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   17-11-50380 ת.פ.                                            יפו-בתל אביב המחוזי בבית המשפט

  

   

 מדינת ישראל :המאשימה

 באמצעות פרקליטות המדינה, 

 המחלקה הכלכלית 

 , ירושלים 1מרחוב הסורג 

 02-6467841; פקס: 073-3926357טלפון: 
 

 

 -נגד   -         

 

 :הנאשם

 
 

   33886011ת.ז.  רונן משה

 באמצעות ב"כ עו"ד רווית צמח 

 תל אביב 35מרחוב אחד העם 

 03-7266222, פקס':  03-7266113טל': 

 

 עו"ד רועי בלכרבאמצעות ו

 קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות'

 , בני ברק7, רח' מצדה 4מגדל בסר 

 073-3202031; פקס:  073-3202021טל: 
 

 מתוקן בהסדר  כתב אישום

 

 ותהעובד

 

 םשהנא

יועצת בכירה לשר  טלי קידר שימשה 2014ספטמבר חודש ועד  2013אפריל חודש מהחל  .1

ציבור כהגדרת המונח  תעובד טלי קידרמכוח האמור לעיל, היתה  החקלאות, יאיר שמיר.

 ."(חוקה)להלן: " 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז1כד )34בסעיף 

 רמי כהן ,מקורבת למנכ"ל המשרד רטלי קידהיתה  עבודתה במשרד החקלאותבתקופת  .2

דמות  ההייתונהנתה מרמת אמון גבוהה וממעמד רם  טלי קידר. ("רמי כהן" )להלן:

 במשרד.   דומיננטית

עסק הנאשם במתן ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים דוברות ותקשורת.  2010-2014בשנים  .3

רים בממשלות שימש הנאשם כיועץ תקשורת לשורה של ש 2004-2009קודם לכן בשנים 

 .ישראל
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, לאחר שפרש מהשירות הממשלתי, הקים הנאשם את חברת "רונן משה 9.8.2009תאריך ב .4

 100%(. הנאשם החזיק ב "חברת רונן משה")להלן:  514306695יועצים" בע"מ ח.פ. 

ממניות החברה והיה מנהלה היחיד. מיום הקמתה, עסקה החברה במתן שירותי ייעוץ 

 ם, דוברות ותקשורת. אסטרטגי, ניהול משברי

שירותי לובינג בע"מ )להלן:  TOGTHERהוקמה חברת  10.02.2010תאריך ב .5

"TOGETHER" חברה למתן יעוץ בנושאים של תקשורת, ניהול משברים, יחסי ציבור ,)

ממניותיה וחברת  40%ודוברות. מיום הקמת החברה החזיקה "רונן משה יועצים" בע"מ ב 

ת לכתב האישום היה הנאשם רלוונטיממניותיה. בתקופה ה 60%אדלר חומסקי החזיקה ב 

 .רמנכ"ל החברה בשכ

במהלך עבודתם בכנסת. היכרותם החלה עוד קודם  האת ז והכירו ז טלי קידר והנאשם .6

 במשרד התיירות.  טלי קידרלעבודתה של 

 

 "דקה לשמונה"

ק תוכן . מיום הקמתה עסקה החברה בשיוו2007הוקמה בחודש מרץ  גריי קונטנטחברת  .7

ת לכתב רלוונטי. בתקופה ה("גריי קונטנט")להלן:  מוצרים בטלוויזיה ובמדיות ייחודיות

ממניותיה וביתר המניות החזיק רמי  85%האישום, החזיקה חברת אדלר חומסקי ב 

 רושקוביץ, מנכ"ל החברה. 

דקת , את 2וכן מזכייניות ערוץ  10ו  1מערוצי הטלוויזיה  גריי קונטנטרכשה  2010בשנת  .8

. במסגרת דקת 20:00השידור הצמודה למהדורת החדשות המרכזית המשודרת בשעה 

פינה ייחודית, בעלת אופי לאומי, קהילתי והסברתי, באורך  גריי קונטנטשידור זו הפיקה 

של דקה אחת, בעבור לקוחות ציבוריים, בין היתר משרדי ממשלה, הפונה לקהל הרחב. 

 ".דקה לשמונההפינה כונתה "

שירותי יעוץ, גיבוש  גריי קונטנטהנאשם ל ןת לכתב האישום, נתרלוונטיפה הבתקו .9

אסטרטגיה, והתווית דרך בקשר ל"דקה לשמונה" כמו כן איתר בעבורה גופים ממשלתיים 

, ולרבות משרד ם תכנים ברצועת השידור של "דקה לשמונה"וורתם אותם לפרסרלוונטיים 

 .החקלאות

 2013מרץ  לחודש ועד 2009אפריל החל מחודש ( שימש "ליברמן"אמנון ליברמן )להלן:  .10

שימש ליברמן  2013מרץ החל מחודש . מסז'ניקוביועץ התקשורת של שר התיירות, סטס 

כיועץ התקשורת של שר החקלאות, יאיר שמיר. מכוח האמור לעיל, היה ליברמן "עובד 

 ציבור" כהגדרת המונח בחוק.

, עם כניסתו של ליברמן למשרד 2009 נתשוליברמן החלה ב טלי קידרהיכרותם של  .11

 התהדקו יחסיהם והפכו קרובים ביותר. 2010 שנת התיירות. במהלך

של יועץ התקשורת נאשם הכאשר היה  2006היכרותם של הנאשם וליברמן החלה בשנת  .12

ת לכתב האישום היו הנאשם וליברמן רלוונטיהשר בנימין פואד בן אליעזר ז"ל. בתקופה ה

 ובים. ביחסי חברות קר
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וליברמן, בעלי יכולת השפעה, בין במישרין ובין בעקיפין,  טלי קידרמתוקף תפקידם, היו  .13

, אשר הנאשם נתן לגרי קונטנט בקשר עם פרויקט "דקה לשמונה" במשרד החקלאות

 שירותי ייעוץ, גיבוש אסטרטגיה והתוויית דרך בקשר אליו.

 :מעשי העבירה

ר יועצת בכירה לש טלי קידר שימשה 2013אפריל החל מחודש כאמור בחלק הכללי,  .14

ורבת למנכ"ל המשרד מק טלי קידר ההייתבתקופת עבודתה במשרד החקלאות,  החקלאות.

 רמי כהן. 

חודשים ספורים לאחר כניסתו של ליברמן לתפקידו במשרד החקלאות, ובמועד שאינו ידוע  .15

לאות לפרסם לרתום את משרד החק והציע לובמדויק למאשימה, פנה הנאשם לליברמן 

, ביודעו כי ליברמן הוא בעל יכולת השפעה בקשר עם "דקה תכניו ב"דקה לשמונה"

 לשמונה" במשרד החקלאות.

זאת,  .של הנאשםהצעתו  ועדכן אותה בדבר  לטלי קידרלאחר המתואר לעיל, פנה ליברמן  .16

בסוברו כי יזדקק לה על מנת לרתום את רמי כהן, לפרסם תכנים של משרד החקלאות, 

 "דקה לשמונה".ב

במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, נפגשו בסמוך לחתימת ההסכם כמפורט להלן,  .17

שישלם להם  קידר וליברמן ביקשו מהנאשם .והנאשם בביתו של ליברמן טלי קידרליברמן, 

 העביר להם סכום כסף מסוים., והוא כסף

כמפורט לעיל, ובשל  מהנאשםבשל קבלת הכסף  בניגוד עניינים פועליםכשהם , לכךבהמשך  .18

וליברמן על מנת לרתום את הגורמים  טלי קידרפעלו , ציפייתם לקבל סכום נוסף מהנאשם

ים במשרד החקלאות לפרסם במסגרת "דקה לשמונה" וכן השפיעו על התקציב רלוונטיה

 . שהוקצה לפרסום

צד אחד גריי קונטנט מחברת נכרת הסכם "שיתוף פעולה בטלויזיה" בין  31.12.2013ביום  .19

על פי ההסכם, גריי קונטנט תפיק תכנים  בעבור משרד החקלאות מהצד השני.לבין לפ"מ 

לפ"מ בעבור משרד החקלאות ותשדר אותם במסגרת "דקה לשמונה". בתמורה לכך, תשלם 

 מע"מ. ₪ + 2,292,500גריי קונטנט סכום של  לחברת

קציב שהשיג ממשרד ₪ בתמורה לת 360,000גריי קונטנט סך של מחברת הנאשם קיבל  .20

 החקלאות לפרסום ב"דקה לשמונה".

לחצים על הנאשם להעביר להם כספים נוספים.  קידרליברמן ובשלב מסוים הפעילו  .21

  הנאשם סירב.

 

לתת להם כסף  טלי קידרליברמן והסכים לבקשתם של הנאשם במעשים המתוארים לעיל,  .22

בקשר עם  ם בעלי יכולת השפעההכי במשרד החקלאות וביודעו עובדי ציבור  כי הם ביודעו

 .להם לעשות מעשים של מרמה והפרת אמונים בהקשר זהייע וכדי לס ,""דקה לשמונה
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 : םנאשה שםהוראת החיקוק לפיה מוא

 בשילוב סעיף לחוק העונשין  284 עבירה לפי סעיף - סיוע לעבירה של מרמה והפרת אמונים  .23

  .חוקל 31
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 ליאור אחרק

 מחלקה הכלכליתפרקליטה ב

 בפרקליטות המדינה

           ______________ 

 ענבל לוי       

 סגנית בכירה א' במחלקה הכלכלית

 בפרקליטות המדינה   
 

  

   

 

 

 

 

 

 


