ובעלה.

.33

ביום  6.7.2010שלחה הנאשמת אל צחי גבריאלי ואילה נחום עובדי המשרד ,דוא"ל בנושא:
"בקשת ברכה מרה"מ" .בגוף הדוא"ל ביקשה הנאשמת את המשך טיפולם של המכותבים
בבקשת ברכה מצולמת לאירוע הצדעה לגרעינים התורניים-חברתיים שהועברה דרכה
מטעם הקרן .ביום  17.9.2010שלחה הנאשמת דוא"ל נוסף למכותבים בבקשה לקבל עדכון
לגבי בקשתה לברכה.

.34

ביום  20.2.2012התקיים במשכן הכנסת כנס הוקרה לקהילות הגרעינים הקהילתיים
והתורניים ברחבי הארץ במעמד ראש הממשלה .כמיצגה של הקרן ,שלח בעלה של הנאשמת
את פרטי האירוע לעיתונאים ומקורבים לרבות אזכור שמו של רה"מ .ביום  5.2.2012קיימה
הנאשמת פגישת עבודה עם אבי כהן ,עובד נוסף במשרד ,בנושא כנס הגרעינים לעיל.

.35

ביום  25.6.2014שלח ליפשיץ לנאשמת דוא"ל בבקשת עזרה לאישור הגעתו של ראש
הממשלה לכנס של הקרן בנושא הקמת השדולה לקבוצות משימתיות .הנאשמת השיבה
לליפשיץ כי היא נוקטת במאמצים על מנת שראש הממשלה ינכח באירוע לעיל ,על אף לוח
הזמנים הצפוף שלו" :אני עושה מאמצים שיבוא ...שלח לי כמה מילים על שי תובל ..אם
יבוא ,אז אני רוצה שיתייחס ."...בהמשך ההתכתבות ,שאל ליפשיץ האם להזמין את

6
אלמנתו של שי תובל למפגש .והנאשמת השיבה" :אני באמת לא יודעת .הלו"ז מפוצץ ואני
ממש אנסה ....מקווה שלא תתאכזבו."..
.36

ראש הממשלה ,בלווי הנאשמת ,נכח בכנס לעיל שערכה קרן הקהילות.

.37

ישיבת קרני שומרון ,הנה חלק מאיגוד ישיבות ההסדר שהעסיק את אבי לרנר בין השנים
 .2013-2007ליפשיץ משמש כמנכ"ל הישיבה משנת .1999

.38

בימים  23-25.5.2010שלח ליפשיץ לנאשמת בקשה לברכה מראש הממשלה ,בדוא"ל
שנושאו" :ברכת ראש הממשלה למר המאירי – מנכ"ל ישיבת ההסדר בעבר" .הנאשמת
השיבה לבקשתו" :ליאור ,תשלח לי גם את נוסח הברכה שאצל אבי ..אני משום מה לא
מצליחה לקבל ממנו את המייל הזה" .בשרשור מיילים נוסף מיום  25.5.2010העביר ליפשיץ
את נוסח הברכה .הנאשמת השיבה כי קיבלה והעבירה לטיפול.

.39

עיתון מקור ראשון )להלן" :מקור ראשון"( נמנה על לקוחותיו של אבי לרנר משנת 2007
ואילך.

.40

בשנת  2014נקלע מקור ראשון לקשיים כלכליים ,ובחודש מרץ  2014אושרה בקשתו של
בעלי העיתון דאז ,להקפאת הליכים .ביום  30.3.2014אישר בית המשפט המחוזי בירושלים
את מכירת העיתון לקבוצת ישראל היום .אולם ,ביצוע המכירה התעכב עקב בדיקת
הממונה על ההגבלים העסקיים דאז ,פרופ' דיויד גילה.

.41

אבי לרנר הגיש תביעת חוב כנגד מקור ראשון בגין עבודתו עבור העיתון בין החודשים
נובמבר  - 2013פברואר .2014

.42

נוכח הליך הקפאת ההליכים ,בחודש מרץ  2014עבד אבי לרנר במתן שירותי יחסי ציבור
למקור ראשון בנושא ניהול המשבר אליו נקלע העיתון ,זאת לאחר קבלת התחייבות הנאמן
להעברת תשלום בגין עבודתו זו .החל מחודש מאי  ,2014משנרכש מקור ראשון על ידי
ישראל היום ,המשיך אבי לרנר בייעוץ החודשי השוטף למקור ראשון.

.43

בשנת  2014הייתה הנאשמת כפופה לארי הרו )להלן" :הרו"( ,ראש הסגל בלשכת ראש
הממשלה.

.44

ביום  18.4.2014פנתה הנאשמת להרו במסרון כדי להניעו להשתמש בתפקידו כדי להשפיע
על שיקול דעתו של הממונה על ההגבלים העסקים למען יאשר את רכישת מקור ראשון:
"היי .חג שמח! אני שומעת שהממונה על ההגבלים עושה קשיים לישראל היום ברכישת
מקור ראשון .צריך לזכור שהשר הממונה עליו הוא בנט ...מציעה לבדוק עם רה"מ אם יש
דרך כלשהיא לפעול מולו ."...הרו השיב לנאשמת" :יודעים ובודקים" .הנאשמת הגיבה:
"מעולה"" ,פגשנו שלשום חבר'ה ממעריב ומקור ראשון ..היו מאוד מודאגים".
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.45

הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את עסקת המכירה ביום  ,30.4.2014ובסופו של חודש
מאי  2014נרכש מקור ראשון על ידי עיתון ישראל היום )להלן" :ישראל היום"( .אבי לרנר
העניק שירותי ייעוץ בתשלום לישראל היום למצער החל מחודש אוקטובר .2014

.46

בחודש מרץ  2014הגישו חברי כנסת הצעת חוק "לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה
בישראל" ,הצעת חוק זו כונתה "חוק ישראל היום" משום שיועדה להגביל חלוקת עיתונים
בחינם .הכנסת אישרה את הצעת החוק בקריאה טרומית ביום .12.11.2014

.47

במועדים הרלוונטיים לכתב החשדות עסקה הנאשמת מתוקף תפקידה בהצעת חוק ישראל
היום ,והייתה אמונה על גיבוש רוב בכנסת לסיכול הצעת החוק.

.48

הנאשמת העבירה לבעלה הודעות דוא"ל הכוללות מידע שהגיע אליה במסגרת תפקידה
ועשוי היה לסייע לו בעבודתו מול ישראל היום ,יום אחרי יום .בימים 10.11.2014 :ו-
 11.11.2014שלחה הנאשמת לבעלה הודעות דוא"ל אליהן צרפה קובץ המפרט את עמדת
חברי הכנסת בקשר עם חוק ישראל היום ,בסמוך למועד קבלתן אצלה ולפני מועד ההצבעה
הטרומית בכנסת .כמו כן ,העבירה הנאשמת באמצעות בעלה מסרים מלשכת ראש
הממשלה לעיתון ישראל היום.

.49

ארגון זוכרים הוא ארגון העוסק בפעילות הקשורה לימי זיכרון ,בראשו עומד דב קלמנוביץ.
מדי שנה ,עורך הארגון טקס ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

.50

בשנים  2012ו 2013-שכר ארגון זוכרים את שירותיו של אבי לרנר לצורך ליווי אסטרטגי
ותקשורתי של טקס יום זיכרון.

.51

ביום  17.4.2012פנה אבי לרנר לנאשמת בדוא"ל שכותרתו "בקשה מראש הממשלה לברכה
מצולמת שתוקרן באירוע המרכזי בירושלים שיתקיים בבריכת הסולטן ,ערב יום
הזיכרון" ,אליו צרף מכתב מארגון "זוכרים" הממוען למר לירן דן ,ראש מערך ההסברה
במשרד ראש הממשלה .במכתב בקש דב קלמנוביץ בשם ארגון זוכרים ,ברכה מצולמת
מראש הממשלה שתוקרן באירוע של הארגון.

.52

הנאשמת העבירה את הדוא"ל עם פניית הארגון ללינור אופיר ,מזכירה בלשכתו של ראש
הממשלה ,ולטיפולה של מוריה אלבז ,עובדת בלשכת ראש הממשלה ,וכתבה" :מצב בקשה
לברכה של ארגון זוכרים לקראת ערב יום הזיכרון .גיל מעודכן .להמשך טיפולך .תודה".

.53

בטקסי יום הזיכרון בשנים  2012-2013שנערכו מטעם ארגון זוכרים ניתנה ברכה מצולמת
מטעם ראש הממשלה.

.54

במעשיה המתוארים לעיל בכתב אישום זה ,בהיותה עובדת ציבור ,יועצת בכירה לראש
הממשלה המופקדת על הקשר עם הכנסת ,ביצעה הנאשמת במהלך מילוי תפקידה מעשי
מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור בכל אחד מן השלבים המתוארים לעיל ,ובכולם
יחדיו ,כמפורט להלן:
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א.

הנאשמת לא הצהירה בעת כניסתה לתפקיד כי מצויה בחשש לניגוד עניינים נוכח
עיסוקו של בעלה.

ב.

הנאשמת הפרה את התחייבותה לדווח על מצבת הלקוחות של בעלה המכניסה אותה

U

למצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידה כיועצת לראש הממשלה לבין ענייניו
העסקיים של בעלה ,זאת כשחלק מלקוחות בעלה הם בעלי ממשק לתפקידה.
ג.

כתוצאה ממעשי של הנאשמת לא נערך לה הסדר למניעת ניגוד עניינים.

ד.

במהלך התקופה הרלוונטית פעלה הנאשמת במסגרת תפקידה כשהיא מצויה במצב
של ניגוד עניינים.

ג .הוראות החיקוק לפיהן מואשמת הנאשמת
.55

מרמה והפרת אמונים – עבירה לפי סעיף  284לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
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