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 6623-04-11 
  מדינת ישראל :בעניין

 המאשימה   

  נ  ג  ד 
  ' אג'יגאל חג. 1 

 'אג'מתי חג. 2
  נדון-'ג'משה חג. 3

 אדם בן חיים. 4

 

 הנאשמים   

 
  ד יונגר"ד חביביאן ועו"כ המאשימה עו"ב :נוכחים

  ד בן שלום"ד ברזילי ועו"כ עו" וב4- ו1,2נאשמים  

 
  1 

#>1<#  2 

 3  פרוטוקול

  4 
#>2<# 5 

 6  4-  ו2, 1 לנאשמים זר דיןג

 2- ו1ונאשמים , בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, הנאשמים הורשעו על פי הודאתם

פ " את ת2 ונאשם 48235-11-12פ " את ת1נאשם (צרפו גם את כתבי האישום שבכותרת 

 :בעבירות כדלקמן) 1567-12-12

  2- ו1נאשמים 

 רישא  228- ו32לפי סעיפים , )עבירות רבות(סיוע להחזקה וניהול מקום משחקים אסורים 

, )מאות עבירות(סיוע לארגון הגרלות והימורים , ")החוק: "להלן (1977 –ז "תשל, לחוק העונשין

עבירות (עשיית פעולה ברכוש אסור ,  לחוק192איומים לפי סעיף .  לחוק225- ו32לפי סעיפים 
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, )חוק איסור הלבנת הון: "להלן (2000 –ס "תש,  לחוק איסור הלבנת הון4לפי סעיף , )רבות

  ). ריבוי עבירות2נאשם ,  ארבע עבירות1נאשם ( לחוק 287לפי סעיף , והפרת הוראה חוקית

  4נאשם 

 רישא  228- ו32לפי סעיפים , )עבירות רבות(סיוע להחזקה וניהול מקום משחקים אסורים 

  . לחוק225- ו32סעיפים לפי , )מאות עבירות(וסיוע לארגון הגרלות והימורים , לחוק

  

קשרו הנאשמים קשר לביצוע עבירות , 2010במהלך שנת , על פי עובדות כתב האישום המתוקן

במסגרת . הגרלות והימורי ספורט באמצעות רשת האינטרנט, של ארגון משחקים אסורים

 לאחרים בגביית כספים עבור ניהול משחקים אסורים והימורי 2- ו1סייעו נאשמים , הקשר

. בהיקף לא ידוע, ")האתר: "להלן ( WWW.860BET.COMורט ברשת האינטרנט באתרספ

כדי שיוכלו להשתתף בהימורים , שלושת הנאשמים ניפקו סיסמאות וקודי כניסה למהמרים

 שימש איש 3נאשם .  סייעו למתן אישורים למהמרים להשתתף בהימורים2- ו1נאשמים . באתר

אישור מהמרים , לצורך ניפוק אמצעי גישה לאתר, ם לבין המהמרי2- ו1קשר בין נאשמים 

  .ואיסוף כספים במזומן מהמהמרים, חדשים

שצבר . ג.אחד החייבים היה ל. במסגרת פעילות האתר נוצרו חובות למהמרים ולערבים להם

ג שיפרע את החוב . על ל2- ו1במספר הזדמנויות איימו נאשמים . חוב של מאות אלפי שקלים

  . יפגעאחרת , ללא דיחוי

כהגדרתו בחוק , מהווים רכוש אסור, הכספים אשר הופקו על ידי הנאשמים מניהול ההימורים

  .איסור הלבנת הון

  

במסגרת החלטת שחרור , )שלום באר שבע (48235-11-12פ "על פי עובדות כתב האישום בת

, בבין היתר יציאה בליווי ער,  תנאים מגבילים1 נקבעו לנאשם 6623-04-11ת "ממעצר במ

בכך , הנאשם הפר פעמיים את תנאי השחרור. ושימוש בטלפון רק בנוכחות ערב
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, ללא פיקוח ערבים, במקומות שלא הותרו לו,  שהה מחוץ לבית6.11.12 - ו9.9.12שבתאריכים

  .ועשה שימוש בטלפון נייד

  

במסגרת החלטת שחרור , )שלום באר שבע (1567-12-12פ "על פי עובדות כתב האישום בת

ושימוש בטלפון ,  תנאים מגבילים של מעצר בית2 נקבעו לנאשם 6623-04-11ת " במממעצר

 5.11.12בכך שבתאריך , הנאשם הפר מספר רב של פעמים את תנאי השחרור. בנוכחות ערב

, בנוסף. שעה שהיה עליו לעבוד בפיצרייה בפיקוח אשתו, נצפה ללא פיקוח וליווי ברחבי אשקלון

  .  א על גופו מכשיר טלפון ניידבניגוד לתנאי השחרור נמצ
  1 

כ "וסוכם כי ב, הנאשמים הודו הורשעו, על פי הסדר הטיעון תוקן כתב האישום בתיק העיקרי

  :הצדדים יטענו במשותף לעונשים הבאים

ומאסר ,  625,000₪קנס בסך , בניכוי ימי מעצרם,  חודשי מאסר בפועל20 –  2- ו1נאשמים 

  . פי שיקול דעת בית המשפטל, על תנאי בעבירות בהן הורשעו

התחייבות להימנע מביצוע עבירות בהן ,  חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות3 –4נאשם 

  . מאסר על תנאי לפי שיקול דעת בית המשפט, הורשע למשך שנה

  2 

  .  שתי הרשעות קודמות בעבירות של החזקת מקום להימורים וסחיטה באיומים1לנאשם 

  . מות בעבירות סמים ואלימות שמונה הרשעות קוד2לנאשם 

  .  הרשעה אחת בעבירה של  החזקת סם שלא לצריכה עצמית4לנאשם 

  

למאסר בפועל , במסגרת הסדר טיעון, 21.2.13והוא נדון בתאריך ,  הסתיים3עניינו של נאשם 

  .  1,250,000₪וקנס כספי בסך  , מאסר על תנאי,  חודשים17בן 
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 1, נוכח התיקון המשמעותי בכתב האישום, יעוןכ הצדדים עתרו לאמץ את הסדר הט"ב

 2בתיק . לטיב המעשים נשוא כתב האישום המתוקן, על כל רכיביה, והתאמתה של רמת הענישה

 3 בכתב האישום המקורי 2- ו1חלקם של נאשמים . 3כבר כובד הסדר טיעון דומה עם נאשם 

 4.  עונש המאסר המוסכםבשל כך, והם הובילו יחד את המערכת, הינו החלק הדומיננטי, והמתוקן

 5  . אוזן באורך תקופות המאסר, 1העונש הכספי הנמוך יותר מזה שהושת על נאשם 

 6תפקידו היה . מלכתחילה לא נטען כי צמחו לו רווחים יוצאי דופן מהאירועים, 4אשר לנאשם 

 7  .בקשר עם המהמרים, ביצועית, ברמה הטכנית

 8  .  על כן  העונש שהוסכם הינו במתחם העונש ההולם

 9כי בין השיקולים לקביעת אורך המאסר נלקח בחשבון גם עברם הפלילי של , עוד נטען

 10  .הנאשמים

  11 

 12 ישולם ממכירת מגרש 2- ו1כי הקנס שיושת עלנאשמים , כ הצדדים"הודיעוב, אשר לקנס

 13המעוקל מכח צו , ")המגרש: "להלן( באשקלון 3יפתח הגלעדי ' ברח, 1בבעלות נאשם 

 14והיה והמגרש יימכר לפני , 1.10.13החל מיום , ומים שווים תשל80 -הקנס יפרס ל.זמני

 15  .  ישולם הקנס לפי הפריסה–לא יימכר. תוקדם יתרת התשלומים, שיושלמו תשלומי הקנס

  16 

 17, לטענתם. כערכם ביום תפיסתם, כ הנאשמים עתרו לקיזוז מחיר כלי הרכב התפוסים מהקנס"ב

 18אך המדינה ,  על ידי בית המשפט5/12וניתן אישור למכרם בחודש , 3/11-כלי הרכב נתפסו ב

 19עתרו , לחילופין. לא ראוי שהנאשמים יספגו את הנזק בגין כך, לטענתם. לא הצליחה למכרם

 20בה ,  יום בו ניתנה  החלטת כבוד השופט אינפלד20.5.12להעריך את שווים לפי ערכם ביום 

 21כ המאשימה התנגד "ב. מערכם80% -כך שכלי הרכב ישוערכו בכ, ן מכירת כלי הרכבנקבע אופ

 22  . בטענה כי זהו אינו חלק מהסדר הטיעון, לבקשה

  23 

 24  . ועתרו לכבד את ההסדר, הנאשמים הביעו חרטה
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 1  דיון 

 2ויש בו כדי לענות , נחה דעתי כי הסדר הטיעון סביר, כ הצדדים"לאחר ששמעתי את טענות ב

 3  . ומלביני הון, ציבורי שבענישת בעלי מקומות הימוריםעל האינטרס ה

 4בה נגזרו , שם הפניתי לפסיקה רלוונטית, 3אני מפנה בעניין זה לגזר הדין בעניינו של נאשם 

 5  .עונשים דומים

  6 

 7, והן העבירות הכלכליות, הן עבירות האלימות, הבאתי בחשבון שיקולי את חומרת העבירות

 8את הודאתם של , מאידך.  י מעצם ניהול המשחקים האסוריםאשר נגזרות כמעט באופן אוטומט

 9הולמים את , וכן את היותם של  רכיבי הענישה המוסכמים, והחיסכון בזמן השיפוטי, הנאשמים

 10וגם סנקציה , וכוללים גם סנקציה של מאסר בפועל לתקופה משמעותית, רמת הענישה הנוהגת

 11  .עבירותהנותנת מענה לאופיין הכלכלי של ה, כספית נכבדה

  12 

 13לקזז מסכום החוב את ההפרש בין שווי כלי הרכב , לא מצאתי לנכון לקבל את עתירת הנאשמים

 14  . לבין שווים כיום, או ביום מתן החלטת שופט המעצרים למכרם, ביום תפיסתם, התפוסים

  15 

 16. עקב רשלנות של המדינה בטיפול במכירתם, כ הנאשמים טוען כי שווים של כלי הרכב פחת"ב

 17  .ואי טיפול ראוי במכירה, ללא הצדקה, סירובה להצעות הרכישה של הנאשמים, רבין הית

 18בהיותה למעשה טענת , והן לעניין הנזק, הן לעניין ההתרשלות, זוהי טענה שיש להוכיח בראיות

 19וגם אם , לא ניתן לעשות זאת במסגרת הליך של טיעונים לעונש. קיזוז נזיקית כנגד המדינה

 20  .אלא טענות בלבד, ני ראיותלא הובאו בפ, ניתן היה

 21יגישו תביעה ויוכיחו , ככל שסבורים הנאשמים כי המדינה ביצעה כלפיהם עוולה נזיקית

 22  .טענותיהם

  23 

  24 
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 1  : אשר על כן אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים

  2 

 3   1נאשם 

 4 מיום ו26.2.12 ועד 22.3.11מיום (ת מעצרו ובניכוי תקופ,  חודשים20מאסר בפועל בן  .1

 5בגוש דרום של , 15.9.13ביום , הנאשם יתייצב לריצוי עונשו). 16.12.12עד ו 7.11.12

 6  . ס" או במקום אחר שיורה שבס"שב

 7 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה 3 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך 10 .2

 8  . בה הורשע בתיק זה

 9לומים  תש80-הקנס ישולם ב.מאסר תמורתו חודשי 18או ,  625,000₪קנס כספי בסך .3

 10  .1.10.13חודשיים שווים ורצופים החל מיום 

  11 

 12    2נאשם 

 13ובין ,26.2.12 ועד 22.3.11מיום (ת מעצרו ובניכוי תקופ,  חודשים20מאסר בפועל בן  .1

 14, 15.10.13ביום , הנאשם יתייצב לריצוי עונשו). 13.12.12 ועד 7.11.12התאריכים 

 15 . ס" או במקום אחר שיורה שבס"בגוש דרום של שב

 16 שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה 3שי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך  חוד10 .2

 17  . בה הורשע  בתיק זה

 18 תשלומים 80-הקנס ישולם ב. מאסר תמורתו חודשי18או ,  625,000₪ קנס כספי בסך .3

 19  .1.10.13חודשיים שווים ורצופים החל מיום 

  20 

 21תסכים , מכר המגרשככל שיי.  רשאים להקדים את התשלומים על חשבון הקנס2- ו1נאשמים 

 22  .לצורך תשלום הקנס, המדינה להסרת העיקולהרובץ עליו

 23אשר תעשה מאמץ להקדים את הדיון , עותק מגזר הדין ישלח למזכירות וועדת השחרורים

 24  . אשר כבר ריצו יותר משני שליש מהעונש2- ו1בעניינם של נאשמים 
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 1   4נאשם 

 2 28 אשקלון ברחוב סוטו במועצה הדתית,  חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות3 .1

 3הנאשם יתייצב לריצוי עבודות . 1.10.13חמישה ימים בשבוע החל מתאריך , אשקלון

 4  .  08:00ס בשעה "שירות במפקדת מחוז דרום של שבה

 5יצוע עבירות בהן להימנע מב,  10,000₪כספית בסך התחייבות הנאשם יחתום על  .2

 6  .הורשע למשך שנה מהיום

 7  .  מהיום עבירה בה הורשע בתיק זה שנים3יעבור במשך  חודשי מאסר על תנאי שלא 6 .3

 8  . ד ברזילי" עוו הנאמנות שליושבו לידי, הכספים שהופקדו בתיק המעצר .4

  9 

 10, אני מורה על ביטול העיקולים שהוטלו על חשבונות הבנק של הנאשמים ועל כלי הרכב שלהם

 11נאשמים במסגרת שנתפסו מה כל הכספים והמטלטלין .ת"במסגרת הצווים הזמניים בתיק המ

 12, 1הצו הזמני שהוטל על המגרש שבבעלות נאשם , למען הסר ספק. יוחזרו לידיהם, התיק

 13במהלך ,  בתוקפו עד לסיום תשלומי הקנס ככל שיבקש הנאשם למכור את המגרשריישא

 14  . יעמוד הקנס לפירעון מידי כנגד המכירה, תקופת תשלום הקנס

  15 

 16  . המפלג למיצוי ראיות 433השרתים שנתפסו יחולטו לטובת יחידה 

  17 

 18  . יום מהיום45זכות ערעור תוך 
#>8<#  19 

 20  . במעמד הנוכחים25/06/2013, ג"ז תמוז תשע"ניתנה והודעה היום י

 
 שופטת, חיימוביץ טלי
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