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כללי

1. במועדים הרלוונטיים, שימש נאשם 1 (להלן: "הנאשם") כמנהל וכבעלים של נאשמת 2
(להלן: "הנאשמת").

� "המועצה"), 2. בתקופה הרלוונטית לאישום עמד בראש המועצה האזורית מגילות (להלן
מרדכי (מוצי) דהמן (להלן:"דהמו"). דהמן שימש בתפקיד זה מאז הקמת המועצה בשנת
1993. סגן ראש המועצה היה גבי פלקסר, ואילו דוד בלאו שימש כמזכיר המועצה וכגזברה.

-של ים המלח, מצפון לשטח המועצה -לחופו הצפוני . 3. -המועצה האזורית מגילות שוככת
האזורית תמר, וכוללת את היישובים י. בית הערבה, ורד יריחו, אלמוג, קלי"ה, אבנת ומצפה

שלם.

4. כמו כן, בתקופה הרלוונטית, שימוש רפי קדוש כגזבר קיבוץ קלי"ה, ואילו חיים לוי שימש
כגזבר קיבוץ מצפה שלם.

5. המועצה מתוקצבת על ידי גורמים שוכים כגון: משרדי ממשלה שונים, החטיבה להתיישבות
בהסתדרות הציוכית העולמית, מע"צ, וכן כהנית מהכנסות עצמיות כגון תשלומי ארנונה

ואגרות.

6. יישובי המועצה מתוקצבים על ידי המועצה עצמה וכן מקבלים כספים ישירות מגופים
שונים, כפי שיפורט בהמשך.

7. בתקופה הרלוונטית לאישום עמד בראש המועצה האיזורית תמר דב ליטבינוף. המועצה
האיזורית תמר היתה בין לקוחותיה של הנאשמת, ובין ישוביה מצויים הישובים עין גדי,

נאות הכיכר, עין חצבה, עין תמר, נווה זהר והר עמשא.
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אישום!-מגילות

ההיכרות וההתקשרות עם ראש מועצת מגילות

8. עובר לתקופה הרלוונטית לכתב האישום, במועד שאינו ידוע במדויק, הכירו הנאשם ודהמן.

9. בהמשך להיכרות בין השניים, הבהיר הנאשם לדהמן כי באפשרותו לגייס תקציבים
__ למועצה מהחטיבה להתיישבות בהס ת דרות הציונית העולמית, ממע"_צ וממשרד התיירות.

10. הנאשם הבהיר לדהמן כי דהמן יידרש לשלם לו עמלה בגין כל תקציב שהנאשם ידאג
להשיג.

11. כמו כן, הבהיר הנאשם לדהמן כי הוא יחלוק בכספי העמלה שיקבל עם עובדי ציבור שהיו
אמונים על העברות הכספים מהגופים המתקצבים.

12. כדי לאפשר את המנגנון האמור ביקש הנאשם מדהמן כי הכסף יעבור אליו או לנאשמת
בשתי דרכים עיקריות:

א. תשלים חודשי קגוע (להלן� "ריטיינל") בגין ייעוץ שיסופק, לכאורה, ע"י הנאשם,
למועצה וליישובים שבתחומה. כפי שיפורט להלן, תשלום זה עוגן בהמשך במספר

הסכמים פיקטיביים, כפי שיפורטו להלן.

ב. עמלה "סמויה" בהיקף של 250/0-200/0 אשר תשולם לנאשם במזומן או בדרכי
הסוואה אחרות.

13. לאורך תקופת ההתקשרות, המפורטת להלן, הבהיר הנאשם לדהמן כי הוא שדאג להעברת
התקציבים למועצה ולישובים שבתחומה, כמפורט להלן ?.

א. תקציבים מהחטיבה להתיישבות בסך כולל של כ- 10 מיליון ¤.

ב. תקציבים ממע"צ בסך כולל של כ- 6 מיליון ¤.

ג. תקציבים ממשרד התיירות בסך כולל של כ-10 מיליון ¤.
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מערכת ההסכמים מול מועצת מגילות והישובים בתחומה

14. על מנת להצדיק את התשלומים הניכרים שישולמו לנאשמים בדמות הריטיינר, כמתואר
בסעיף 12.א., נחתמו הסכמים שכונו "חוזים למתן שירותי יעוץ", בין הנאשמים לבין

המועצה ולגורמים שונים הקשורים אליה, כפי שיפורט להלן.

15. ההסכם מול מועצת מגילות, נחתם ביום 14.12.10, ובו נכתב כי הנאשם יועסק על ידי
המועצה כיועץ בתחום של "תעסוקה ואכלוס". תקופת ההתקשרות תהיה בין
31.12.11-1.1.11. כנגד יעוץ זה סוכם שהמועצה תשלם לנאשם ריטיינר בסך 12,000 ¤

מע"מ. _ לחודשבתןספת

16. במסגרת ההסדר מול קיבוץ קליי'ה נחתמו שני הסכמים:

א. ההסכם האחד מול הקיבוץ עצמו, נחתם ביום 1.10.09. בהסכם נכתב כי הנאשם
יועסק על ידי הקיבוץ כיועץ בתחום של "פיתוח תעשייתי" לתקופת ההתקשרות
שבין 31.12.10-1.10.09 בתמורה ליעוץ סוכם כי ישולם לנאשם ריטיינר בסך 20,000

¤ לחודש, בתוספת מע"מ.

ב. ההסכם השני נחתם מול אתר התיירות "קומראן מפעלי תיירות בע"מ" (להלן:
"קומראן), גם הסכם זה נחתם ביום 1.10.09. בהסכם זה נכתב כי הנאשם יועסק
בחברה זו בתחום של "יעוץ כלכלי ותיירות נכנסת" לתקופת ההתקשרות שבין
31.12.10-1.10.09. בתמורה ליעוץ סוכם כי ישולם לנאשם ריטיינר בסך 20,000 ¤

לחודש בתוספת מע"מ.

17. בהסכם מול קיבוץ מצפה שלם נכתב כי הנאשם יועסק בחברה ב"תחום כלכלי ותיירות
נכנסת" ותקופת ההתקשרות תהיה מיום 1.1.09 עד ליום 31.12.09. בתמורה ליעוץ סוכם כי

ישולם לנאשם ריטיינר בסך 10,000 ¤ לחודש בתוספת מע"מ.

18. בהסכם מול החברה לפיתוח "אתר הטבילה" נכתב כי הנאשם יועסק בתחום של שירותי
"ייעוץ תיירותי" ובתמורה לשירותי הייעוץ סוכם כי ישולם לנאשם סכום כולל בסך של

.¤ 140,000

-. עם מועצת מגילות (ס' 15), עם קיבוץ קלי"ה (שני ההסכמים 19. ההסכמים שתוארו לעיל
המתוארים בסי 16), עם קיבוץ מצפה שלם (ס'17) ועם אתר הטבילה (סי 18), היו הסכמים
למראית עין, לפיהם הנאשם יתן לצדדים שכנגד שירותים שונים, בעוד שלא היתה לו כוונה
לתת להם שירותים כמתואר בהסכמים, וכוונתו היתה לקבל במסגרת זו את הכספים

שהסכים עליהם עם דהמן, כאמור בס' 9 עד 12 לעיל.

20. חרף העובדה שבמועד החתימה על ההסכמים, נקבע כי ההתקשרות עם הנאשמים תהיה
לשנה אחת בלבד, בפועל נמשכה ההתקשרות משנת 2010 ועד לתחילת החקירה

המשטרתית הגלויה בדצמבר 2014.
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21. על בסיס ההסכמים, שולמו לנאשם כספי ריטיינר ממועצת מגילות, הישובים שבתחומה,
והגורמים הנוספים שתוארו לעיל, בסך כולל של כ-2.9 מיליון ¤.

סכומי הכסף ששילמו לנאשם בעקבות ההסכמים

22. בהמשך לסיכום עם דהמן כאמור בסי 9 עד 12 לעיל, ולמערכת ההסכמים שתוארה לעיל
בסעיפים 15 עד 18, שילמו מועצת מגילות והישובים שבתחומה לנאשמים סכומי כסף

ניכרים.

23. הכספים אותם קיבלו הנאשמים מהמועצה, בין אם באופן ישיר ובין אם מהישובים
. . . ._ � — � �-� השרניס,�הופקדו לחשבון העסקי של הנאשמת,�תוך ערבובם עם כספים אחרים, שנתקבלו .

ממקורות לגיטימיים.

24. כספים אלה שולמו ב-3 דרכים עיקריות:

א. תשלום ריטיינר חודשי ששילמה מועצת מגילות והישובים מצפה שלם וקליה.

ב. תשלומים לחברת "גשר חפירה וחציבה בע"מ" השייכת לקרוב משפחה של הנאשם.

ג. כספי מזומן אותם מסר דהמן לנאשם במספר הזדמנויות שונות.

והכל כפי שיפורט להלן:

א. תשלום הריטיינר

25. בהתאם לדרישתו של הנאשם לקבל כספים בגין תקציבים שהועברו ועל בסיס ההסכם
מדצמבר 2010, שתואר לעיל, שולם לנאשם ריטיינר חודשי ממועצת מגילות עד לשנת 2014.

16. הנאשם הסביר לדהמן שתשלום הריטיינר מהמועצה נועד להוות תמורה להשגת תקציבים
ממשלתיים שונים שהנאשם דאג להקצאתם.

בהתאם לדרישתו של הנאשם שילמה לו המועצה את הסכומים המפורטים להלן.:

א. בשנת 2011 שולם ריטיינר חודשי בסך כולל של 167,040 ¤

ב. בשנת 2012 שולם ריטיינר חודשי בסך כולל של 167,520 ¤.

ג. בשנת 2013 שולם ריטיינר חודשי בסך כולל של 169,440 ¤.

ד. בשנת 2014 שולם ריטיינר חודשי בסך כולל של 141,600 ¤.

הסכום הכולל של כספי הריטיינר אותם קיבלו הנאשמים מהמועצה הינו 645,600 ¤, אשר
שולמו לנאשמים, כאמור, משנת 2011 ועד לפתיחת החקירה המשטרתית הגלויה בעניינם.

27. קיבוץ מצפה שלם שילם לנאשמים ריטיינר בסכום כולל של 968,000 ¤ בין
השנים 2013-2009.
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28. אתר התיירות קומראן שילם לנאשמים ריטיינר בסכום כולל של 1,112,660 ¤ בין השכים
.2014-2010

29. אתר הטבילה שילם לנאשמים ריטיינר בסכום כולל של 140,000 ¤ בשנת 2010.

ב. תשלום פיקטיבי לחברת "גשר חפירה וחציבה בע"מ"

30. חברת "גשר חפירה וחציבה בע"מ'' היכה חברה קבלנית המבצעת עבודות עפר ופיתוח
ומצויה בבעלותו של בן דודו של הנאשם � שלמה יהושע (להלן: "חברת גשר").

 31. _כאמורבסעיף 12.ב. לעיל, ובנוסף לכספי ה ריטיינר הנ"ל, דרש הנאשם מדהמן כי^שולם לו
גם תשלום נוסף.

32. על מנת להסוות תשלום זה ביקש הנאשם, בין היתר, כי הכספים יועברו לחברת גשר.

33. בהמשך לדרישה זו, ולבקשת דהמן, מסר מיקי אלביליה, בעליה של חברת "עמגד לבנייה
בע"מ" (להל0 "אלביליה'') אשר עבדה בשטחי המועצה, שיק משוך ליום 12.1.2011, על סך

348,000 ¤ לטובת חברת גשר.

34. חברת גשר העבירה כנגד תשלום זח קבלה על סך 300 אלף ¤ בגין "עבודות כלים כבדים
בנחלים'', לטובת חברת עמגד, זאת על אף שבפועל לא בוצעה כל עבודה על ידי גשר שבגינה

נדרש התשלום.

35. בנוסף לתשלום זה, בשנת 2010 קיבל קיבוץ מצפה שלם כספים ממשרד התיירות לטובת
עבודות בחוף מינרל, אשר מצוי בשטחי הקיבוץ.

36. תשלום הריטיינר ששולם לנאשמים ממצפה שלם, כאמור בסעיף 27, לא היה גבוה דיו כדי
לכסות את היקף העמלה שדרש הנאשם בגין כספים אלו.

לפיכך, נחתם ביום 17.2.2010 הסכם פיקטיבי בין קיבוץ מצפה שלם וחברת גשר על סך
.¤ 740,000

37. על פי הסכם זה קיבוץ מצפה שלם שילם סכום נוסף בסך 638,000 ¤ לחברת גשר. זאת על
אף שבפועל לא בוצעה כל עבודה על ידי גשר אשר בגינה נדרש התשלום.

38. המועצה החזירה למצפה שלם סכום של 200,000 ¤ בעבור התשלומים שמצפה שלם העביר
לחברת גשר.

ג. תשלום כספי מזומו

39. כאמור לעיל, דרך נוספת לתשלום העמלה במהלך תקופת ההתקשרות של הנאשמים עם
מועצת מגילות, היתה בדרך של העברת כספים בשטרות כסף מזומן מרחמך לנאשם.
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40. סך כספי המזומן ששולמו לנאשם ממועצת מגילות הסתכם בכ-2 מיליון ¤ אשר הועברו
לנאשם מעת לעת בדרכים שונות.

41. במעשים המתוארים לעיל, קיבל הנאשם כספים מדהמן ומהישובים בתחומי מועצת מגילות
על מנת לתת שוחד.

42. במעשים המתוארים לעיל, פעל הנאשם בכספי השוחד על מנת להסתיר או להסוות את
מקורם.

43. במעשיו המתוארים לעיל בגין כספי המזומן שהועברו לנאשם מדהמן, צמחה לנאשם
.. הכנסה החייבת במס-לפי סעיף 2(1).~או~2(10) לפקודת מס-הכנסה.-הנאשם-לא דיווח __ 
לרשויות המס על הכנסה זו, השמיט אותה מכל דו"ח שהגיש בתקופה הרלבנטית, והשתמש

במרמה, וזאת בכוונה להתחמק ממס, ולא שילם מס בגין הכנסה זו.

הוראות החיקוק:

הנאשם
1. תיווך בשוחד- עבירה לפי סעיף 295 (א) לחוק העונשין (ריבוי עבירות).

2. הלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות).

3. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220
(5) לפקודת מס הכנסה (ריבוי עבירות).

הנאשמת
1. תיווך בשוחד- עבירה לפי סעיף 295 (א) לחוק העונשין בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק

העונשין (ריבוי עבירות).

2. הלבנת הרן - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק
העונשין (ריבוי עבירות).

3. שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס - עבירה לפי סעיף 220
(5) לפקודת מס הכנסה (ריבוי עבירות).
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אישום 2 - פרשת "יזתס'י

44. בתקופה הרלוונטית שימשה פאינה קירשנבאוס (להלן: "קירשגבאומ") כחברת כנסת
מטעם מפלגת "ישראל ביתנו" וכסגנית שר הפנים.

45. כחלק מתפקידה במפלגה, הייתה קירשנבאוס אחראית על הכספים הקואליציוניים של
המפלגה - כספים שמקורם בתקציב המדינה, ובתקופה הרלוונטית הוקצו מכוח הסכמים

_ :—"הכ5פים ._.. . - - _ - קואליציוניים לשליטת.המפלגה, .בכפוף. _לחוק וללשון ההסכמים (להלן
הקואליציוניים").

46. חברת יזרוס בעי'מ הינה חברה מפתח תקווה, אשר בתקופה הרלוונטית לאישום הפעילה
אתר חדשות אינטרנטי בשפה הרוסית (להלן :"יזתס").

47. בתקופה הרלוונטית היה לקירשנבאום אינטרס פוליטי ואישי בקידומו של האתר, והיא
ניצלה את קשריה על מנת להיטיב עימו.

48. באותה עת, הבהיר הנאשם לדהמן כי למפלגת ישראל ביתנו חוב כספי כלפי חברת יזרוס.

49. בשנת 2013, דרשו קירשנבאום והנאשם שוחד מדהמן, כך שיעביר כספים ממועצת מגילות
ליזרוס. שוחד זה, בסך של חצי מיליון ש"ח הוגדר על ידם כ"עמלה".

50. בתמורה לשוחד הבטיחו קירשנבאום והנאשם להעביר למועצת מגילות סכום של 3
מיליון ¤, דרך החטיבה להתיישבות, זאת במסגרת חלוקת כספים, שעל פי הסכמים
קואליציוניים, יכולה היתה מפלגת ישראל ביתנו להגדיר את ייעודם ולהנחות את משרד
האוצר להעבירם לייעודים אלה (להלן: "הכספים הקואליציוניים של מפלגת ישלאל

ביתנו").

51. הנאשם הציע לדהמן שהתשלום ליזרוס יעשה מאתר התיירות קומראן, המצוי בשטחי
קיבוץ קלי"ה, ושכנע אותו כי מאחר ומדובר באתר תיירותי הפועל מול המגזר הרוסי יהיה

קל יותר להצדיק כלפי חוץ את התשלום, ולהסוות את מהותו האמיתית של התשלום.

52. הכספים הקואליציוניים של מפלגת ישראל ביתנו שהובטחו ע"י קירשנבאום והנאשם אכן
הגיעו למועצה, ובהתאם לדרישת השניים, נפגש דהמן עם מנהל אתר יזרוס אלכס
גולדשטיין (להלן: "גולדשטיין") וביום 1.8.2013 נחתם הסכם לרכישת שירותים בין יזרוס

לבין חברת קומראן מפעלי תיירות בע"מ השוכנת בקיבוץ קלי''ה (להלן: "ההסכם").

53. לפי ההסכם התחייבה חברת יזרוס להעמיד שירותי פרסום למפעלי קומראן תמורת תשלום
חודשי של 11,800 ¤ כולל מע"מ.
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54. כמתחייב על פי ההסכם הועבר מחשבונה של קומראן החל מיום 15.8.13 ועד לחודש
פברואר 2014 מדי חודש סכום של 11,800 ¤.

55. לאחר מספר חודשים, פנה הנאשם לדהמן ואמר לו שקירשנבאום דורשת להעלות את
הסכום המשולם ליזרוס. בהתאם לדרישה זו, הנחה דהמן את פלקסר להעלות את התשלום

החודשי המשולם מאתר קומראן ליזרוס.

החל מחודש מרץ 2014 ועד לחודש דצמבר 2014 שולם ליזרוס סכום חודשי של 17,700 ¤.

56. סך הכל שילם אתר התיירות קומראן, ליזרוס, סכום של 253,700 ¤ וזאת בהתאם להנחיית
_ _ _ . .. . ._ . . קירשנבאו_ם... _. . . הנאשס_אשרהבהיר_לדהמן-כי_זו_דרישתה_של . .. . .. .  .__ . .

57. דהמן שילם את יתרת ה"עמלה" במזומן לנאשם, במועד שאינו ידוע במדויק.

58. במעשים המתוארים לעיל לקח הנאשם מדהמן שוחד, זאת בצוותא חדא עם קירשנבאוס.

59. במעשים המתוארים לעיל, פעל הנאשם בכספי השוחד על מנת להסתיר או להסוות את
מקורס.

הוראות החיקוק:

הנאשם
1. לקיחת שוחד- עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 34ב לחוק.

2. שידול להלבנת הוי - עבירה לפי סעיף 3(א£ לחרק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 30
לחוק העונשין (ריבוי עבירות);

הנאשמת
1. לקיחת שוחד- עבירה לפי סעיף 290 לחוק העונשין בצירוף סעיף 34ב וסעיף 23(א)(2)

לחוק.

2. שידול להלבנת הון - עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 30
וסעיף 23(א)(2) לחוק העונשין (ריבוי עבירות);
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אישום 3- מועצה אזורית תמר ורשות הניקוז

60. כפי שתואר בחלק הכללי, בתקופה הרלוונטית לאישום שימש ליטבינוף כראש המועצה
אזורית תמר ויו"ר הדירקטוריון של רשות הניקוז ים המלח הפועלת מכוח חוק הניקוז, בין

היתר בשטחי המועצה האזורית תמר.

61. גרשון עמל (להלן: 'ערי") כיהן בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל רשות הניקוז ים המלח.

62. החל משנת 2007, שילמה מועצת תמר לנאשם, ריטיינר חודשי בסך 10,000 ¤ ומשנת 2011,
ריטיינר חודשי בסך 20,000 ¤. כמו כן בשנים 2011-2013 קיבל הנאשם בונוס שהוגדר

כ"מיוחדות" ממועצת תמר בהיקף כולל של 1,000,000 ¤.

63. ביום 15.12.2013 החליטה ועדת התמיכות במשרד החקלאות, שבבית דגן, על העברת
תמיכה כספית בהיקף של כ-7 מיליון ¤, לרשות הניקוז ים המלח (להלן: "כספי

התמיכה"). החלטה זו התקבלה על בסיס שיקולים מקצועיים שהונחו בפני חברי הוועדה.

64. ביום 12.1.14, לאחר החלטת ועדת התמיכות, פנה ליטבינוף לגרי והבהיר לו שיש להעביר
25 מכספי התמיכה לנאשם, זאת לאחר שהסביר לו כי כספי העמלה אמורים עמלה בסך 0/0
כ וסגנית שר הפנים פאינה קירשנבאום להגיע ילמנכ"ל משרד החקלאות רמי כהן ולח"

ועד קצה הפירמידה".

65. בהמשך לבקשה זו פעל הנאשם כדי להביא לכך שתשולם לנאשם אותה "עמלה", כאחוז
מסוים מכספי התמיכה שקיבלה רשות הניקוז.

66. במסגרת זו, התקיימה ביוס 22.1.2014 פגישה משולשת בנוכחות הנאשם, ליטבינוף וגרי,
בבית הקפה "קפה ג'ו" שברחוב החשמונאים בתל אביב.

67. במהלך הפגישה הבהיר הנאשם לגרי כי יש לשלם לו את העמלה, זאת תוך שהוא קושר את
התשלום להיות הנאשם מקורב לעובדי ציבור להם השפעה על הקצאת התקציבים.

68. ביום 28.1.14 קיים הנאשם פגישה נוספת עם גרי, במסגרת פגישה זו המשיך הנאשם
בניסיונותיו לדרוש מגרי עמלה בגין כספי התמיכה, ובהמשך אף ניהל עם גרי מו"מ על גובה
העמלה הנדרשת בגין כספים אותם קיבלה הרשות בעבר ותוך שהוא מציין בפניו שיש

לפרוש את התשלומים כך "שיהיה הכי חכם שיכול להיות".

69. גם במסגרת פגישות המשך שהתקיימו בין הנאשם לבין גרי, לא ויתר הנאשם על כספי
העמלה, ואף ביקש מגרי להתקשר עימו בהסכם עתידי תוך שהבהיר לו כי קשריו האישיים

עם עובדי ציבור שונים יסייעו לו בהשגת תקציבים.

70. במעשים המתוארים לעיל, ניסה הנאשם לקבל כספים מגרי על מנת לתת שוחד.
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הוראת החיקוק

הנאשם

ניסיון לתיווך בשוחד - עבירה לפי סעיף 295 (א) לחוק העונשין בצירוף סעיפים 25 ו�34ד
לחוק.

הנאשמת

ניסיון לתיווך בשוחד - עבירה לפי סעיף 295 (א) לחוק העונשין בצירוף סעיפים 25 ו-34ד ו-
23(א)(2) לחוק.
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רשימת עדי תביעה
עדים שהינם שוטרים

_1 אבי יכין רס"ר
_2 אבי רוטנברג רפ"ק
_3 אביב כהן רס"מ
4 אבישי שטאובר צוער
_5 אברהם תלוי צוער
_6 אוהד גניס סנ"צ

_ . .__  . ._ .. _  _ 7— - אופיר דומן. -..רסי-?ר — — - . . .
_8 אורי יוספי רס"ר
_9 אורית דן רפ"ק
10 אורית מיכאלי רס"ר
_1\- אורן גבאי מפקח
12 אייל טל פקד

13 אילן שלום רשות המיסים
_14 איתי בירן צוער
15 איתי רמות פקד
16 אלדד אלוני מפקח
17 אלי דוידסון רפ"ק
18 אלישע קוגן רפ"ק
19 אסף וולפיש רפ"ק
20 ארז דפנה רפ"ק
21 גרשון דובנבוים רפ"ק
22 דוד אוקסר רס"מ
23 דימה לוינשטיין צוער

24 ורד וקנין הלחמי סיגינט להב
25 חגית שמר פקד
26 חי ביטון רפ"ק
27 חי שדה אור רפ"ק
28 טל בן אבן רפ"ק
29 טל מליח צוער
_30 טל עלוש פקד
31 יאיר קפלן פקד
32 יואב כהן רפ"ק
33 יובל אברגייל רפ"ק
34 יוחאי אלקיים רס"ר
35 יוסי אגניהו פקד
36 יוסי אשד רפ"ק
37 יוסי עסיס רפ"ק
38 יניב שמול רפ"ק
| 39 | יעד שהרבני | מפקח
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40 יעל אפוטה צוערת
41 יעקב רכטר רס"מ

42 יקיר אלפסי רס"מ
43 ישראל מוסבא רפ"ק
44 ליאור בר חן מפקח
45 ליאת שניידר רפ"ק
46 לירן וקסברגר פקד

47 מאיר דמרי רס"מ
48 מקסים יורקוביץ רס"מ
49 משה חדד רס"מ
� ���� י פקד

50� ניר�זקש
��

51 ניר נוביק רס"ר

52 נעמה בן דוד צוערת
53 סדי סנדרוסי רפ"ק
54 סלבה וייצמן רפ"ק
55 עודד ראם רפ"ק
56 ענת גלוטמן רפ"ק
57 ערן כהן מפקח
58 פבל גורין רס"ר
59 פנינה דוידוב צוער
60 צבי באואר רס"ל
61 צפריר נהרי רס"ר
62 קובי פורלייטר רפ"ק
63 קרן קפלן רס"ר
64 רויטל טחן רפ"ק
65 רוני לוי רפ"ק
66 רועי אונה רס"ר
67 רחל מזור פקד
68 רן אריאלי פקד
69 שגיא חן רפ"ק
שטח רס"מ 70 שי
71 שיר דודזון רפ"ק
דלל [ סנ"צ קלמן- 72 שלי

להב סיגינט |73 | רמ"פ

עדים שאינם שוטרים

| 74 | אביב איזנמן גלנטי | משה שרת 33 חולון
75 אביבה דהמן מצפה שלם ד.נ ים המלח 86983000

76 אביתר סדון העבודה 15 אשקלון
77 אורי נוסבאום כרמל! רחובות

78 אורלית שאוליאן שבטי ישראל 16 מודיעין
| 79 | אלכסנדר גולדשטיין | החרמון 35 בית דגן
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80 1 אלמוג סאסי 1 מושב שובה 53
81 אלעד מאירי רקפת 11 הוד השרון

82 אמיר יהושוע גדעון האוזבר 72ב ירושלים
83 איז בדש ורד 43 להבים

84 גיא עטיה מושב ניר ישראל 160
85 גבי פלקסר קיבוץ קליה

86 גרשון עמל אהרון בוקסר 34/3 נס ציונה
87 דוד אלחייני מושב ארגמן
ירוסלביץ טירת צבי 88 דוד

89 דוד עמר חיים פזנר 12/15 ירושלים
90 דודו בן שבת הר עמאש

 קל^ה�ד.נ�ערבות�הירד�ן�
�91� דויד בלאו��

92 ויקטוריה רביו מאיר גרשון 53/24 ירושלים
93 חיים לוי מצפה שלם

94 חנה מצגר אלעזר
95 חנוך אלמאסי בתר שמחה 226 שדרות

96 חנניה ריצמן חיים קוברסקי 6 ירושלים
97 טובה רפפורט קיבוץ מצפה שלם ד.נ. ים המלח 86983

98 טלי קידר הכרכום 73 רמת רזיאל
99 יובל פונק השונית 6 מכמורת
100 יוכבד כהן זריחה 236 קידר

101 יוליה מלינובסקי אהוד מנור 1/31 חולון
102 יוסי חזות משכיות

103 יעקבאקריש תמר
104 יצחק בורבא אלי כהן 9 תל אביב

105 יצחק דנון קליה ד.נ ערבות הירדן 90666
106 ישעיהו נון מושב גני יוחנן 76922
אביב 107 ישעיהו שי ברס טיומקין15תל

108 לאה מגן סוקולוב 69 רמת השרון
109 לאוניד גינצבורג מרכז כפרי אחווה 54

110 מרדכי (מוצי) דהמן מצפה שלם
111 מזל מצליח נחל 24/1 ערד
112 מיקי אלביליה מצפה שלם
113 מנשה פולק קיבוץ אורן

114 מעיין נשר דרך יפו 44 ת"א
115 נטליה אומנסקי יקינטון 574/17 גילה ירושלים

116 סוזן רותם נפטלי 11 עופרה
117 סיגל אפריאט קנאים 22/27 ערד

118 סימהאילוז העוגב 9/1 מעלה אדומים
119 פנחס חרוש שי עגנון 2/8 באר שבע
120 רחל ירום תרשיש 31 מודיעין

121 ריטה פלג קיבוץ קליה
122 רנא בכרי בית חנינא ירושלים

123 רפאל קדוש קליה
| 124 | שאול מזרחי | אתרוג 65 גבעת זאב
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125 | שאול שלוי | החורשה 38 עומר
126 שחף חומרי קיבוץ עין גדי ד.נ ים המלח

127 שי וינר רקפת 634 צור הדסה
128 שירי בן שחר עין תמר 30

129 שלום ניסימי בר כוכבה 16/2 ירושלים
130 שלומית נקש דרך גאון הירדן 150 מעלה אפריים

131 שלמה כהן אשקלון
132 אורית חרשטינג מצפה שלם



בקשו* חילוט

בית המשפט הנכבד יתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיפים 21 ר-23 לחוק איסור הלבנת הון
תש"ס-2000 וסעיף 297(א) לחוק העונשין תשל"ז-1977 ולהורות, בעניינם של הנאשמים, על חילוט
הרכוש והכספים המפורטים להלן, לרבות הריביות וחפירות שיניבו עד לתום ההליכים בתיק זה :

חשבון על שם הנאשם המוחזק בקרן החילוט, בניהול האפוטרופוס הכללי
מספר החשבון 6100222, בבנק לאומי לישראל, סניף 994.

בחשבון יתרה בסך 6,957,045 שקלים חדשים.

הכספים נתפסו במקור בחשבון הבנק של הנאשמת.

תודעה לנאשם

הנאשם יכולים לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אס מתקיים בהם אחד מהתנאים לזכאות נאשם
לייצוג, המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסניגורית הציבורית, תשנ"ו-1996.

הודעה לפיו* המשפט

בהתאם לסעיף 15א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מודיעה המאשימה כי
ישנה אפשרות שהתביעה תעתור לעונשי מאסר בפועל.

תיק פל"א 128625/14 לעניין אישומים 1+2.
תיק פל"א 35662/14 לעניין אישום 3.

תנופ"ה 19/00000037/15 המחלקה הכלכלית.

25 נובמבר, 2018
י"ז כסלו, תשעי'ט

ו
1

ד"ר מאור אבן חן עמרי קןפלר, עו"ד
סגן מנהל המחלקה הכלכלית סגן בכיר א בפרקליטות המדינה

בפרקליטות המדינה המחלקה הכלכלית
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