
 

 

 ערך לניירות רשות פרשת

 להקים בכוונה ,אביב בתל ,דורון עמוס עם נפגשתי 1997 נובמבר/באוקטובר מתישהו

 הדין עורך עם להתייעץ הלכנו .אדמות על המבוססת חברים 25,000 בעלת שיתופית אגודה

 עמימות הוא הנושא כי דעתו את הביע בה בכתב דעת חוות לנו נתןש ,לוי אריה ,שלו

 ,יותר חובט יותלה כדי ,זאת למרות  .ישראלי משפט בבית נבדק לא מעולם שכן ,משפטית

 .ערך בניירות בישראל 1 מספר מומחה ,גרוס יוסף לפרופסור לפנות לנו המליץ הוא

 דעת חוות לתת ממנו ביקשנוו ,גרוס ’פרופ עם פגישה וקבענו לוי אריה של עצתו את קבלנו

 :נושאים שני על

 לתוך חברים לגייס כדי ע"רנ י"ע מאושר בתשקיף מחויבת שיתופית אגודה האם (1)

 -ו ?,זה רעיון שיווק י"ע שורותיה

 הביטוח סוכן כאשר ,חיים ביטוח פוליסת דרך משווק להיות יכול עיוןהר האם  (2)

 תהיה לא שלחבר כך ,באגודה החברות דמי עבור לשלם כדי שלו העמלה על מוותר

 ? לאגודה להצטרפות כלשהי עלות

 על ,דעתו חוות את כתב הוא ,חודשים חמישה במהלך ,גרוס פרופסור עם ישיבות 8 לאחר

 אריה של דעתו הדהדה ,למעשהש מה (,נאה תמורה קיבל הוא שעבורו) שלו הפירמה נייר

 נבחנה לא מעולם זו סוגיה שכן ,משפטית עמימות היתה הזה שבעניין בגלל בעיה היווהו,לוי

 .שכתב הראשונה דעתו בחוות השקפה אותה את הביע לוי אריה ד”עו .ישראלי משפט בבית

 פלילית משמעות בעל להיות יכול הזה שהעניין לכך אינדיקציה שום נתן לא גרוס ’פרופ

 .שהתקיימו הישיבות כל במהלך שלב בשום

 כאגודה (ביניהם אותי מנתה שלא) מייסדים 22 י"ע 17.09.98-ב נוסדה מונדרגון אגודת

 9 בן המנהל וועד י"ע מונהש ל"מנכ י"ע מנוהלת ,הישראלי החוק לפי חוקית שיתופית

 פנימית ביקורת ועדת של הקפדנית ההשגחה תחת ואלה ,דמוקרטי באופן שנבחרו ,חברים

 ידי על גם היה אגודהה על הפיקוח ,בנוסף .שיתופיות אגדות רשם של הקפדני והפיקוח
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 בראשות (,החברים מקרב) דין עורכי 19-מ המורכבת ,האגודה של המשפטית הועדה

 .אלוני שאול השופט ,לשעבר העליון המשפט בית שופט

  היה באגודה תפקידי .ביניהם נמצא לא אני כאשר ,אנשים 6-כ של צוות העסיקה האגודה

 החזר רק קיבלתי ;תשלום קיבלתי לא שעבורו ”,וונואטו ממשלת עם הקשר איש“ רק

 מילה שום לי הייתה לא (.22,000$ חייבים עדיין כאשר) המנהל ועד החלטת י”ע הוצאות

 של עובד או ,מנהל ,דירקטור הייתי לא מעולם .מונדרגון באגודת ההחלטות בקבלת

 חתמתי ולא משכורת קיבלתי לא מעולם ,בארגון כלשהו מעמד לי היה לא מעולם .מונדרגון

 .האגודה מטעם אחר מסמך או המחאה על

 350 כאשר סמינרים דרך (,חבר דמי במתכונת) מחבריה דולר מיליון 5.7 גייסה האגודה

 דורון עמוס ידי על ,הביטוח תוכנית במסגרת (חברויות 400- כ) הראשונים דולר אלף

 ל"מזכ ידי על חברויות 2,100- כ) דולר מיליון 5.35 ,והיתרה שיווק ונואטו ,וחברתו

 - ;כספים השקיעו ,הביטוח לתוכנית שהצטרפו מהאנשים אחד אף (.אדלמן אבי ,האגודה

 פוליסת באמצעות החברות של השיווק הפסקת על והחלטה ,חיים ביטוח פוליסת קנו הם

 תוכנית במסגרת נמכרו חברויות 400- שכ לאחר ,המנהל ועד ידי על נעשתה החיים ביטוח

 .בהחלטה רבועמ היה דורון ולא אני ולא זו

 על חתם אדלמן אבי .האגודה של המוחלטת ובניהולה בשליטתה זמן בכל היו הכספים כל

 את ערך ,קים'צ חתם ,בעצמו משכורת קיבל ,משכורות שילם ,אגודהה מטעם המסמכים כל

 הוא כי לשמוע מוכן שהיה מי לכל והתרברב) בעלון המאמרים את כתב ,אגודהה עלון

 האתר את וניהל יםוהק (אגודהב חברים 2,000- מ יותר של להצטרפותם אחראי

 .אינטרנט

 וגם עבדתי גם שבה ",INVESTMENTS CODY" בשם חברה י"ע עוצבה המערכת

 הסכם במסגרת נעשה זה .אותה קיבלה והיא האגודה בפני אותה הצגתי ,בזמנו ייצגתי
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 ולבין CODY בין סופי בהסכם ,מכן ולאחר ,מונדרגון אגודת ולבין CODY בין שנחתם

EDCI (האגודה של המסחרית הזרוע.)  

Cody מניות בעלי 40- מ יותר עם פרטית חברה) מ"בע ק.נ.ז ידי על לאגודה הצוגה, 

 של ההסכם את בעיקר שכלל ,במבצע 18.8% של נתח לה נתנו אשר (,מהם אחד שהייתי

 לגיוס הבסיס להיות אמור שהיה ,בוואנוטו אדמה דונם אלף 800- מ למעלה לחכירת קודי

 תקבל קודי ,ההסכם פי על .חברים 25,000 של הצטרפות צעותבאמ דולר מיליון 500

 מיליון 500- ב שגויס מההון 1%- מ פחות) דולר מיליון 4.8 של בסך ,לדונם דולר 6.00

 .Cody עם להסכם בהתאם ,19% ל זכאית תהיה .ק.נ.ז מתוכם (,יגויס וכאשר אם ,דולר

 מתוכם ,לקודי הועברו (שהוסכם הכולל הסכום מן 13.96%) $ 670,000 רק ,זאת עם

 $. 127,300 קיבלה .ק.נ.ז

 המניות בעל באישור EDCI של המנהלים מועצת ידי על נעשו לקודי התשלומים כל

 המזכיר ידי על ונחתמו שלה המנהל הועד באמצעות %(,81.2) אגודהה ,שלה העיקרי

 למועמדים הוסברו והיחסים האלה הדברים כל .אדלמן אבי ,אגודהה של הכללי

 .סמינר בכל פוטנציאלייםה

 עמוס של העסקתו הופסקה ,המנהל הועד החלטת בעקבות 2000, בפברואר 15 ביום

 שיווק וונואטו חברתו עם יחד ,לאגודה החברים גיוס תוכנית של השיווק כמנהל דורון

 .מ”בע

 פרסם ,בישראל ביותר הגדול עיתון ,אחרונות ידיעות ,2000 ,במאי 5-ה ,שישי ביום

 הכתבה ,בעיקרה .בוונואטו Post Trading-ה לעיתון ,בתרגום ,הגיעה שבהמשך כתבה

 אגודת של הכללי כמזכיר כיהן ,עת שבאותה אגמון דוד .(במיל) אלוף-תת את תקפה

 בנימין ,לשעבר הממשלה ראש של הצוות כראש הקודם בתפקידו ,כנראה .מונדרגון

 ,תפקידו מילוי במהלך ,כאשר אחרונות בידיעות מישהו של האצבעות על דרך הוא ,נתניהו

 בצורה הממשלה ראש את שתקף מכתביו לאחד הממשלה ראש עם פגישה לקבוע סירב

  .הוגנת בלתי
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 'זכיתי ‘אנוכי גם מה משום) הזדונית הביקורת של נכבד לנתח 'זכתה' האגודה ,כמובן

 עורכיו ,בעליו ,העיתון נגד פלילית תביעה הגישה האגודה ,מכך וכתוצאה (,לתזכורת

 שגדוד דבר ושום ,תביעה עוד רק הייתה זו ,נורמאליות בנסיבות ,ובכן .בהתאמה וכתביו

 הראשי ועורכו העיתון בעלי :אחת לבעיה פרט ,לתקן יכולים היו לא כסף והמון דין עורכי

 פרשת"-כ כונה שבזמנו ,מעורבים היו בו קודם סקנדל בגין תנאי על דין פסק תחת היו

 "אחרונות ידיעות"ו "מעריב" ,בישראל הגדולים העיתונים שני כאשר ",ההאזנה מכשירי

 השני העיתון בעל של ומאסרו להרשעתו הובילה הפרשה .לשני אחד טלפון בציתות נתפסו

 כפי ,ולכן .תנאי על דין גזר עם יצאו "ידיעות" אנשי בעוד ",מעריב" ,בישראל בגודלו

  .לכלא מגיעים היו הם גם ,מונדרגון בעניין מורשעים היו באם ,תנאי על דין גזרי עם שקורה

 לחסל כדי יצאו ,ולמעשה ,בעולם האיום הטקטיקות כל את ניסו (ידיעות) הם ,ביהירותם

 כדי דרך בכל בחלו לא שהם כשמש ברור נהיה ,התפתח והסיפור וככל ,מונדרגון אגודת את

 ,לעיתון (,ישראל מדינת קום לפני עוד נוסד) הארוך קיומו במהלך .באגודה לפגוע

 שליליות דעות להביע שהעיזו כנסת שחברי לכך שהובילה ,והפחדה בריונות של היסטוריה

 העיתון של דין מעורכי מכתבים קבלו ,נגדם שפסקו שופטים כן וכמו בכנסת ידיעות לגבי

 23-ה בתאריך ,האם '(,וכו כנסת חבר ,שופט) אדון" :זה מסוג שאלות מאות שהכילו

 ,שופטים אותם ,ובקביעות ....".בלונדינית אישה בליווי מהמלון יוצא [אתה....]באפריל

  בין ,מסקנדל משפחותיהם ועל עצמם על להגן כדי "עמדתם את משנים" היו 'וכו כנסת חברי

 .לאו אם ובין אמיתי אם

 הייתה ולא היות ,אולם .כזה מכתב קבלה כשהיא הופתעה לא האגודה הנהלת ,זה רקע על

 להגיע מוכנה שהיא להם והודיעה דומה מכתב עם הגיבה היא ,מאוימת לחוש סיבה כל

  .תום עד המשפטי בהליך

 בגלל התפטר אגמון דוד) החדש האגודה ל"מנכ ,אדלמן אבי ,2000 יוני / במאי מתישהו

 ידיעון פרסם גם הוא .האגודה פעילות את פירסם הוא בו אינטרנט אתר בנה (,השערורייה

 .בעצמו ערך שאותו ,חודשי
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 המשפט בבית שלה הראשון השימוע את קיימה האגודה ,2000 ,בספטמבר 19-ה בתאריך

 .ידיעות עיתון נגד בתביעתה (מקדימים דיונים)

 סוכנים פלוגת מונדרגון משרדי על פשטה ,2000 ,בספטמבר 20-ה ,למחרת ,נס בדרך

 והודיעו האגודה ומסמכי תיקי רוב את החרימו ,ישראל של (ע"רנ) הערך ניירות מרשות

 חודשים 8 שפוטר ,דורון עמוס או מנדל סטפן לא) פעילותיה בגין חקירה שהחלה לאגודה

  (.לכן קודם

-ה בסגנון שעות 14 ל 12 במשך נחקרו ממונדרגון משרה ונושאי עובדים עשר שלושה

 '(,וכו ,חוץ גורמי עם להתקשר אפשרות ללא ,בשפע איומים ,דין עורכי נוכחות ללא) ב"קג

 ושהייתי ,מונדרגון באגודת משרה נושא ולא עובד שלא ,מנדל סטפן ,אנוכי גם כאשר

  .נחקרתי (,בלונדון גרתי) עת באותה בישראל במקרה

 ,בישראל שיתופיות אגודות 4,600-מ אחת היתה מונדרגון כי ,גדולה חריגה בעצמה זו

 סמכויות בעל שהוא ,שיתופיותה אגודותה רשם של השיפוטית סמכות תחת כולן כאשר

 שהפרו בכך דומה בולטת חריגה עוד הייתה גם אך .כשופט מתפקד ולמעשה משפטיות

 שכל אחרי ורק אך  בחקירה פותח (ע"רנ) ערך ניירותל הרשות מפקח לפיו ,פרוטוקול

 חוק בהפרת נחשדת תאגידית ישות כאשר ,כלל בדרך .מוצו כבר האחרות האפשרויות

 .ההפרה את לתקן ולבקש (ההפרה על) אזהרה מכתב לה לשלוח נהוג ,מסוים ערך ניירות

 ",ולהפסיק לחדול דרישה" של יותר קשה מכתב שולחים ,היענות/ציות חוסר של במקרה

 מסלול את שוקלים ,הנדרש את לתקן כוונה כל מגלה לא הישות כאשר ורק ואך

 ".החקירתי"

 סקנדל פרץ ,מכן לאחר ימים מספר פתאום לפתע כי ,פעלה עדיין עליונה השגחה ,אולם

 שלילית בפרסומת מלווה ושהיה ,כץ מירי ד"עו ,ראשה ויושבת ע"רנ מעורבים היו בו גדול

  .הלאומי הטלוויזיה בערוץ טלוויזיונית תוכנית כולל ,ע"רנ על
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 ביקשה בישראל השלטון איכות למען שהתנועה נאמר בהן כתבות מספר יזם "הארץ" עיתון

 ,ע"רנ ראש שיושבת ,לכאורה ,החשד בגין בחקירות לפתוח לממשלה המשפטי יועץהמ

 ,מונדרגון אגודת נגד חקירה בניהול וסמכותה מעמדה את הלרע ניצלה ,כץ מירי ד"עו

 שהיא בשעה ,זה בהקשר עניינים ניגוד תוך פעלה ושהיא ,הערך ניירות לחוק בהתאם

 לאיכות התנועה .פלילית להתנהגות וחשד ציבור עובד של אמונים הפרת תחת פועלת

 ,במונדרגון בכיר מנהל ,אגמון דוד .(במיל) אלוף-בתת שעסקה שבכתבה טענה השלטון

 פלילית תביעה הגישה מונדרגון ,2000 במאי 5-ה בתאריך אחרונות בידיעות פורסמה

 כיהנה ,יובל רותי ,כץ מירי של שאחותה טענה התנועה .העיתון נגד דיבה הוצאת על פרטית

  .הכתבה הופיעה בו  'השבוע סוף' מוסף כעורכת אז

 ,כץ מירי ,ע"הרנ ראש שיושבת נחשף עוד ",מונדרגון פרשת" שכונה ,זה סקנדל במהלך

 ובניגוד ,ולמעשה 2000 בספטמבר 10-ה בתאריך בערב 8 בשעה הפנימי פורום את כינסה

 הפחידה ,יםוחוקי נוהליים נימוקיםמ שהתנגדו הדין מעורכי חלק של נחרצת להתנגדות

 להזכיר "שכחה" היא כאשר ,מונדרגון אגודת נגד חקירהב לפתוח שיסכימו כדי אותם

 שפרסם העיתון של המוסף עורכת ,יובל רותי של אחותה בהיותה עניינים ניגוד לה שהייתה

 .2000 במאי 5- ב הכתבה את

 יושבת לבריונות מהמתנגדים אחד גם ויתכן ,ע"רנ של הפנימי הפורום מחברי אחד ,כנראה

 הזאת הפעילות שכל שסבר ,נפוטיזם על נדבר שלא ,סמכותה של הלרע וניצולה הראש

 איכות למען לתנועה הסיפור את ה/הדליף היא/הוא .פלילית גם ויתכן חשודה מאד הייתה

 (בישראל השלטון איכות למען התנועה) הם .אליה תלונה ה/שהגיש או ,בישראל השלטון

 הובילה דבר של שבסופו ,כץ מירי ,ראשה ויושבת ע"רנ נגד פלילית תביעה הגישו בהמשך

 .ע”רנ ראש כיושבת כץ מירי של העבודה חוזה של "המשך-אי"ל

 של ישיבה של פרוטוקולים שני של בצורה (2018 מינואר) הוכחה בבעלותי כרגע יש

 :כי ,כץ מירי בראשות ,ע”הרנ אכיפת פורום
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 ,ברק מיכל שהגברת לאחרו ,2000 בספטמבר 10- ב הפגישה בסוף רק כי עולה .א

 הביאה !(,אביב בתל המחוזי המשפט בבית שופטת היא כיום) הפרוטוקולים את שכתבה

 על הוגשה ,החקירה את שהניעה ,מונדראגון נגד שהתלונה לכך ר"היו של לבה  לתשומת

 כץ מירי ,מונדראגון מתביעת חלק שהוא ,קרייטמן מודי ",אחרונות ידיעות" עיתונאי ידי

 ו ;זה עניין לגבי העניינים ניגודב נמצאת שהיא רצון-באי חשפה

 אותם לגלות היה ניתן ,להם נוגע שהדבר ככל כי ,וכנראה ,לעיל האמור בשל כי מראים ב.

 ישיבת פרוטוקול ,השלטון לאיכות התנועה ידי על שנדרשה הפלילית החקירה במהלך

 בחקירה לפתוח הוחלט שבסופה ,2000 בספטמבר 10- ב ,ע”הרנ של פההאכי פורום

 העובדה את להסתיר כדי ,2000 באוקטובר 4- ב תוקנו / זויפו אכן ,במונדראגון פלילית

 תחילתב האכיפה פורום בפני שלה העניינים ניגוד את חשפה לא ,כץ מירי ,ע”הרנ שראש

 .2000 בספטמבר 10- ב ,הפגישה

 "הוזמן" ,פלד אליצור ד"עו ,האגודה כ"ב ,2000 אוקטובר חודש בסביבות ,בינתיים

 הצטרפות לקידום תשקיף להוציא חייבת  שהאגודה לו הודיעו הם בה ע"רנ עם לפגישה

 לתוך פשטו ע"רנ שבריוני אחרי שבועות 6-ש העובדה את מבליט זה "זימון" .חברים

 מוקדמת הודעה כל וללא מאד החריגה "חקירתם" התחלת את ושסימנו ,מונדרגון משרדי

 אולי) בו לנקוט אמורה הייתה שהיא הראשון לצעד חזרה ע"רנ (,הפרוטוקולים לכל בניגוד)

 .לחקירה הצורך כלל את מונע שהיה (,מכתב שליחת אחרי

 ,מונדראגון לאגודת "מייעצת" שהרשות היא ,כאן המובהקת ,יותר אף חשובה עובדה אך

 שלה האכיפה פורוםש לאחר ,לאגודה חברים לצירוף תשקיף להנפיק נדרשת היא כי

 הפרה כל היה מונדריגון של במקרה כי סבר לא ,10.09.2000 מיום בישיבתה ,עצמה

 ,גרוס יוסף ’פרופ י"ע "משפטית עמימות“-כ נחשבה הסוגיהש ובעוד ,ערך ניירות חוק של

 של החלטה דרך בציון ייפתר רק אשר ,בישראל ערך לניירות אחת מספר המומחה

 מה סמך על ,אז .2002 ליולי 30- ב ,מכן לאחר שנתיים כמעט ,חיות אסתר השופטת

 איזה על ,זה לעניין  ?2000 אוקטובר בסוף ,למונדראגון "ייעוץ" הרשות העניקה בדיוק
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 הרשות החלה (קרייטמן מודי ,אחרונות מידיעות העיתונאי של תלונתו מלבד) בסיס

 ?במונדראגון בחקירתם

 העמימות" על בחשיכה עדיין ,ישראלב ערך לניירות הרשות הוציאה 2000 בנובמבר 1- ב

 ,שלה המסחרי זרועהו מונדראגון אגודת נגד זמני מניעה צו ,פתורה הבלתי "המשפטית

EDCI (דורון עמוס או מנדל סטפן נגד לא,) את להמשיך אסור הישויות לשתי לפיה 

 ?בסיס איזה על ,ושוב  .חדשים חברים קבלת של פעילותיהן

 ,2000 בנובמבר 13-ה בתאריך המנהל הוועד בישיבת ,דבר של בסופו שהסתבר כפי אולם

 ,תשקיף להוציא חייבת אינה שהיא לאגודה מציע הוא לפיה דעת חוות הציג האגודה כ"ב

 ,בישיבה שנוכח ד"עו עוד .הרשם של השיפוטית סמכות לתוך פלשה ופשוט ,שגתה ע"ושרנ

  המנהל הוועד .זו הדעת בחוות תמך ,האגודה בעבור קבלנית עבודה שביצע ,הרכבי קובי

 בפגישה נוכח אני בעוד   .כרגיל בעסקים ולהמשיך תשקיף להגיש לא אחד פה החליט

 כל או) זו החלטה על להצביע זכאי הייתי לא וגם ,לנושא תרומה שום לי היה לא ,כאורח

 (.המנהל וועד של אחרת החלטה

 אני) אלוני שאול עם ישבו אדלמן ואבי הרכבי קובי ,2000 ,בנובמבר 16-ה בתאריך

 השופט ,מדהים באופן .מוערך מאד עדיין אך ,בדימוס עליון שופט (,להצטרף הוזמנתי

 אמר גם הוא .חדשים חברים לגייס מהאגודה למנוע חוקית יכולה אינה ע"שרנ לנו הודיע

 הוא ,המשפטית עמדתו וגם הזדהותו כביטוי ,ולמעשה .מעשיה בכל נכון פעלה שהאגודה

 .מונדרגון באגודת לחברות ,התקבל ,מכן ולאחר ,בקשה הגיש

 תימנע גוןאמונדר לפיה מונדראגון עם להסכמה הרשות הגיעה 2001 במרס 12 ביום

 באמצעות ,האינטרנט באמצעות ,תשקיף ללא שלה "הערך ניירות" את לציבור מלהציע

 שהייתה זו) העיקרית הסוגיה על יחליט המשפט שבית עד ,אחרת דרך בכל או סמינרים

 .זה מהסכם חלק היו לא דורון וגם אני גם ,משמעותי באופן (.משפטית בעמימות מוקפת
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 היועץ נגד משפטית תביעה השלטון איכות למען התנועה הגישה 2001 במאי 21- ב

 עדנה' הגב ,המדינה של הראשית רקליטההפ ,רובינשטיין אליקים ,לממשלה המשפטי

 של העיקרית ההתנגדות כי עולה ,a7 .סעיף ,2 מסעיף .כץ מירי 'גב ,הרשות ר"ויו ארבל

 האמינו לא הם כי היתה ,10.09.2000- ב ,ובריונות דחופה פגישה באותה האכיפה פורום

 .ערך ניירות חוק של הפרה כל היה מונדרגון שמקרה

 הדיון ,חיות אסתר השופטת בפני ,המחוזי המשפט בבית התנהל 2001 באוקטובר 15- ב

 בין הוסכם זה בדיון (.משפטית בעמימות מוקף שהיה זה) העיקרי המשפטי בנושא הראשוני

 כי (דין עורכי ידי על מיוצגים היינו ולא זה להסכם צד היו דורון ולא אני לא) הצדדים

 .המשפט בית בפני עמד שכבר החומר יסוד על ,המשפט בית ידי על ייקבע המשפטי הנושא

 משנה יותר כבר פוטר ודורון לכן קודם ספורים חודשים מונדרגון את עזבתי כבר אני

 .וחצי

 שלי הנייד לטלפון טלפון שיחת קבלתי (לונדון שעון) 15:30 בשעה 12.02.02 בתאריך

 אותי לזמן שבכוונתה לי הודיעה היא .ע"רנ חוקרת ,אזורי שירלי-כ שהזדהה מאישה

 שאלה היא ,בלונדון בביתי והייתי היות ".שאלות מספר עם להם לעזור" כדי ע"רנ למשרד

 ,בחודש פעם לישראל מגיע אני ,כלל שבדרך לה אמרתי .בישראל לבקר תכננתי מתי אותי

 בתאריך בטוח הייתי לא אך ,לפברואר 24-ה לפני להגיע מתוכננים ומשפחתי ושאני

 .הנייד מספרה את לי מסרה והיא ,התאריך את שאדע ברגע לה שאודיע סיכמנו .המדויק

 לי שאסור לי ברור להיות צריך"ש ואמרה התקשרה שוב אזורי שירלי ,דקות 30 כעבור

 כל הזכירה לא היא כי ,בכלל ברור לא שזה לה אמרתי ".החקירה על אחד אף עם לדבר

 איסור בגין דבר כל הזכירה לא ובוודאי ,הקודמת הטלפון בשיחתנו "חקירה" על מילה

 על לדבר הספקתי כבר כי ,זה לכל מדי מאוחר היה ממילא אך .עליה אנשים עם לדבר

 עם שדברתי לה עניתי "?דברת מי עם“ אותי שאלה היא בכעס .אנשים מספר עם הנושא

 שכדאי לה אמרתי ?".אגמון ,מי" ,שאלה היא .מונדרגון אגודת ל"מזכ ועם שלי הדין עורך
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 ל"ושהמזכ ,2000 ,מאי מחודש ל"כמזכ מלכהן חדל אגמון כי ,שבידה המידע את לעדכן לה

  ".איש כל עם לדבר לך אסור ואלך מעכשיו" ,אמרה היא ",אז" .אדלמן אבי הוא החדש

 להודיע כדי אזורי לשירלי התקשרתי (לונדון שעון) 14:25 בשעה בפברואר 14-ה בתאריך

 .לחודש 20-ב אליה ושאתקשר לפברואר 19-ב לישראל אגיע שאני לה

 ע"רנ למשרדי אותי וזימנה אזורי שירלי אלי התקשרה 09:35 בשעה 20.02.02 ',ד ביום

 .09:30 בשעה ',ה יום ,למחרת

 קומה ,35 מונטיפיורי ברחוב ע"רנ במשרדי הופעתי 9:34 בשעה 21.02.02 ',ה ביום

 .אביב תל ,שלישית

 כי ,מלכודת שזו הבנתי ,התחיל שהוא וברגע ,מלא תחקור היה זה ;"שאלות מספר" האומנם

 שאלות היו אלו .מונדרגון לחקירת קשורות לא ובכלל לגמרי הוק-אד היו השאלות כל

 לי תספר" או ",אוסטרליה על הסיפור את לי תספר" :כמו ,נושאים של רחב בטווח מחפשות

 ובהתחלה ,ברמאות זו לפגישה שנמשכתי  כך על מחאתי את הבעתי ,כמובן ".רומניה על

 תולדות את לספר כדי מלונדון לכאן הדרך כל באתי לא"ש בטענה פעולה לשתף סירבתי

 יהיה שטוב ,להסתיר דבר שום לי היה ולא היות ,החלטתי דבר של בסופו ,אולם ".חיי

  .שאלותיהם על לענות

 תכניות לי והיו והיות ,שצפיתי ממה זמן יותר הרבה לדרוש החלו הדברים כאשר אך

 שירלי את שאלתי ,במסעדה צהריים ארוחת ולאכול לצאת אשתי עם מתוכננות קודמות

 מסרה היא .תדאג לא ושהיא מתעכב שאני לה להודיע כדי לאשתי להתקשר אוכל אם אזורי

 הייתה היא כי ,כלשהי פרטיות לי תאפשר שהיא סימן כל גילתה לא אך הטלפון את לי

 ברגע אליה ושאתקשר ,בסדר שהכל לה ושהבטחתי אשתי עם כשדברתי בחדר נוכחת

  .שאסיים

 אני .ואחתום שאקרא כדי אותו לי מסרה אזורי שירלי ,התחקור כל את הקלידה שהיא אחרי

 ".בצהריים 12:43  בשעה הסתיים התחקור" :נכתבה בה השורה מתחת המסמך על חתמתי
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 כי ,דקות מספר להמתין באקראי לי אמרה אזורי שירלי ,מהחדר לצאת כדי קמתי כאשר

 .הסכמתי אני .עמי "מילה להחליף" רוצה אחר מישהו

 (תה שמגישה האישה שהיא לחשוב לי שגרם) לבן במעיל אישה לחדר נכנסה דקות 2 בתוך

 לבית בקשה להגיש רוצה שהיא לי אמרה היא .ע"מרנ רוזן טלי ד"כעו עצמה את והציגה

 (,ב"ארה 100,000$ בערך) ₪ 500,000 ס"ע ערבות להפקיד אותי לחייב כדי המשפט

 .ל"בחו מתגורר ואני היות ,בהמשך לתחקורים שאופיע להבטיח כדי בנקאית ערבות בדרך

 באמת ,משרדיהם אל אותי למשוך כדי תחבולה רק היה הזה התרגיל שכל הבנתי כאשר

 היות ,בתוקף לזאת אתנגד אני בהחלט אך ,דיני עורך עם לדבר שעליה לה ואמרתי כעסתי

 .בחודש פעם כמעט לישראל מגיע ושאני ,מלונדון החופשי מרצוני זו לפגישה והגעתי

 בתאריכים פעמים 7 לישראל באתי ,הקודמים החודשים 7 שבמהלך מראות הרשומות

 ;2001 לאוגוסט 1 עד 2001 ליולי 15 :הבאים

 ;2001 לספטמבר 25-ה עד 2001 לספטמבר 2-מה 

 ;2001 לנובמבר 14 עד 2001 לאוקטובר 13-מה 

 ;2001 בדצמבר 19-ה עד 2001 לדצמבר 16-מה 

 ;2002 לינואר 22-ה עד 2002 לינואר 16-מה 

 ;2002 לפברואר 7 עד 2002 לפברואר 4-מ 

  .2002 למרץ 15 עד 2002 לפברואר 19-ומה

 המשפט לבית נלך שכבר רצתה היא כי ,דיני עורך עם לשוחח רוצה שהיא אמרה רוזן טלי

 מחוץ בישיבה נמצא שהוא לי ונאמר ,פלד אליצור ,דיני לעורך התקשרתי מייד .לאלתר

 לחדר נכנסה שוב רוזן טלי ,דקות 10-כ כעבור .בחדר לבד המתנתי בינתיים .למשרד

 .חזר לא עדיין שהוא לי ונאמר זאת עשיתי .דיני עורך את להשיג פעם שוב שאנסה ודרשה

 לה שאתן לדרוש כדי רוזן טלי נכנסה ושוב עברו דקות מספר עוד .לבד בחדר נשארתי שוב



 

12 

 חזר לא עדיין הוא אך ,אליו התקשרה היא ,לה נתתי .שלי הדין עורך של הטלפון מספר את

 .למשרד

 .רוזן טלי את או אזורי שירלי את לחפש כדי מהחדר יצאתי ,דקות 45-כ שחיכיתי אחרי

 פגישת קבעתי כי ,עוד להמתין יכולתי שלא לה ואמרתי בפרוזדור אזורי שירלי את פגשתי

 אותי שמעה שירלי) לי לדאוג תתחיל ושהיא ,המלון בבית לבד שנשארה אשתי עם צהריים

 (.הפגישה את קבענו כאשר בטלפון אשתי עם מדבר

 .אזור שירלי לי אמרה "לצאת יכול אינך"

 ?"עצור אני האם" ,שאלתי ?",לא למה"

 .ענתה היא ",לצאת לך אסור אבל עצור לא אתה ,לא"

 ".הולך אני אז ,התחקור והסתיים עצור אינני ואם,"אמרתי ",הגיונית תשובה לא זו"

 .הולך שאני לה אמרה אזורי ושירלי לפרוזדור רוזן טלי הגיעה זה ברגע

 .רוזן טלי אמרה ",לצאת יכול אינך"

 שירלי את ושאלתי בצהריים 12:43 בשעה הסתיים התחקור" ,אמרתי ",יכול שאני בוודאי“

 ".שלא אמרה והיא עצור אני באם אזורי

 "אותך עוצרת אני" ,אמרה היא ",עצור אתה ,בסדר ,ובכן"

 שהיא הטוענת לבן במעיל "התה אשת" הנה ;מצחיקה ממש הייתה הזירה ,זה בשלב

 אף ;מישהו לעצור כדי סמכות של סימן כל או תג כל לי הציגה שלא "ע"מרנ פרקליטה"

 כל לך אין" ,אמרתי אני אז !אותי עוצרת שהיא אומרת והיא ,זכויותיי את לי הקריא לא אחד

 להם הייתה אכן שבאם בטוח הייתי .לרחוב ומשם למעלית והמשכתי "אותי לעצור סמכות

 .אותי עצר לא אחד אף אך ,בכניסה למטה זאת עושים היו שאכן ,אותי לעצור הסמכות את
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 רחוב לכיוון ללכת והתחלתי השני לצד מונטיפיורי רחוב את חציתי ,לאט מהבניין יצאתי

 מונטיפיורי רחוב מול אנשים 10-כ אותי הקיפו ספורות שניות בתוך .אלנבי רחוב ,הראשי

 זו גברת .חביבית שנראית גברת ועוד רוזן טלי ,אזורי שירלי וביניהם (ע"רנ בניין) 35

 ',וכו חיי את לסבך רוצה אני מדוע ,לבניין לחזור שעלי אותי לשכנע וניסתה אלי ניגשה

 .עוזב אני אחרת כי ,זאת שיעשו אז אותי לעצור הסמכות את להם יש שאם לה אמרתי '.וכו

 .זהה הייתה ותשובתי ,לבניין לחזור אותי לשכנע ניסו גם הקבוצה מתוך גברים מספר

 של החקירות מחלקת ראש ,הרטוג כגיורא עצמו את שהציג ומזוקן גבוה גבר אלי ניגש ,ואז

 .ע"רנ

 .אמר הוא ",אותך לעצור הסמכות את לי יש“

 .שאלתי ?"בכך שיתמוך כלשהו מסמך לך יש האם"

 ,צדדיה משני בתעודה קפדני עיון אחרי .אותה לי ומסר תעודה והוציא ,אמר הוא ",כן"

 פשע לבצע העומד מישהו לעצור סמכות לך יש ,זו תעודה לפי" ,ואמרתי אליו אותה החזרתי

 או ,ערך לניירות הקשור פשע כל לבצע עומד לא שאני ומכיוון ,ערך לניירות הקשור

 מול עומד עדיין ואני דקות 15 עוד עברו בינתיים ".אותי לעצור כדי סמכות לך אין ,אחרת

 ".לברוח" מנסה ולא 35 מונטיפיורי רחוב

 שוטר עצר הוא במהירות ושם אלנבי רחוב לכיוון ללכת והתחיל מאד כעס הרטוג גיורא

 השוטר .אותי לעצור ושעליו ממעצר ברחתי שאני לו ואמר ,באזור להיות שהזדמן במדים

 לשוטר פניתי .המשפט מבית צו קיים כן אם אלא זאת לעשות סמכות כל לו שאין אמר

 .משקר ושהרטוג (ע"רנ בניין מול עמדתי עדיין) ממעצר לברוח ניסיתי שלא לו ואמרתי

 מסמך את וביקש ,אביב תל ממשטרת אבנר נתנאל ראשי כמפקח עצמו את הציג השוטר

 ניסה גם הוא ,בדקו שהוא ואחרי שלי האוסטרלי הנהיגה רישיון את לו מסרתי .ממני זיהוי

 .ע"רנ לבניין "עמם לחזור" אותי לשכנע
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 אחרת כי ,זאת שיעשה ,אותי לעצור הסמכות את לו הייתה באם אך ,עצותיו על לו הודיתי

 הוא אך ,אותי לעצור הסמכות את לו שאין לי אמר כבר הוא .בדרכי להמשיך לי לתת עליו

  (.שלו הנייד טלפון עם) משטרה ניידת הזמין הוא ולכן ",לעמית לעזור" רצה

 מיכל וסמלת (גבר) אנאן טלהאמי טוראי ,שוטרים שני עם הגיעה הניידת ,דקות 15 כ אחרי

 רוזן ,והרטוג ,האחראית היא בנימין שסמלת ברור היה ,מהמכונית כשיצאו (.גברת) בנימין

  .ממעצר שברחתי ואומרים משקרים שהם שמעתי שוב .אליה ניגשו ואזורי

 תגובתה כאשר ,מעצר מכל ברחתי ושלא ,משקרים שהם לה ואמרתי בנימין לסמלת פניתי

 ושאלה ואזורי רוזן ,להרטוג פנתה היא ואז .עשיתי וכך ".אדוני ,הפה את סתום" הייתה

 שאין השיב הרטוג כך ועל ,בעניין משפט מבית או משופט כלשהו צו להם יש באם אותם

 .להם

 .בנימין הסמלת להם הודיעה ",אותו לעצור יכולה אינני אז"

 .מאידך ורוזן הרטוג ולבין אחד מצד בנימין הסמלת בין גדול ויכוח פרץ ,זה בשלב

 30 עוד בינתיים .להם אמרה בנימין הסמלת ",שלכם החרא לתוך ראשי את אכניס לא אני"

 עם להתמלא התחיל כבר והרחוב ,35מונטיפיורי רחוב מול כולנו עמדנו עדיין ,עברו דקות

 .המהומה פשר מה לראות כדי מחנויות שיצאו סקרנים אנשים

 וזרקו הצוואר את לי שברו כמעט ,בכוח אותי תפסו "עוזרים" מספר ועוד שהרטוג העת וזו

 (.מונע והיה המתין שכנראה) רכבם לתוך אותי

 מקום לשום ברחתי לא ולכן ,ע"רנ בניין מול והתרחשה כשעתיים נמשכה זו אפיזודה

 את לי הקריא לא אחד אף ,הזדהה לא אחד אף ,הזה הזמן כל ובמשך ".ממעצר" לא ובוודאי

 ,אותי לעצור כדי במדים השוטרים שלושת של מסירובם ברור היה ,מכל וחשוב ,זכויותיי

 מי היא כאן שעולה חשובה שאלה ,כמובן .אותי לעצור הסמכות הייתה אחד לאף שלא
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 חוקי לא שזה חשוב לא) הרטוך גיורא או רוזן טלי היה זה האם ;אותי עצר בעצם

 .שווא מעצר וגם היום לאור חטיפה הייתה שזו לחלוטין ברור  (?לחלוטין

 דיני עורך .ולשופט דיני לעורך לחכות חייבים היינו ששם ,המשפט לבית אותי הובילו הם

 לפגישת הגעתי לא כי מאד דאגה ,זה שבשלב ,אשתי הגיעה וגם שעה כחצי אחרי הגיע

 .מכן לאחר משעה יותר הגיע קפאח ציון השופט .שקבענו צהריים

 ביקשה לא כבר רוזן וטלי ,דרמטי באופן השתנתה ע"רנ גרסת ,השופט בפני שעמדנו ברגע

 למשך דרכוני החרמת דרשה וגם ₪, 1,000,000 ס"ע אלא ₪, 500,000 ס"ע ערבות

 שקר עדות ונתנה שקרה היא ".ממעצר ברחתי" שאני האשמה ובתוספת ,חודשים שלושה

 מלפני היה ותאריכו) באנגלית מסמך השופט בפני והציגה ,ממעצר שברחתי כך על בשבועה

Commission Investments and Securities Australian -ה מאת (שנים 10

)ASIC( זה מסמך  .לא או ממעצר ברחתי באם לשאלה וממילא אלי קשור אינו שבכלל, 

 במהלך" ביותר סודי מסמך"ל יותר מאוחר להפוך עתיד ,רוזן טלי ידי על לעיני שנלקח

 .מלראות נמנע דיני-עורך שאפילו ,המשפט

 בניהול דיני עורך ולבין רוזן טלי בין האולם בתוך ופילוסופי משפטי דיון התנהל ,זה בשלב

 צו באם ,מאושר תשקיף בלי לציבור הצעה הציעה לא או הציעה מונדרגון באם ,השופט

 של בבדיקה נמצא עדיין שהעניין בשעה חקירה לנהל מותר ע"לרנ באם ,לא או הוסר מניעה

 השאלות עם קשר כל אין מהן אחת שלאף ,אחרות משפטיות סוגיות מיני וכל (אחר) שופט

 עוכבתי למה ,חשוב ויותר ,מלכתחילה יום באותו המשפט בבית נמצא בכלל אני מדוע בגין

 כאשר בוטה ליותר הופך הזה "הפילוסופי הטיעון" של המגוחך ההיבט  ?חוקי בלתי באופן

 בבית נבחנה לא שמעולם "משפטית עמימות"כ גרוס' פרופ כינה שאותה ,זו סוגיה כי רואים

 השופטת ידי על ,30.7.2002 ביום ,מכן לאחר חודשים 5 להפרש עמדה ,ישראלי משפט

 .חיות  אסתר
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 כן וכמו ,למצבי צורה בשום קשורות היו שלא המשפטיות הטענות כל את ששמעתי אחרי

 מה כל .לדבר לי שיתיר מהשופט לבקש דיני מעורך דרשתי ,רוזן טלי של םשקריה את

 מה (,נעצרתי לא) חוקי לא באופן עוכבתי ומדוע המשפט בבית אני למה היה לדעת שרציתי

  .יום לאור חטיפה ממש שהיווה

 טלי של" אותי לעצור ניסיונה"ל הסיבה שאם לי הסבירו שלי הדין עורכי .למעצרי באשר

 500 של ערבות עלי להטיל כדי המשפט לבית אותי לקחת רצתה שהיא ,למעשה ,היא רוזן

 בשום אבל ,איתה להתמודד צריכים היו שהם פרוצדורלית בעיה היתה שזו ,שקל אלף

 ,הבניין את כשעזבתי ,לעשות צריכים היו שהם מה כל ;מעצר מצדיק היה לא ואופן פנים

 הזמנה לי להנפיק ,ואז ,הארץ את לעזוב יכול לא שאני ותהגבול למשטרת להודיע היה

 הם אםו שפטהמ ביתב אופיע ולא ובמידה ,הערבות הטלת על לשימוע המשפט לבית לבוא

 שאנחנו ידעו הם) אותי ולעצור מעצר צו ולבקש לשופט ללכת ,אותי לעצור רצו באמת

 שניסו מהאנשים אחד לאף כי ,נעצרתי לא ואופן פנים בשום אבל (.אדיב במלון מתאכסנים

 בשום הואשמתי לא מעולם ואני אותי לעצור ,סיבה לא וגם ,סמכות התהי לא אותי לעצור

 סמכות או חוקית סיבה שום הראו לא מעולם שלי הזכויות את ריאוהק לא מעולם ,דבר

 לא אם ממעצר לברוח יכולתי לא כן על .יום לאור נחטפתי אלא "נעצרתי" לא .למעצר

 כשפיתו ,הסוף ועד מההתחלה מתוכנן היה הזה התרגיל שכל מראה זה אז ,מאידך .נעצרתי

 (,מלכודת על מדברים כבר אם) מעצר של ספציפית למטרה ,בלונדון שלי מהבית לבוא אתי

 לי היה שלא למשהו לעזאזל שעיר ממני עשו מכן ולאחר חוקי בלתי באופן נעצרתי כאשר

 .עליו שליטה שום

 ,טענותיי את להציג לי אפשר לא הוא ,הדיבור רשות לי נתן סוף סוף השופט כאשר ,לצערי

 ממה יותר הרבה ידע הוא אולי, לחילופין או .לומר שהצלחתי מהמעט לגמרי התעלם וגם

  .מראש תפור שהכל נראה היה כי ,גילה שהוא

 וגם (ב"ארה 160,000$ בערך) ₪ 750,000 ס"ע ערבות עלי להטיל החליט השופט

  .הערבות את שאשלם עד או ,יום 90 של לתקופה ע"רנ עם דרכוני את שאפקיד
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 .ממני רחוק לא והתיישב האולם לתוך גבוה גבר נכנס ,השופט בפני וטענות הדיונים במהלך

 ,השיב והאיש ?"וונואטו על פעם שמעת ,אריה" ,ושאל אליו פנה השופט ,מכן לאחר מה זמן

 נקרא משפט בית באולם לידי התיישב שבמקרה שאיש הבנתי מכך ,בסדר ."כבודו ,לא"

 שילוב ,אולם .וונואטו על אותו לשאול כדי טוב מספיק אותו מכיר ושהשופט ,אריה (שמו)

 .זמן הרבה נמשך לא זה מקרי

 את והציג ,דיני עורך בנוכחות אלי ניגש אריה ,קפאח השופט בפני הופעתנו של בסיומה

 המחלקה למשרדי אליו להתלוות ממני וביקש ההונאה ממחלקת אדלמן אריה כמפקד עצמו

 היום שהתרחש למה קשור בכלל שאינו עניין על דקות 20-כ בן קצר "דיון" לשם

 והלך ",בזה לטפל" יכול ושאני בסדר שהכל סבר דיני עורך ,כן על .המשפט בית באולם

 שהתברר מה ,ההונאה מחלקת למשרדי אדלמן המפקד עם הלכתי שאני בעוד ,הביתה

 .מצידי גרוע כמהלך

  :אדלמן המפקד את שאלתי ,המשפט בית במדרגות כשירדנו

 ?".אדלמן המפקד ,הספר בבית מתמטיקהב טוב היית האם"

 .שאל הוא ?",למה"

 המשפט בבית להיות במקרה נזדמן ואני שאתה המתמטית הסבירות מהי תוהה אני ,כי"

 וחשבת אותי ראית פשוט האם" .שאלתי ?",שעה ובאותה אולם באותו וגם ,היום דווקא

 שאינו משהו על דקות 20-כ לאורך עמו לשוחח רוצה והייתי ,מעניין איש לי נראה שזה

 ?"המשפט בבית היום שהתרחש למה מאומה קשור

 .מתוח בצחוק אותה וביטל לשאלתי השיב לא אדלמן המפקד

 אדיב למלון הגענו ראשית .הרטוג של "עוזרים" שני עוד עמנו ויחד לרכבו נכנסו שנינו

 ,הכספת את פתחתי ,לחדר עמי עלה העוזרים אחד .דרכוניי את לקחת כדי מנדלה ברחוב
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 הייתה שלא ,אשתי אצל היה האוסטרלי דרכוני .לו ומסרתי הישראלי דרכוני את הוצאתי

  .האוסטרלי דרכוני את לקבל כדי לה להמתין נאלצנו ולכן ,שעה באותה במקום

 אלישע הסמל מול אותי השיב אדלמן המפקד ,רכבת ברחוב ההונאה 'מח למשרדי כשהגענו

 .טייבר לילית בשם בחדר אישה עוד נכחה .קוגן

 דברים לשמוע התחלתי ,קוגן אלישע הסמל עם קצת שוחחתי שבמהלכן ,דקות 20-כ אחרי

 'וכו ?",טלי איפה" ;?"להן ייקח זמן כמה" ; ?"מגיעה לא היא למה" ;?"היא איפה" כמו

 נפוץ שם זה כי ,קשר קשרתי לא ,פעמים מספר "טלי" השם את שמעתי כאשר '.וכו

 .בעברית

 ".כאן הם הנה" שמעתי ואז ,נכנס מי לראות יכולתי לא ,הדלת לכיוון גבי עם וישבתי היות

 אחר לאגף אותי ליווה מהר אדלמן המפקד .אזורי ושירלי רוזן טלי את ראיתי כשהסתובבתי

 אמר הוא .לי שיקראו עד להמתין לי והורה מישהו של במשרדו אותי והשיב ,הבניין של

 היה ,להודות חייב שאני ,דבר ,בעיות אגרום ושלא עליי להשגיח ,משרדו שזה ,לשוטר

 וכשנכנסתי אותי לקחת טייבר לילית טוראי באה ,שעה מחצי למעלה אחרי .בעיניי מוזר

 .יצאו בדיוק אזורי ושירלי רוזן שטלי ראיתי ,לחדר

 למה" :אותי שאל ,רשמית מאד ובצורה במהירות ,שעכשיו ,קוגן הסמל מול הושבתי שוב

 לי לקח לא אך .אוזניי לשמיעת האמנתי לא פשוט ;בהלם הייתי ?".ע"ברנ ממעצר ברחת

 נגדי תלונה להגיש כדי ההונאה 'למח הגיעו אזורי ושירלי רוזן שטלי להבין כדי זמן הרבה

 עורך בנוכחות לי אמר כשהוא לי שיקר אדלמן שהמפקד הבנתי גם ”.ממעצר בריחה“ עבור

 היה שלא משהו על דקות 20-כ בן "דיון"ל ההונאה 'למח אותי ללווות רוצה שהוא ,דיני

 במה הוא הבנתי שלא מה ,אולם .יום באותו המשפט בבית שהתרחש למה מאומה קשור

 לכל מעבר למידה אותי "מפלילים"ש ויותר יותר התברר אך ,להונאה קשורה זאת כל

  .דמיוני
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 ראתה היא ,לשופט המשפט בבית שכשחיכינו לי סיפרה אשתי ,למלון כשהגעתי ,מכן לאחר

 לבית הגיע אדלמן המפקד כאשר .הנייד בטלפונו ערנית מאד בצורה מדבר הרטוג גיורא את

 ביניהם עמוקה בשיחה היו הם .הרטוג לגיורא ישר ניגש שהוא ראתה אשתי ,המשפט

 נתנאל הראשי המפקח כמו בדיוק ,פעם ששוב הבנתי ולכן .עלי להצביע הפסיק לא והרטוג

 על ריכהבד או פשע ביצוע ,בשקר כרוך זה אם משנה ולא "לעמית עוזר עמית" ,אבנר

 .אדם זכויות

 ,ולכן .קוגן הסמל של מפיו שאשמע מה ועם המצב עם להתמודד חייב הייתי עתה כעת אך

 לי הורה הוא .שקר היה הנאמר ושכל ,ממעצר ברחתי שלא לו אמרתי ,שנרגעתי אחרי

 את להקליד סיים כשהוא (.לעיל שעשיתי מה זה שלמעשה) גרסתי עם הצהרה למלא

 הצהרה על לחתום לי הורה גם הוא .עליו ולחתום לקוראו כדי אותו לי מסר הוא ,המסמך

 כערבות (2,200$-כ) ₪ 10,000 ס"ע ערבות תמורת להשתחרר הסכמתי בה ,בנפרד

 .אישית

 גם הוא שאכן אלא ,דיני ולעורך לי שיקר אדלמן אריה שהמפקד רק שלא שהבנתי השעה זו

 דרך רק ,סיבה כל ללא ,חוק בלתי באופן (יום באותו שנעצרתי השנייה פעם זו) אותי עצר

 ,מכל וחשוב ,זכויותיי את לי להקריא או לי להודיע ובלי הרטוג גיורא מידידו טלפון שיחת

 ממעצר בריחה על נגדי הבדויה תלונתן את הגישו אזורי ושירלי רוזן שטלי לפני עוד

 כי ,זווית מכל משפט בית כבזיון הריח זה (.מכן לאחר שעות מספר הוגשה שרק) לכאורה

 למעשה ,זה ואיש ,לכאורה "ממעצר בריחתי" של הסוגיה בגין שופט י"ע שוחררתי עתה רק

 .ממעצר בריחה דהיינו ,לכאורה עבירה אותה על שוב אותי ועוצר ,השופט הוראת את מבטל

 סמך על להשתחרר הצהרה על לחתום נדרשתי כי ,מעצר הוא שזה יודעים אנחנו ,ובכן

 ₪ 10,000 ס"ע אישית בערבות אדם לשחרר צורך אין ₪. 10,000 ס"ע אישית ערבות

  .נעצר לא הוא באם

 כדי דיני עורך בליווי המשטרה לתחנת הגעתי ,2002 ,בפברואר 22-ה ,שישי יום ,למחרת

 את לרשום ששה לא המשטרתית הפקידה .שווא ומעצר חטיפה על ע"רנ נגד תלונה להגיש
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 עלובות טענות מיני כל בטענתה ,זאת מלעשות אותי להניא שביכולתה הכל ועשתה תלונתי

  '.וכו "אותה ימצא לא אחד ואף מגירה לתוך אותה יזרקו" ;"אותה יקרא לא אחד אף" כמו

 על לעמוד המשכתי ולכן ,תלונתי את לרשום חייבת שהמשטרה לי הודיע דיני עורך אולם

  .אותה רשמה והיא תלונתי את שאכתוב הסכימה היא דבר של ובסופו ,כך

 תלונה הגיש דיני עורך גם ,2002 ,בפברואר 24-ה (,בישראל עבודה יום) ראשון ביום

 על ההונאה 'ממח אדלמן אריה המפקד נגד בירושלים שוטרים לחקירות במחלקה רשמית

  .חוקי ולא שווא מעצר

 כץ מירי ,ראשה יושבת ,ע"רנ נגד פליליים בהלכים פתח דיני עורך ,מכן לאחר ימים מספר

 את ליידע דיני עורך חייב היה ,ראשון כצעד .אזורי ושירלי רוזן טלי ,הרטוג גיורא נגד וגם

  .כך על לממשלה המשפטי יועץ

 ,בדיקה שאחרי לנו המודיע שוטרים לחקירות מהמחלקה מכתב קבלנו שבועות כמה בתוך

 לחקירות המחלקה ,אחרות במילים .אדלמן המפקד שנקט בפעולות "חריגה" כל נמצאת לא

 בבית בשימועי פתאום לפתע הופיע אדלמן שהמפקד בכך "חריגה" כל מצאה לא שוטרים

 דיני לעורך שיקר ,השופט מאת לשחרורי עד היה (,הרטוג גיורא י"ע הוזמן בוודאי) המשפט

 שהתרחש למה קשר כל לו שאין משהו על ההונאה 'במח דקות 20-ה בן "הדיון" על

 נאלצתי כי מעצר שזה יודעים אנחנו) סיבה ללא אותי עצר ",יום באותו המפשט בבית

 מאת הבדויה תלונה כתוצאת ספק ללא (,להשתחרר כדי ₪ 10,000 ס"ע ערבות על לחתום

 ,אליו הוגשה טרם ,זה שבשלב תלונה ;ממעצר ברחתי שלכאורה אזורי ושירלי רוזן טלי

 בכך חריגה כל מצאו לא גם ,לכך באשר .אותי עצר שהוא אחרי שעות מספר הוגשה ושרק

 תלונה "קבלת"ב ,ביותר המוזרות ובנסיבות מלכתחילה מעורבת הייתה ההונאה 'שמח

 !בכלל חריגה אין (.אותי לעצור) לפיה ושפעלה ממעצר לכאורה בריחה בגין ע"מרנ

 אינו" הוא ,זה שלצורך לממשלה המשפטי מיועץ מכתב קבלנו גם ,מכן לאחר קצר זמן

 לנו לאשר מסרב לממשלה המשפטי יועץ ,פעם שוב והנה ".ע"רנ את לתבוע לנו מאשר
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 של אחותה ,כץ מירי ד"עו ,ערך לניירות רשות של הראש יושבת בעוד ,ע"רנ את לתבוע

 אגמון דוד על במאי 5-ב הכתבה את שפרסמה אחרונות ידיעות עורכת ,יובל רותי

 י"ע ונאשמת ,גדול סקנדל של בעיצומו נמצאת (,אותן תבעה מונדרגון ובגינה) ומונדרגון

 נגד חקירה בניהול וסמכותה מעמדה של לרע ניצול בגין בישראל השלטון לאיכות התנועה

  .פלילית להתנהגות וחשד עניינים ניגוד מתוך פועלה ובגין ,הערך ניירות חוק לפי מונדרגון

 תנועה ל אישור במתן בעיה שום הייתה לא לממשלה המשפטי ליועץ כי לציין מעניין

 בחקירת לפתוח ממנו שביקשו לאחר ,ע"הרנ נגד אישום כתבי להגיש השלטון לאיכות

 לכך בקשר השלטון לאיכות התנועה ידי על נתבע עצמו שהוא משום כנראה) אלה חשדות

 מעורבים ,כץ מירי ,רה"ויו הרשות כי ,הללו החשדות למרות ,זאת ובכל (.עניין אותו

 כרוך היה מונדרגון שמקרה סבר לא שלהם האכיפה פורום ואילו ,פלילית במזימה

 לתבוע רשות לנו לתת לא לממשלה המשפטי היועץ מחליט ,ערך ניירות חוק של בהפרה

 !! ע"הרנ את

 טוב לעבוד מסוגלת“ שהיא פעם שוב הוכיחה והאכיפה המשפט מערכת שקהילת ברור

  .לצדק קשר כל ללא ,אנשיהם על להגןב כשמדובר ”ביחד

 ולהחרים ₪ 750,000 ס"ע ערבות עלי להטיל קפאח השופט החלטת על ערערתי בינתיים

 (.שבועות שלושה למשך בישראל נתקעתי כאשר) דרכוני את

 כדי להסכמה להגיע הצדדים שני של כ"מב בקשה קפלן השופטת ,הערעור על בדיון

 לצאת רוצה הייתי שאם לי הציע יום באותו שהעסקתי הפרקליט ".זה עניין להסדיר"

 "להסדר" אסכים שאם לי להודיע שכח הוא אך ,לכך להסכים עלי ,רציתי ואכן , מישראל

 .התיק על עוד לערער יכול אינני אז ,כזה

 עלי הטילה והשופטת ,הסכמתי ולכן ,לישראל מחוץ לעשות ודחוף חשוב משהו לי היה

 אישית ערבות ₪ 500,000 ועוד ,בנקאית בערבות אן במזומן ₪, 320,000 ס"ע ערבות

 ,ולכן מראש מתוכנן היה "הערעור" תהליך שכל דעת בר לכל ברור היה .משפחתי בני מאת

 כפשרה ,קאפח השופט ידי על שהוטלו שקל אלף 750 של הערבות כי ,לציין מעניין  .טיוח
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 !!! שקל אלף 820- ל כעת זינקה ,בקשו עזורי ושירלי רוזן שטלי שקל 1,000,000 של

 !להיענש צריך מערער ,זה במקרה ,ברור

 ,פעמים מספר רק ארצה וחזרנו 2002 במרץ 15-ב מישראל יצאנו ואנוכי קתלין אישתי

 .שוב לישראל הגענו לא שאחריה ,2002 במאי 6-ב היתה האחרונה הפעם

 המשפטי בנושא הסופית החלטתה את חיות אסתר השופטת הגישה 2002 ליולי 30-ב

 המניעה צו את גם הגישה היא היתר ובין (חברות לשיווק תשקיף נדרשה אם בין) העיקרי

 ללא חברות של שיווק על האוסר (, (דורון או מנדל לא) EDCI -ו מונדראגון נגד הקבע

 הזאת המשפטית שהבעיה הישראלית בהיסטוריה הראשונה הפעם היתה זו אז .תשקיף

 לא וגם מנדל סטפן שגם לציין חשוב .משפט בבית והוכרעה הובהרה (עמימות מוקפת)

 .אלה להליכים צדדים היו דורון עמוס

 אגודת נגד האישום כתב את ,התביעה באמצעות ,הרשות הגישה 2003 במאי 4- ב

 ,אז .דורון ועמוס מנדל סטפן "(,סוקיטי קואופרטיב פסיפיק" ,החדש השם תחת) מונדראגון

 ועם האגודה עם מפגשים כמה מקיימת הרשות ;המצב של "המוזרות" את להדגיש כדי רק

EDCI, ועם האגודה עם הסכמים מקיימת EDCI, ו האגודה נגד מניעה צווי שני מוציאה- 

EDCI, את מגישה היא כעת אך ,דורון ועמוס מנדל סטפן את כולל אינו מהם אחד שאף 

 ויותר משנתיים יותר במשך מונדראגון את שעזבו ,אנשים שני שכולל שלה האישום כתב

 לאחר .האישום כתב הוגש שבגינן בפעילויות כלל מעורבים היו ולא ,בהתאמה ,שנים 3- מ

 כתב תוגש בטרם ,הסיפור של שלם פלילי סיבוב לביצוע חודשים 9 התביעה נדרשה ,מכן

 עד האישום כתב תא להנפיק העזו לא הם אך .ולעצמי דורון לעמוס כעת המכוון האישום

 השופטת ידי על 30.7.2002 ביום ,המשפט בבית (לראשונה נבדק) העניין שהוכרע לאחר

 .חיות אסתר

 :האישום כתב מתוך
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 ,מונדרגון לקבוצת להצטרף הציבור את לשכנע כדי פעלו הנאשמים ,האישום כתב לפי

-ו .Ltd Z.N.K. ,מ"בע וונואטו שיווק ,מונדרגון אגודה את הכולל ישויות מקבץ שהינו

.Ltd EDCI. כספית בהשקעה מותנית הייתה ההצטרפות. 

 הקונספירטיביים הניסיונות את תיאר ,ליפשיץ ירון ד"עו ,המשכיל התובע ,בעתירתו

 3 .מס ונאשם (מנדל) 2 .מס נאשם ,המשכיל התובע לפי .זה במקרה הנאשמים את שהניעו

 Ltd EDCI.-ו וונואטו שיווק ,Ltd Z.N.K (,מונדרגון) 3 מס בנאשם השתמשו (דורון)

 בחטיפתם הערמומית תוכניתם את להשיג כדי ורמאות הונאה של למעשיהם כמכשיר

 דרכן והפליליות המרושעות דרכים את בעתירתו תיאר התובע .עתק כסף סכומי של לעצמם

 מהאנשים עתק כסף סכומי להוציא האמיתיות כוונותיהם את להסתיר התכוונו הנאשמים

  (.מונדרגון) 1 .מס בנאשם חברות לרכוש להצעה שנענו

 ,שקרים ,ברמאות התעבה זה וענן ",הגדולה ההונאה" של ענן היה המשפט כל לאורך

 לקופות שנכנס כסף להשקיע כדי פותו שמשקיעים בכך מוחלטת והונאה ,מטעים סמינרים

  .המוחלטת שליטתם ותחת ,הנאשמים של הפרטיות

 ורמאות הונאה ,שקרים של הטענות כל על להתמהמה הנדון במקרה כוונה כל לי אין

 עבירה .הערך ניירות חוק פי על בעבירה הואשמו הנאשמים .המשכיל התובע י"ע שנטענו

  .ותישפט תידון ,זאת ורק ,זאת

 ואמרות במילים עטיפתה י"ע מאליה והמובנת הברורה כוונתם את להסתיר ניסו הנאשמים

 דבר ,תשקיף מלהוציא להתחמק להם שסייעה רשת טוו הנאשמים .במציאות בסיס כל ללא

 שלפי (,ע"רנ של) פיקוח תחת חוק פי על תשקיף הוצאת .מחיר בכל ממנו להימנע רצו שהם

 תכניתם תחת (התמוטטה) וחתרה שיטתם את חשפה ,תוכניותיהם את מגלה הייתה דעתם

  .המוחלטת שליטתם תחת שהייתה "הכסף קופת" את לחטוף

 :תרגום



 

24 

 להונות כדי ,והפלילית הפושעת ,הזאת התוכנית את יצרנו ואני דורון עמוס ,הנראה ככל

 ,בשליטתנו חברות שתי באמצעות כסף של עצומות בכמויות המשקיעים ואת האגודה את

Ltd ZNK ו - Ltd Marketing Vanuatu. לציבור ערך ניירות הצעת" ,בה ובעודנו 

 על אותנו להרשיע רצה לא ,האינסופית בסלחנותו ,השופט אבל ".מאושר תשקיף ללא

 תוך ,מאושר תשקיף ללא ערך ניירות במכירת בהרשעתנו והסתפק ,אלה מזויפות פעולות

 ".ממעצר בריחה" בגין הורשעתי גם שאני ,נוסף בונוס קבלת

 ושל (2 .מס נאשם) שלי האופי בגין השופט וגם התובע גם של היסוד חסרות רותיהאמ

 על בכללותן מבוססות וכולן ,הוכחה או יסוד כל מהם אחת לאף (,3 .מס נאשם) דורון

 השיתופיות האגודות רשם ,אגב  .ע"רנ של השקר ושבועת והפליליים הזדוניים השקרים

 שהאגודה למשל כמו ,כלשהם סדרים אי חשפה שלא ,מונדרגון אגודת על ביקורת ביצע

 מ”בע ק.נ.ז ,פרטיות חברות שתי דרך ,דורון ועמוס מנדל סטפן של ”שליטתם“ תחת היא

 .מ”בע שיווק וונואטו

 עובדות היו לא" כי לתביעה הזמן כל אמר רוזן השופט ,המשפט במהלך ,הפלא למרבה

 21- ב ממעצר שברחתי להאשמה מתייחס זה") לו שעשיתם מה נחמד היה לא"ו "הזה בתיק

 את אמר השופט כי לי דיווחו ,שלי הדין עורך כולל ,עדים 10- כ (.2002 בפברואר

  .המשפט במהלך פעמים 6 כ האלה המילים

 לפי ,הרשעה של דין פסק הוציא רוזן דוד השופט ,2004 בספטמבר 5-ה ,ראשון ביום

 נגדי "(מאושר תשקיף בלי לציבור הצעה)" 1968 הערך ניירות לחוק (i) (א) 53 סעיף

 .אשמה לא שהאגודה ופסק ,דורון עמוס וכנגד

 כל במהלך זה בתיק כלשהן עובדות מצא ולא היות ,שהשופט הוא מטריד שיותר מה ,אולם

 ואינה נבחנת אינה מהן אחת אף כאשר "עובדות" מצא ,נס ובדרך ,כעת פתאום ,המשפט

 .הגיונית

 .ממעצר בבריחה גם הורשעתי (אני ורק) אני ,מדהים באופן
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 מחברת ,בלכר רועי ,שלי הדין עורך באמצעות ,שנקבע הזמן פרק תוך הוגש הערעור

 רוזן השופט ,מעניין באופן .היעדרותי בסיס על פוטר אבל '. ושות זליגמן הדין עורכי

 אלף 100 של קנס וכן ,מאסר חודשי עשרה של לעונש אותי ולהחזיר אותי להרשיע הצליח

 את לשקול מסוגל היה לא אך ,בישראל לחוק מנוגד הוא כי שהתברר ,בהיעדרי שקל

 !! בהיעדרי ישל הערעור

 פירוק תהליך של בעיצומו נמצאת היתה האגודה (,2004 ספטמבר) המשפט במועד

 זכות יתרה נשארה לאגודה ,2004 באוקטובר 21-מ הפרוטוקול ולפי (רגל פשיטת)

 ניסה מהחברים אחד אף לא ,כך למרות .בלבד (250$-כ) ₪ 975 ס"ע הבנק בחשבון

 לא מניה לאף ,שנים 14 אחרי ,עכשיו ועדיין ,יה/זכויותיו את או/ו יה/מניותיו את למכור

 מגיעות לא ,ולכן סחירות היו לא EDCI שמניות נוספת עדות מהווה זו .בעלות הוחלפה

 .ערך נייר של לתכונות

 את לשאול צריך היה שלי הדין שעורך מאמין אני ,שנערך המשפט על הירהור לאחר

 :כגון ,מאוד רלוונטיות שאלות כמה השופט

 המשקיעים את להונות כדי זממו ודורון שמרשי לומר תוכל איך ,כבודו :1 .מס שאלה

 לקבל היכול התשהי המקסימום ,שתוכנן כפי טוען שאתה כפי פועל היה הכל אם גם כאשר

CODY (מהנאשמים אחד כל או מ”בע שיווק וונואטו או מ”בע ק.נ.ז לא) הסכום היה 

 האגודה ומוסדות (,גויסו בכלל ומתי אם שגויסו מהכספים %1 מ פחות שהיה) המוסכם

 ואחד אחד מכל מונעים היו (EDCI של המנהלים מועצת ,הביקורת ועדת ,המנהל הוועד)

 לך שיראה התובע את לשאול טרחת לא פעם שאף ,כבודו ,נכון לא זה האם ?בכסף מלגעת

 ,2000 ,בדצמבר 31-ל נכון (וטוש דהלויט י"ע שנעשה) האגודה של המבוקר מאזן את

 אחד אף לא גם ולכן) מ”בע שיווק וונואטו ולא מ”בע ק.נ.ז שלא ברור באופן המגלה

 דורון ולא (2 .מס נאשם) מרשי שלא מראה היה גם זה ?כלשהו כסף קבלו  (מהנאשמים

 את להונות כדי ,לפועל להוציאן לא וממילא ,תוכנית כל לתכנן יכולים היו (3 .מס נאשם)

 הוכחה כל אין פעילות שנות 4 מ יותר לאחר אם  .שהוא כסף מכל חבריה את או האגודה
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 קודי בין להסכם בהתאם שולמו (CODY רק) CODYמ הנובעים הכספים וכל להונאה

 את להונות תוכניתם לפועל להוציא ודורון מנדל אמורים היו מתי ,EDCI / ומונדראגון

 ?צורה ובאיזו וחבריה האגודה

 נגד מניעה צו 2000 בנובמבר 1-ה בתאריך הוציאה ע"רנ מדוע ,כבודו :2 .מס שאלה

 מרשי נגד כזה צו הוציאה לא אך ,תשקיף ללא חברויות מכירת המשך למנועה כדי האגודה

 היה לא אז ,לכאורה אלה יםפשע מבצעי העיקריים העבריינים היו שניהם אם ?דורון ונגד

 סוברני גוף היא שהאגודה כך על הצביעו הסימנים שכל אפשרי האם ?אותם שיעצרו ראוי

 מסוימים אנשים עם "הסדר" לאיזשהו הגיעו מכן לאחר אך ,האלו הפעולות כל על ואחראי

 ?מרשי על ובמיוחד ,ביותר הקלות המטרות על המיקוד את לשנות כדי (אדלמן אבי ביניהם)

 או 1999 ,1998 בשנת ?להתבצע אמור הפשע היה בדיוק מתי ,כבודו :3 .מס שאלה

 מהווה האינטרנט שאתר כך על מדבר (המשפט אורך ולכל) האישום כתב ?2000 בשנת

 האינטרנט אתר כי ,מאד רלבנטי זה .לכאורה ,עברו הנאשמים ביותר הרצינית העבירה את

 האגודה את עזב דורון שעמוס אחרי שנתיים ,אדלמן אבי ,האגודה ל"מנכ י"ע ונוהל הוקם

 והכישורים הידע את לו אין שכן ,בהפעלתו או בהגדרתו מעורב היה לא מעולם ומרשי

 לביצוע אדלמן אבי ידי על שנשכרו האנשים או האדם את מכיר אינו גם והוא ,הדרושים

 בדיוק צעדים ובאיזה ,העבירה בוצעה כיצד ,בכוונה פעם שוב וזה ,תיאור כל אין .העבודה

 בעבירה אדם ולהרשיע לשפוט ,להאשים תוכל איך .לבצעה כדי הנאשמים י"ע ננקטו

 זמנים ולוח  העבירה של מדויק תיאור בלי ,ע"רנ של בסיס חסר סיפור בסיס על פלילית

 שכן העובדות כל ,מאידך ?להוכיחו כדי כלשהן עובדות ובלי ,צעד אחרי צעד של מדויק

 כל את כן וכמו ,האגודה של המבוקר ומאזן הכספיים חות"דו כמו ,זה בתיק קיימות

 לא לעולם אך ,ע"רנ קנוניית את בוטה באופן סותרות ,המנהל הוועד מישיבות הפרוטוקולים

 .במשפט נראו או נשמעו

 נכללות לא ביטוחים אררט חברת או/ו ביטוחים כלל חברת מדוע ,כבודו :4 .מס שאלה

 מ”בע ק.נ.ז באם ,דומה באופן ?זו בתוכנית שותפות היו שהן ברור כי ,האישום בכתב
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 על מלאה שליטה לממש ככלי ששימשו החברות שתי היו מ”בע שיווק וונואטו

 כאשר במיוחד ,הנאשמים בין היו לא שיווק וונואטו ק.נ.ז למה ,מונדרגון של הפעילות

 שליטתם את מימשו 3 .מס ונאשם 2 .מס נאשם כי הרעיון על בנוי נראה העניין כל

 ,לחלוטין מגוחך רעיון זהוש) הללו החברות שתי באמצעות האגודה על המלאה

 (?זאת המוכיחה ראיה או אחת עובדה שאין בכך בהתחשב

 היתה שיווק אטונווו הכנופיה ראש היה (מנדל סטפן) מרשי אם ,כבודו :5 .מס שאלה

 של סכום תמורת ,האגודה את ולא מרשי את דורון עמוס תבע לא מדוע ,בשליטתו

 נואטווו של כמנהל ,לו שולמו שלא והוצאות בשכר $( 181,000 -כ) ח"ש 726,000

 מדוע ,יותר וחשוב (?2002 בדצמבר 12- ב המשפט לבית מחוץ הוסדרש מקרה) שיווק

 ,הכסף את ושילם האחריות את עצמו על לקח ,סדרהה את האגודה של המנהל הועד אישר

 הונרא דורון של דינו עורך שטוען כפי ,מרשי של במניפולציות קטן צעצוע רק היה זה אם

 מאחר ,כן כמו ? יותר קל דין גזר דורון לעמוס קתשהענ בכך ,טענתו את קיבלת כי

 (,נפטר מאז מהם אחדש) שופטים 3 ,דין עורכי 150- מ למעלה חבריה בין מונה אגודהשה

 היתה איפה היא השאלה ,מקצוע אנשי ומאות חשבון רואי 80- כ ,כלכלנים 110- כ

 ?בדיוק הוטעה ומי ההטעייה

 ידי על ,נעצר הוא מה סמך על  ?החוק הוראות לפי נעצר מרשי איך ,כבודו :6 .מס שאלה

 והאזהרות העובדות לו נמסרו ואיך בפניו הוצג מה ,בזמן נקודה באיזו ובדיוק נעצר הוא מי

 הציגה היא ?ההסמכות ומה רוזן טלי היתה מי לדעת עליו היה איך ?חוק פי על הנדרשות

 לעצור סמכותה את אין דין עורכיל ,מרשיל הידוע וככל ע”הרנ של דין כעורכת עצמה את

 .אנשים

 לגשת להרטוג צורך היה למה ,כחוק נעצר שמרשי ברור כך כל אם ,כבודו :7 .מס שאלה

 ,מרשי את לעצור ממנו ולבקש בפניו להזדהות ,המשטרה מתחנת (ברחוב) במדים לשוטר

 צורך היה מדוע אז ,זאת לעשות וסמכות חוסר בגין מרשי את לעצור סירב השוטר וכאשר

 שוטרים שני עם דקות עשרה כחמש אחרי הגיעה הניידת וכאשר ?משטרה ניידת להזעיק
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 צו ,מעצר פקודת דהיינו ,חסר היה אחד חשוב ומרכיב היות ,מרשי את לעצור סירבו שגם

 אלו ניסיונות שכל אחרי רק ?בתוקף עמם התווכח הרטוג מדוע ,משפט בית או שופט של

 רכבם לתוך להיכנס מרשי את והכריחו מאנשיו חלק לקח ,סכולית מתוך ,הרטוג ,כשלו

 היה בדיוק נקודה באיזו ,ושוב  (.צווארו את ושברו כמעט כדי ותוך) מקום בקרבת שהמתין

 ?מי ידי עלו כעצור עצמו את לראות מרשי על

 מוכיח שהיה דבר ,להעיד כדי זומנו לא השוטרים שלושת אותם למה ,כבודו :8 .מס שאלה

 הקריאה שעת בגין המשטרה יומן נבדק לא ולמה ?לשווא ונשבעו שיקרו ע"רנ שאנשי

 לה שיש סימן כל נתנה ולא הזדהתה לא רוזן שטלי רק שלא ,כבודו ,ברור לא האם ?לניידת

 למרשי הוכיח שהתרחש מה כל :אדרבא אלא ,מרשי את לעצור כדי והסמכות הזכות את

 מכל להתעלם ,נקי במצפון ,יכול אתה איך ?כזו סמכות הייתה להרטוג ולא לטלי שלא

 מה יפה לא זה"ש המשפט במהלך פעמים מספר אמרת בעצמך אתה כאשר ,האלו העובדות

 "?לו שעשיתם

 לא והוא היות ממעצר לברוח היה יכול לא מרשיש נכון זה האם ,כבודו :9 .מס שאלה

 ,לעוצרו סיבה כל הייתה לאש בגלל למעשה נעצר לא שהוא נכון לא זה האם ?נעצר באמת

 סיבה כל בפניו וצגהה לא ,זכויותיו את לו הקריאו לא ,דבר שום על הואשם לא הוא

 הסמכות הייתה לא "לעוצרו" שניסו מאלה אחד ולאף לעוצרו כדי סמכות או מוצדקת

 באופן "עוכב" מכן ולאחר ,יום לאור נחטף אלא "נעצר" לא מרשי ,כבודו ?זאת לעשות

 הלא התהליך וכל (.אותו שיחרר והשופט היות המשפט בית ביזיוןל שגרם מה) ,חוקי בלתי

 כדי שופט בפני מרשי את להוביל :ויחידה אחת למטרה ע"רנ י"ע נעשה מאד והחריג חוקי

 ; ₪( 1,000,000 של לסך הועלתה מכן שלאחר) ₪ 500,000 ס"ע ערבות עליו להטיל

 .וחוקיים שגרתיים הליכים דרך תקלה ללא להשלים אפשר שהיה תהליך

 יותר הבניין לפני השטח את לעזוב מבלי) ע"הרנ בניין עזיבת האם ,כבודו ;10 'מס שאלה

 ד"כעו עצמה את השמציג ומי ",עצור לא אתה" בבירור תאומר תהחוקר כאשר (,משעתיים

 500 של בותער להטיל המשפט מבית לבקש בכוונתה כי ,למרשי אומרת ע"רנמה רוזן טלי
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 קרה בדיוק מתי "?עצרממ החיבר"כ נחשבת "עצור אתה אז,אוקיי" מכן ולאחר שקל אלף

 ?בסיס איזה ועל מי ידי על ,המעצר

 את לשכנע נכשל הרטוג כאשר ",מעצרמ החיבר"כ נחשב זה האם ,כבודו ;11 'מס שאלה

 ניסיונו את מחזקת ספק ללא ,מכן לאחר אשר ,אותו לעצור הזכות את לו יש כי מרשי

 בלי מרשי את לעצור ,מסרבים שלושתם כאשר ,אותו לעצור משטרה אנשי שלושה לשכנע

 על ,מרשי נמלט מעצר איזהמ" ,הגדולה השאלה נותרה עדיין ?מעצר צו או ,משפט בית צו

 ". ?בסיס איזה ועל מי ידי

 עשרות מול ,פעמים 6 שאמר ,שלך כמו היסטוריה עם שופט איך ,כבודו ;12 'מס שאלה

 לא מרשי נגד תביעהל כי (,בפרוטוקולים אלה הצהרות של תיעוד אין פלא באורח) עדים

 מרשי של שהזכויות להחליט כדי מעלות 180 ב התהפך ,לתביעה עילה ואין עובדות היו

 סיפור ,(ע”הרנ) פושעיםה של סיפורל העובדות את בחוןל בלי ולהסכים הגנה שוות אינן

 אתה ,זאת ובכל ?ןאות לגבות כדי ראיותו עובדות שום וללא שקר ובעדות בשקרים ארוזש

 :אשר השופט אותו

 ,כדירקטור לשמש יכול אינו ,מעריבמ נמרודי יעקב כי תפסק 2002 באוקטובר -

 .מרכזיים עדים על שפעהוה קנוניהב הרשעה לאחר    -

 .בסמים סחר גיןב (שגב גונן) לשעבר השר את למעצר החזרת 2004 באפריל -

 לא המדינה עד מעורב היה שבהם סתר תוהאזנב הקלטות כי כתבת ,2005 באוקטובר -

 .פלילי למשפט ותמספיק והי

 לא) תמימי-אל אחמד של תיקב לבישרא הכלא בתי מערכת נגד פסקת 2007 באוקטובר -

 (בסדר לא משהו בזה רואה שאני
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 פילוסופיות בשיחות זמן בזבז זה ובמקום אלה שאלות שאל לא שלי הדין עורך לצערי

 המלא הראיות העדר לאור ,מים החזיקה לא מהן אחת שאף ,ובטכניקות תועלת חסרות

 .המובהק והסיפור

 הם שהסיכויים חושב אני ,מתמטיות הסתברויות על שניים או אחד דבר של ידיעה מתוך

 של אשמותה עם ,שערורייה של ענן תחת ,התחיל זה שמקרה כפי שהתחיל למקרה אפס

 ר"יו י"ע שבוצעו פלילית וחשדנות אמון הפרת ,עניינים ניגוד ,בסמכות לרעה שימוש

 כדי ביותר המחליאה לקונספירציה להיכנס מבלי ,כץ מירי ד"עו ,ערך ניירותל רשותה

 .המשפט של התקין כומהל את למנוע

 כגון מטרידים פרטים עצמם על להעמיס צריכים היו לא התביעה וגם השופט גם ,כמובן

 החשבונות באמצעות ,להלן מתוארותה לערעור ניתנות הבלתי העובדות .העובדות

 כל וכן ,כספיה דוחהו האגודה של המאוחד המאזן מתוך והנספחים המפורטים

 (.הכל בסך 86)  שלה המנהל הועד ישיבות מכל פרוטוקוליםה

 התבצעו אלהה פשעיםה אם המשפט לבית להסביר צריכות היו לא ע"הרנ / התביעה

 נמכרו כיצד המשפט לבית לספר צריכים היו לא גם הם .2000 או 8199 ,9199 בשנים

 בפינת עמדנו האם ,פרסמנו האם ,לדלת מדלת הלכנו ואני עמוס האם ;אלה ערך ניירות

 מישהו ואם ,וכמה חסר אכן כסף אם המשפט לבית לספר צריכים היו לא גם הם ?הרחוב

 של הפלילית התוכנית את להשלים הצלחנו אם או ,הונאה על התלונן "הקורבנות"מ

 ?מהדרך רבע ,הדרך חצי ,עצרנו הפשע של נקודה באיזו ,עצרנו ואם שעצרנו או ,ונאההה

 שילמו "הקורבנות" האם ?הצטרפות בטפסי ,טפסיםב ,שלנו הפירמה בנייר השתמשנו האם

 עבור קבלות הדפסנו האם ?במזומן הכל קיבלנו שמא או ,שלנו הבנק לחשבון הכסף את

 לספר הוא לעשות צריכים היו שהם מה כל ;דבר שום ממש ,דבר שום ?שהתקבל הכסף

 המגוחכת המנטרה על לחזור ולהמשיך ראיות של שמץ ללא ,לחלוטין מפוברק סיפור

 ,לתביעה עילה להם היתה לא ,חכה אבל ".אושרמ תשקיף ללא ערך ניירות מכירת" שלהם

 3) 2003 במאי 4 עד ,אישום כתב הגשת למשל כמו ,עילה להציג הצליחו לא גם הםו
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 החלטתה את קיבלה חיות אסתר השופטת כאשר (,המפוקפקת החקירה תחילת לאחר שנים

 זקוקה דהוהאג אם הנושא את שהקיפה "מעורפלת"ה משפטיתה עמימותה על המהותית

 בנושא פסקה תחיו אסתר שהשופטת אחרי וגם .שלה החברות תוכנית עבור תשקיףל

 הקנוניה את לגבש כדי חודשים 9- ל נזקקו עדיין הם (,הישראלי בחוק נהראשוה בפעם)

 .האישום כתב את להגיש שיוכלו לפני ,שלהם הפלילית

 גיורא ,ע"הרנ :הרביעייה ידי על לחלוטין מתואמת ,משפט של פרודיה וז התהי אם רק

 ,והשופט התביעה עם יחד ,הנכונים הפעולה משתפי עם ,אזורי ושירלי רוזן טלי ,הרטוך

 לחשוב היה יכול לא השופט ;לחלוטין בטוח אחד דבר .להתרחש היה יכול כזה דבר

 השופט ,המשפט לאחר רב לא זמן ;לחלוטין בטוח הוא נוסף דבר ".כשר" הזה שהמקרה

 .ותרי גבוה לתפקיד הועלהו קודם

 אישה מה את ומראות ע"הרנ של התביעה את לחלוטין הורסות שהיו ראיות ושלש ישנן

 אלה ראיות ושתי ,מפשע חפים אנשים שני של חייהם להריסת פלילית קנוניה ,באמת

 :מהמשפט בולט באופן נעדרות

 .כספיה דוחהו האגודה של המבוקר מאזןה 1.

 .האגודה של המנהל ועד ישיבות של הפרוטוקולים 86 .2

 10 בתאריכים ,ע”הרנ של האכיפה פורום של מהפגישה הפרוטוקולים קבוצות שתי .3

 4-מה שהפרוטוקול מתברר כאשר ,2000 לאוקטובר 4-וב 2000 לספטמבר

 .תוקן או זוייף ,2000 לאוקטובר

 :מראים האגודה של הכספיים דוחותוה מבוקרה מאזן 1.

 2000 בדצמבר 31 ביום המסתיימת לתקופה הינם הכספיים והדוחות המאזן .א

 2003 בינואר -30 תאריךב נחתמו כספי ודוח המאזן ב.

 19.1.2003 עד ,החתימה לאחר נכללו הפריטים .ג
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 ,שלה המסחרית הזרוע באמצעות ,האגודה בין הקרקע הסכם כי מסביר 4 .מס נספח .ד

EDCI, (81.8% - כ נכתבה ,במאזן הקלדה טעות עקב) מהמניות 81.2% מחזיקה שבה 

 4,800,000 של כולל לערך ,לדונם דולר 6- ב ,אדמה דונם 800,000 הכל בסך הינה

 .דולר

 שולמו 2000 בדצמבר 31 -וכ הוקצו כבר דונם אלף 116 כי מסביר גם 4 .מס נספח .ה

 בדיוק ,למעשה) דולר אלף 700- כ עד ,והיתרה מ"בע השקעות לקודי דולר 129,000

 .2000 בדצמבר 31 לאחר שולמו (דולר אלף 670

 של כולל בסכום דורון עמוס לבין האגודה בין הסדר / ההסכם את מזכיר 8 .מס נספח .ו

 .2000 בדצמבר 31 לפני כבר שולמו ח"ש 260,000 מתוכם ח"ש 726,000

 האגודה נגד ,.7.200230 ביום ,הרשות של הקבוע הצו את מזכיר גם 8 .מס נספח .ז

 מציעים שהם הערך ניירות את לציבור להציע מהם המונעת ,EDCI ,שלה המסחר וזרוע

 . !(דורון ועמוס מנדל סטפן נגד צו ללא)

 (חבר דמי) חברים של מהשתתפות מורכב האגודה של ההון כי מסביר 9 .מס נספח .ח

 וכי ,חברים 1,224 לאגודה היו 2000 בדצמבר 31- ל נכון כי גם מסבירה 9 .מס נספח .י

 האגודה לקופת שהכניסו ,חברים 1,074 עוד הצטרפו ,החתימה לפני אך ,זה תאריך לאחר

 $( 3,942,821- כ) ח"ש 15,929,000

 .החיים ביטוח לתוכנית הצטרפו חברים 400- כ כי מסביר עוד9  .מס נספח .אי

 9.9% (EDCI מצעותבא) האגודה רכשה 2001 שבנובמבר מסביר 12 .מס נספח .יב

 4 בכל האגודה שעשתה ביותר הגדולה הפיננסית העסקה) .EuroTrade בנק מניותמ

 (.מדורון או ממנדל השתתפות או התערבות כל ללא ,פעילותה שנות

 2000 בפברואר 15 ליום ועד 1998 ספטמבר מחודש החל כי מסביר 13 .מס נספח .יג

 השירותי אך ,שלה כנאמן כןו האגודה של השיווקית כזרוע מ”בע שיווק נואטווו שימשה
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 של הבשמ שנאספו הכספים וכל ל"הנ למועד נכון (המנהל הועד החלטת פי על) הופסקו

 (.קטנים פערים עם) אגודהל הועברו ,הביטוח תוכנית במסגרת ,האגודה

 - ש כך על המעיד דבר כל הוא ,מראים אינם כספיה דוחהו המבוקר המאזןש מה אבל

 כל מראים לא גם הם  .האגודה פעילות על השפיעו מ”בע שיווק ונואטוו-ו מ”בע ק.נ.ז

 של המנהל לועד שאם מאליו מובן לא זה האם ,למעשה .שיווק נואטווו או ק.נ.זל תשלום

 שללה ובכך) מ"בע שיווק וונואטו עם ההתקשרות את לסיים והיכולת הכוח היה האגודה

 מ"בע שיווק לוונואטו !!!(, אגודהה על לנוש שליטהה כלי מחצי ותיוא דורון את למעשה

 ההתקשרות לסיום וההחלטה ,יםשירות ספק רק התהי היא ,החלטה יכולת כל התהי לא

 ?שלה המנהל הועדו אגודהה של דעתה שיקול לפי לחלוטין היתה

 היה אחד כל ,דולרים מיליוניב להונות כדי אב תוכנית התהי שיווק וונאטול אם ,ספק אין

 למרבה .שלה "האב תוכנית" את לסכל מנסים כאשר כלשהי התנגדות תעמיד שהיא מצפה

 של הפעילות על משפיעים או שמנהלים דורון עמוס או מנדל סטפן של אזכור אין ,הפלא

 .אההונ שמטרתה” אב תכנית" בעניין דבר כל ,או ,אגודהה

 :כדלקמן ,מאזן  במלואם פליםמטו ,באגודה חברות דמימ גייסה שהאגודה דולר מיליון 5.7

 $ 2,502,593     :תפעוליות הוצאות

 $1,100,000   :יורוטרייד בבנק 9.9% של רכישה

 $800,000    :פרס וילה פורט העיתון

 $ 670,000    (:קרקע) השקעות קודי

 $181,000     :דורון עמוס עם הסדר

 (שח320,000 שהם)      $79,207     :ע"הרנ עבור ערבות

 $70,000   :טרחה שכר - שיווק ונואטו
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 $147,200   :אחרות משפטיות הוצאות

  $150,000    :חדש משרד שיפוץ

 $5,700,000   :כ"סה                  

 ,כלשהיא הונאהל או/ו שחסרים כספיםל אינדיקציה שום אין פעילות שנות 4 בתום ואם

 ?זדוניותה תוכניותיהם את לבצע אמורים דורון ועמוס מנדל סטפן היו וכיצד מתי

 :האגודה של המנהל הועד של הפרוטוקולים 86 .2

 .האגודה של המנהל הועד של הפרוטוקולים 2, מס פריטל עכשיוו

 27- מ החל ,הכל בסך 86) המנהל הועד של פרוטוקוליםה כל על החזקה בידי יש

 מגווןב העוסקות ,האגודה פעילות של השנים ארבע תקופת כל במשך (1999 בדצמבר

 אחת ףוא ,וכדומה ניהוליות ,פיננסיות סוגיות ,אסטרטגיה ,מדיניות על החלטות של רחב

 מה .דורון ידי על או ידי על ,מושפעת להיות יכולה או ,מושפעת היתה לא לולה מההחלטות

  .בהם הצבעה זכות כל לנו היתה שלא עוד

 :המחשה לצורך דוגמאות בכמה רק אשתמש ,זאת עם

 אריה ,דינו עורך עם יחד דורון עמוס כאשר ,1999 דצמבר 12-מ 2 'מס פגישה למעט .א

 המנהל ועד בישיבת השתתף לא מעולם עמוס ,פיטוריו על במחאה פגישהל התפרצו ,לוי

 ונואטוו ,שלו והחברה שהוא לאחר האגודה בפעילות כלשהי מעורבות שום לו היה ולא

 פברואר 15 - ב ,האגודה של המנהל הועד ידי על רשמי באופן פוטרו ,מ"בע שיווק

 הראשונים החברים 400 של הצטרפותם לאחר הופסקה שלו הפעילות .2000

 בפעילות נוספת מעורבות שום לו היתה לאו הביטוח פוליסת באמצעות שהצטרפו

 לא הוא .חברים 2,100 של םהצטרפותבו דולר מיליון 5.35 של גיוסב ובמיוחד האגודה

 החלה ערך לניירות הרשותש או האתר את בנה אדלמן אביש לפני רב זמן בתמונה היה

 .שלה ”הפרסום מסע" את
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 21-מ 20 ’מס ישיבהב ,המנהל הועד של פרוטוקוליםב הראשונה בפעם מופיע שמי .ב

 אני אבל (,הכל בסך 6) מכן לאחר פעמים כמה עודבו "משקיף”כ 2000 לאוגוסט

 יל היתה לא ,הצבעה תזכו יל תההי לא ,כלשהן החלטות בקבלת מעורב הייתי לא מעולם

 היה ,משכורת עם בא לא והוא,לי שניתן היחיד התואר) באגודה רשמית עמדה שום

 (.2001 בינואר 1 בתאריך 26 ’מס בפגישה ",נואטווו עם קשר" ,כבוד תואר

 :היתה האגודה .ג

 (;לשכירות דולרים אלפי עשרות שילמה) משרדים שוכרת -

 ;עסקאות על ומתן משא מנהלת -

 ;וחוזים הסכמים על תמתוח -

 ;דין עורכי ומפטרת כרתוש -

 ;חשבון רואי משרדי מחליפהו מעסיקה -

 ;עובדים מעסיקה -

 ;בנק חשבונות פותחת -

 ;אלה חשבונות על חתימה מורשה מאשרת -

 ;תקציבים מאשרת -

 ;הוצאות ומאשרת מקצה -

 EuroTrade בנק ,דולר מיליון 2 רק ,למעשה) דולרים מיליוני של השקעות מבצעת -

 (;Vanuatu ב Presse Vila Port ועיתון בישראל

 ;ידיעות עיתון נגד משפטיים הליכים הוצאת -

 ;ח"ש 320,000 בסך ערבות איגרת הקיהנפ -
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 ;עלון מהרסיפ -

 ;אינטרנט אתר המיהק -

 (;81.2% - ב מחזיקה היא בה) EDCI ,שלה המסחרית לזרוע דירקטורים תהמינ -

 ;שנתיים דוחות מגישה -

 (;אדלמן אבי ,הארגון ל"מזכ ידי על בעיקר) במשרדיה סמינרים 400- מ למעלה הניהל -

 ;אחרות בערים סמינרים לערוך במלון ישיבות חדרי כרתוש -

 ;ביטוח סוכנות ימההק -

 ;באגודה תיווחברו ביטוח פוליסות רהמכ -

 ;דולר מיליון 5.7 של בסך חבר דמי - כספים הבליק -

 ;אלה כספים עבור קבלות הקיהנפ -

 ;חברויות למכור להפסיק הרשות בקשת את לקיים (דינה עורכי המלצת פי על) בהסיר -

 החיים במהלך עושה ועצמאית ריבונית ישות/שאדם הדברים כל את עושה ,כללי ובאופן -

 .שלה העסקיים

 החלטות קבלת או השפעה כל היה לא הללו הפעילויות או מהפעולות אחד לאף אבל

 .דורון מעמוס או ממני

 ,עצמה שלה האכיפה פורום של מההתנגדויות ,שרירותי באופן ,להתעלם בחרה הרשות

 וכן ,ערך ניירותל חוקב כלשהי הבהפר מעורבת התהי מונדרגון פעילותש האמין שלא

 את שולל להוליך ברורה כוונהב ,אגודהה של המלאה המסחרית פעילותה שנות בארבע

 .תקין משפטי מהלך למנוע כדי המשפט בית
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 :אציין בתמצית

 הרשות ראש בין המושחת האישי הקשר ידי על בחטא נפתחה הרשות חקירת .1

 בתביעת נאשם )שהיה ”,אחרונות ידיעות“ העיתון עורך לבין ערך לניירות

 ידי על הוגשה החקירה, את שהניעה מונדראגון נגד התלונה כאשר מונדרגון(

 בתביעת נאשם היה הוא שגם קרייטמן, מודי אחרונות", "ידיעות עיתונאי

 .מונדראגון

 היתה לא לכאורה "העבירה" כאשר ,2000 ספטמבר בחודש החלה החקירה .2

 מיום האגודה של המשפטיים היועצים כל של לדעתם וזאת עבירה, כלל

 באותה השלטונות השקפת את גם שיקפה זו דעה אחד(. שופט )כולל היווסדה

 )בשונה תשקיף לפרסם שיתופית אגודה מאף דרשו לא שמעולם תקופה,

 על שיתופית אגודה לדין להעמיד איימה או לדין העמידה שלא ובוודאי מחברה(,

 . כן עשתה שלא כך

 חודשים 10 ,3200 במאי 4 בתאריך מכן, לאחר שנתיים רק הוגש האישום כתב .3

 קבע אשר 30.7.2002 ביום ניתן חיות השופטת כבוד של הדין שפסק לאחר

 תשקיף. בפרסום חייבת שיתופית אגודה כי בישראל תקדימי ובאופן לראשונה

 המנוגד דבר עתידי, חוק של רטרואקטיבית עכיפה מהווה כן, אם לדין, התביעה .4

  עבירה. בעצמו ומהווה הטבעי הצדק לעקרונות

 שלא כיוון היתה(, לא )והיא חוקית הייתה מונדראגון של התביעה אם ואפיל .5

 ולא אחריותי זו הייתה לא באגודה, מניות בעל או מישרה בעל דירקטור, הייתי

 ממנהלי אחד אף זאת, למרות החוק. בדרישות עומדת שהיא להבטיח  בכוחי

 היה שלא דורון, ועמוס אני רק למאסר. נידון או לדין הועמד לא מונדראגון

 בפברואר 15 ב האגודה ידי על ופוטר המנהל הוועד הוראות לפי ופעל דירקטור

 החקירה(. תחילת לפני חודשים )שבעה 2000
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 חוקית. אינה הנאשם, של בהיעדרו מאסר עונש הטלת הישראלי, החוק פי על .6

  החוק. של בוטה הפרה תוך בהיעדי, ניתן מאסרי על הדין גזר

 סעיפים: בשני יתחוק בלתי היתה ההרשעה .7

a. לעקרונות המנוגד דבר עתידי, חוק של רטרואקטיבית עכיפה זו היתה 

 בגינו האישום כתב נשוא "העבירה" ביצוע בזמן הטבעי. הצדק

  הורשעתי.

b. מפשע(. )חף אחריותו תחת ושלא שלישי צד נגד היתה ההרשעה 

 הישראלי. לחוק ובניגוד אסור פשוט כשלעצמו חוקי לא היה למאסר הדין וגזר .8

 לבקר ממני מונעת האחרונות, חיי שנות 15 את הרסה זו חוקית בלתי הרשעה .9

 הבינלאומי המעצר צו )עקב האחרונות השנים 3 ובמשך בישראל משפחתי את

 הזדוני

 או וחברים משפחה בני לבקר בעולם אחר מקום לכל לנסוע ממני מנעה (2016 ב שהוצא 

 דבר ,שלי הבינלאומי המוניטין את גם סההר זו הרשעה .רפואי טיפול לקבל אפילו

 השקעתם את לממש מונדראגון חברי 2,500 של הסיכויים את גם הרס שהשפעתו

 ותהקרקע לפיתוח ההון את לגייס הצליחה לא (IOCS) הקבוצהש כיוון ,בוונואטו באדמתם

 לעשות יכול הייתי אחרתש  (s://www.iocs.infohttp בכתובת אינטרנט אתר ראה) Santo באי

 ,ותהקרקע שכירות חוזי של תקינותם על שמרתי ,לעיל האמור כל למרות .בקלות זאת

 .מקוון באופן החברים י”ע ונבחר חולק כבר מהקרקעות חלק כאשר ,חשבוני על וזאת

https://www.iocs.info/

