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  כתב אישום
 חלק כללי

 הנאשמיםבמהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, עסקו  בכתב אישום זה,כפי שיפורט  .1

בעיר חיפה )להלן: " 38תמ"א קים וקבלנים שביצעו עבודות בנייה מכח "באיתור בעלי עס

 (. "הנסחטים"
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 1לאחר איתור הנסחטים, נהגו הנאשמים לפנות לנסחטים ולהציע להם שירותי השמירה. נאשם  .2

הבהירו בדרכים שונות לנסחטים כי האזור בו הם פעלו הוא אזור "בשליטת" נאשמים  2ונאשם 

עדיף להם לשכור את שירותי  , מתוקף היותם בני משפחת אבו כליב "השולטת בשטח", וכי2-ו 1

השמירה שלהם כביכול כי אחרת עלולים להיגרם נזקים לאתרים בהם עבדו או לרכוש המצוי 

 בהם. 

עשה כדי להסתיר  1נאשם ו ,סחטו באיומים כספים  2-ו 1נאשמים   ,הראשוןבאישום  כמפורט .3

וכן  2000-, תש"סאו להסוות את מקורם ובכך הלבין הון כמשמעותו לפי חוק איסור הלבנת הון

 .1975 -( לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו3)ב() 117השתמט מתשלום מיסים לפי סעיף 

עשה כדי להסתיר או להסוות את מקורם סחט באיומים כספים ו 1באישום השני, נאשם  כמפורט .4

 .2000-ובכך הלבין הון כמשמעותו לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס

סחט כספים מנסחטים שונים אך לא עלה בידו לקבל  1נאשם באישום השלישי והרביעי,  כמפורט .5

 .בפועל כספים כתוצאה מכך

דם רשיון שהיה בימבלי עשו את כל המיוחס להם  2-ו 1נאשמים  החמישי, באישום כמפורט .6

 .1972-, תשל"בשירותי שמירהשמירה כמתחייב מחוק חוקרים פרטיים ו

א דיווח על הכנסותיו השונות מהפעילות בכך של השתמט ממס 1נאשם כמפורט באישום השישי,  .7

 המפורטת בכתב אישום זה.

 חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה. מהווה החלק הכללי .8

 

 וג.ג א.אה באיומים של סחיט -ראשוןאישום 
 

 , יאל"כ(:505625/2021)פלא א. העובדות 

נות באתרי ביצוע עבודות שושעיקר עיסוקה  "( הוא בעליה של חברת ב.ב בע"מא.א)להלן: " א.א .9

 "(. ב.ב בע"מבניית פיגומים באתרי בניה )להלן: "בניה, לרבות 

במסגרת זו,  וכיהן בה בתפקיד ניהולי. א.א"( היה שותף להקמת ביצועית יחד עם ג.ג)להלן: " ג.ג .10

  .ב.ב בע"מההתנהלות הפיננסית של נהג לכרות חוזים עם קבלנים והיה אחראי על 

  .ב.ב בע"מעבודה באתרי הבניה בהם עבדה  הועסק כמנהל"( ד.ד)להלן: " ד.ד .11

לבצע עבודות באתר בניה  ג.גו א.א ו, במועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, החל2019בשנת  .12

 "(. אתר הבניה)להלן: "....ברחוב 

 2במועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, הגיע נאשם בחלוף חודשיים מהתחלת העבודה באתר,  .13

 2הפנה את נאשם  ד.דשמירה לאתר.  "רוצה"ושאל אותו אם הוא  ד.דלאתר הבניה, שוחח עם 

 .א.אל

 בתגובה סרב להצעתו. א.אוהציע לו שירותי שמירה.  א.אל 2, התקשר נאשם בהמשך לכך .14
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לאתר הבניה ושאל את  1במועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, הגיע נאשם  ,במקביל לאמור .15

בתגובה  א.אשירותי שמירה.  א.אף, הציע לאם הכל בסדר באתר ואם "יש בעיות". בנוס א.א

 איננו זקוק לשמירה. ש 1השיב לנאשם 

 ,את כלי העבודה א.אבחלוף מספר ימים, בתומו של שבוע העבודה, ביום חמישי בשבוע, אכסן  .16

במקלט הממוקם באתר הבניה. עם תחילתו של שבוע  ,בהם השתמש לצורך ביצוע עבודות הבניה

לאתר העבודה וגילה כי המקלט בו אוכסנו הכלים  א.אאשון, הגיע העבודה שלאחר מכן, ביום ר

כלי עבודה  א.א. בעקבות כך, רכש מכונת לייזר , לרבותוכלי העבודה אינם נשברנפרץ, המנעול 

 "(.אירוע הגניבה)להלן: "עשרות אלפי שקלים ומנעול חדשים בעלות 

וביקש לברר עמו מי גנב את  2 נאשםל א.אבעקבות האירוע הגניבה, באותו יום ראשון, התקשר  .17

אם הוא מעוניין  א.אהכחיש קשר לאירוע הגניבה ובמקביל שאל את  2נאשם כלי העבודה. 

 בשמירה, תוך שהוסיף ואמר לו "אמרתי לך שאני רוצה לשמור על האתר".

, הציג ג.גל 1כשבוע לאחר אירוע הגניבה, במועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, התקשר נאשם  .18

אתר הבניה, וביקש להיפגש באזור  מו כ"חאלד אבו כליב" וכמי ששומר בחיפה, לרבותאת עצ

 . עימו

בבית הקפה "לנדוור" במתחם  1ואדם נוסף מטעמו של נאשם  1עם נאשם  ג.גבעקבות כך, נפגש  .19

כי אם הם ישמרו באתר הבניה, אזי "אף אחד  1"ביג" בעיר נשר. במהלך הפגישה, הדגיש נאשם 

 ב לאתר" שכן הוא "שולט באזור".לא יעז להתקר

ואמר לו שהוא מעוניין לשמור על אתר הבניה וזאת על מנת  א.אגם עם  1במקביל, שוחח נאשם  .20

 שלא יתרחשו אירועי גניבה נוספים.

 א.או ג.גועקב חששם של  1משפת גופו של נאשם  ג.גוכן התרשמותו של  1נוכח דבריו של נאשם  .21

ומפני אירועי גניבה נוספים, ואף  משתייך למשפחת "אבו כליב",, בין היתר כי הוא 1מפני נאשם 

כי ישלמו לו  1עם נאשם  א.או ג.גסברו שהם לא צריכים שמירה באתר, סיכמו  א.או ג.געל פי ש

 .עבור שירותי שמירה באתר הבניה

באתר  1נאותו לשכור את שירותי השמירה כאמור, הופיע נאשם  א.או ג.גבד בבד האמור ולאחר ש .22

 .א.או ג.גלידיהם של  מכונת הלייזר שנגנבה והשיבהעם ניה הב

-כי יעסיק אותו כשומר בביצועית וישלם לו שכר בגובה כ א.אמ 1באשר לתמורה, ביקש נאשם  .23

לנאשם  א.אבנוסף, יעביר  .2או נאשם  1עבור שמירה שתבוצע על ידי נאשם  מידי חודש₪  4500

בעבור השמירה ₪  6,000 -כ סך בגובה 1לנאשם  א.אשבסך הכל ישלם כך  במזומן₪  1500-כ 1

 "(.ההסכמות בעבור השמירהבאתר )להלן: "

ביקש כי התמורה תועבר לידיו בדרך האמורה במטרה להסוות את מקור הכספים  1נאשם  .24

 .ג.גו א.א, ככספי עבירת הסחיטה באיומים שביצע כלפי א.אשקיבל מ

באופן שמפורט לעיל עבור  2-ו 1לנאשמים  אא.חודשים לאחריו, שילם  11החל ממועד זה ובמשך  .25

 ,"סיירים"אלא לכל היותר כ לא תפקדו כשומרים באתר, 2-ו 1. בפועל, נאשמים כביכול שמירה

 ב. ינפוצה השמועה כי האתר נשמר על ידי משפחת אבו כלש תוך
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 לא התרחשו אירועי גניבה מאתר הבניה. ההסכמות בעבור השמירההחל ממועד  .26

 65,600-לנאשמים עבור השמירה כביכול כ א.אשילם  2020יוני  -2019וגוסט אבמהלך התקופה  .27

 .₪ 

 לחשוש כי הם ג.גו א.אל הם ובהתנהגותם הם גרמולכך כי בדברי יםמודע היו 2ונאשם  1נאשם  .28

 שילמו להם ג.גו א.א, וכי בעקבות זה ק לציוד באתר אם לא יענו דרישותיהםלגרום נז יםעלול

 מידי חודש.

, בפגיעה ג.גו א.א, בעל פה או בהתנהגות, על 2-ו 1אמורים לעיל, איימו נאשמים במעשיהם ה .29

להסכים לשכור את שירותי השמירה  ברכושם ובפרנסתם והטילו עליהם אימה על מנת להניעם

לשכור את שירותי  ג.גו א.א מושלהם לכאורה. בעקבות האיום והטלת האימה כאמור, הסכי

 השמירה של הנאשמים לכאורה.

פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את  1עשיו האמורים לעיל, עשה נאשם במ .30

 מקורו, את בעלי הזכויות בו ואת תנועותיו.

 

  :2-ו 1מואשמים נאשמים ב. הוראות חיקוק לפיהן 

 .1977 -העונשין, תשל"זסיפא לחוק  428עבירה לפי סעיף  -סחיטה באיומים

 

  :1מואשם נאשם הוראות חיקוק לפיהן 

 .2000-)א( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס3עבירה לפי סעיף  -איסור הלבנת הון
 

 

 ה.ה באיומים שלה סחיט -שניאישום 
 

 , יאל"כ(:505625/2021)פלא א. העובדות 

בנייני  תעיקר עיסוקה הוא יזמות בנייש", בע"מ ו.ו""( הוא בעליה של חברת ה.ה)להלן: " ה.ה .31

 .בעיר חיפה ,"38קיימים לפי "תמ"א מגורים, לרבות שיפוץ מבנים 

"( הוא בעליה של חברת ניהול פרוייקטים בתחום הבנייה, לרבות מיזמים לפי ז.זלהלן: "ז.ז ) .32

 בניין בפועל.הקבלני  ל ביצוע העבודה שלע ז.ז מפקח", בעיר חיפה. במסגרת זו, 38"תמ"א 

"(, .האתר ברחוב אלהלן: "בעיר חיפה )... ה בכתובת בשיפוץ ובבני ה.ההחל  2020 במהלך שנת .33

 , כמפורט להלן.1י, בין היתר, על הקשר עם נאשם אחרא ז.ז, היה בתוך כך .ז.זעליו פיקח 

ברחוב  , הבהיר לו שהאתרז.זל 1, התקשר נאשם ודות באתר ברחוב א.בסמוך לאחר תחילת העב .34

 שלו" והציע לו שירותי שמירה."אזור מצוי ב ..א

 1יגרמו נזקים שונים לאתר אם לא ישולם לנאשם  שמא ז.ז חשש, 1בעקבות דבריו של נאשם  .35

, אשר חשש ה.ה עבור שירותי שמירה כביכול. 1לשלם לנאשם  ה.ההמליץ ל כמבוקשו. לפיכך,

הסכים לשכירת שירותי השמירה מאת נאשם  ,שמא האתר ייפרץ ויגנבו ממנו כלי עבודה שונים
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ואף גורם מטעמו  1נאשם בפועל,  שמירה.בחודש בעבור ה₪  3,510והחל לשלם לו סך בגובה  1

 באתר. לא שמרו

מידי ₪  3,521סך בגובה  1לנאשם  ה.השילם  2021יולי חודש ועד ל 2020 אוגוסטכך, החל מחודש  .36

המחאה נהג להגיע למשרדי החברה ולקחת את ה 1נאשם  עבור שירותי השמירה כביכול.חודש 

 ."(ח.ח)להלן: "חברת ו.ו בע"מ , מזכירת ח.חמאת 

חברת "ב.ל עבודות ת מאת וחשבוני ח.חאו  ז.זלידי  1סר נאשם העברת התשלום לידיו, מ עובר .37

 1חברות אלה לא היו בפועל צד לעסקה בין נאשם  .גמר בע"מ" וחברת "ג.ע רויאל בניה בע"מ"

 לכתב אישום זה. א'בנספח  פורטותמ ז.זל 1שמסר נאשם  החשבוניות ובכך היו כוזבות. ז.זל

 ₪. 42,190 סך של 1 לנאשם ה.השילם  2021 עד יולי 2020 אוגוסטופה במהלך התק .38

, ככספי עבירת ה.הפעל בדרך האמורה במטרה להסוות את מקור הכספים שקיבל מ 1נאשם  .39

 .ה.ההסחיטה באיומים שביצע כלפי 

לחשוש כי הוא עלול לגרום  ז.זו ה.ההיה מודע לכך כי בדבריו ובהתנהגותו הוא גרם ל 1נאשם  .40

 שילם לו מידי חודש. ה.הציוד באתר אם לא יענו דרישותיו, וכי בעקבות זה נזק ל

, בפגיעה ברכושו ה.ה, בעל פה או בהתנהגות, על 1במעשיו האמורים לעיל, איים הנאשם  .41

לכאורה.  סכים לשכור את שירותי השמירה שלועליו אימה על מנת להניעו לה ובפרנסתו והטיל

 לשכור את שירותי השמירה כאמור. ה.ה, הסכים הטלת האימה כאמורבעקבות האיום ו

פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את  1במעשיו האמורים לעיל, עשה נאשם  .42

 מקורו, את בעלי הזכויות בו ואת תנועותיו.

מבלי שעשה או התחייב לעשות  ה.החשבוניות מס ל 1במעשיו האמורים לעיל, הוציא נאשם  .43

 חשבוניות.עסקה שלגביה הוציא את ה

 

  :1ם נאשם מואשב. הוראות חיקוק לפיהן 

חוק )להלן: " 1977  -העונשין, תשל"זסיפא לחוק  428עבירה לפי סעיף  -סחיטה באיומים

 "(העונשין

חוק )להלן: " 2000-לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס)א( 3עבירה לפי סעיף  -איסור הלבנת הון

 "(איסור הלבנת הון
חוק )להלן: " 1975-ו( לחוק מס ערך מוסף, תשל"3)ב() 117י סעיף עבירת לפ -השתמטות ממס

 עבירות. 12 -"(מע"מ
 

 

  ט.ט ה באיומים של סחיט -שלישיאישום 
 

 , יאל"כ(:505625/2021א. העובדות )פלא 
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)להלן:  כ.כחידוש מבנים בע"מ" אשר בבעלות בנו,  י.ימנהלה של חברת ""( הוא ט.ט: ")להלן ט.ט .44

וקה של החברה הוא יזמות ובנייה בנייני מגורים, לרבות שיפוץ מבנים קיימים . עיקר עיס"(כ.כ"

 " בעיר חיפה. 38לפי "תמ"א 

ם בבניין הממוק 38א לפועל תכנית שיפוץ ובנייה לפי תמ" ז.זהוציא  2021עובר לחודש מרץ  .45

 עבודות את ט.טאו בסמוך לכך, החל  2021בחודש מרץ "(. האתר": )להלן בחיפה ....ברחוב 

 . ז.ז, שעליו פיקח השיפוץ והבנייה באתר

והציע לו את שירותי  ז.זל 1, פנה נאשם 2021סמוך למועד תחילת העבודה באתר, בחודש מרץ  .46

 .ט.טל 1הפנה את נאשם  ז.זשמירה לאתר. 

 1, התקשר נאשם 2021מיד בסמוך לאמור, במועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, בחודש מרץ  .47

לו והציע קיבל את העבודה באתר  ט.טב", אמר לו שהוא שמע שיכ"אבו כל, הציג את עצמו כ.כל

ציוד בעל ערך לו כי אין לו צורך בשירותי שמירה שכן אין  1השיב לנאשם  כ.כשירותי שמירה. 

 מתגוררים באתר, כך שהאתר מאויש בכל שעות היממה.וכן כי עובדיו  באתר

 1סרב. בתגובה, ביטל נאשם  ט.טשמירה. והציע לו שירותי  ט.טאף ל 1בהמשך, התקשר נאשם  .48

הנחה בתשלום החודשי, כך  ט.טושב והדגיש כי הוא מציע שירותי שמירה ואף הציע לאת דבריו 

כי  1שב והבהיר לנאשם  ט.טבחודש. ₪  3,000-ל 2,000הנע בין  כוםשישלם עבור שמירה באתר ס

 הוא לא מעוניין בשירותי השמירה המוצעים.

והציע לו את שירותי השמירה  פעמים 13 ט.טל 1התקשר נאשם  2021מאי  -ארבין החודשים פברו .49

 שוב ושוב.

בטון תקיף , תוך שהשתמש 1, הדגיש נאשם ט.טעם  1במהלך שיחות הטלפון הרבות שניהל נאשם  .50

יבחר לשלם לו עבור שירותי השמירה באתר, לא יתרחשו באתר אירועי גניבה  ט.טכי אם  ותובעני,

 באתר גניבות. יתרחשוב" שומרים, אז לא יו בעיות". כמו כן, הדגיש כי אם "אבו כלוכן "לא יהיו ל

 ט.טבחר , וממשפחת "אבו כליב" וחששו ממנו 1כי הוא נסחט בידי נאשם  ט.טל חרף תחושתו ש .51

 ת שירותי השמירה באתר.לשכיר 1שלא להיענות להצעות נאשם 

ושאל אותו לפשר סרובו  ז.זקשר עם  1שם מועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, יצר נאבהמשך, ב .52

הבניין בלבד  בונה את שלד ט.טכי  1לנאשם  ז.ז. בתגובה, אמר לשכירת שירותי השמירה ט.טשל 

 .1יצור קשר עם נאשם  ז.זיסיים את עבודתו,  ט.טוכי לאחר ש

ום לחשוש כי הוא עלול לגר כ.כו ט.טהיה מודע לכך כי בדבריו ובהתנהגותו הוא גרם ל 1נאשם  .53

 נזק לציוד באתר אם לא יענו דרישותיו.

, בפגיעה ברכושו ט.ט, בעל פה או בהתנהגות, על 1במעשיו האמורים לעיל, איים הנאשם  .54

 תשלום על שירותי שמירה.ל להסכיםעל מנת להניעו  ובפרנסתו והטיל עליו אימה

 

 : 1 הנאשם מואשםב. הוראות חיקוק לפיהן 

 .1977 -העונשין, תשל"ז לחוקרישא  428עבירה לפי סעיף  -סחיטה באיומים
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 ל.לסחיטה באיומים של  -רביעיאישום 

 
 , יאל"כ(:505625/2021)פלא העובדות א. 

", חברות יזמות לבניה ויזמות" וחברת "י.א  ל.ל"( הוא בעליה של החברות "ל.ל)להלן: " ל.ל .55

מים לפי תכנית "תמ"א ובניה שעיקר עיסוקן הוא בניית בנייני מגורים, לרבות שיפוץ מבנים קיי

 " בעיר חיפה.38

בשלושה אתרים  38בהכנות לביצוע שיפוץ לפי תכנית תמ"א  ל.להחל  2021במהלך חודש יוני  .56

גובלים זה בזה ומהווים  75 ..וה 7... האתרים בכתובות 8 ו..., 75..., 7...שונים בחיפה, בכתובות: 

 "(.אתר הבניה המשולבלמעשה אתר אחד )להלן: "

לאתר הבניה  1, בשני מועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, הגיע נאשם 2021וני בחודש י .57

"(, והציע לו שירותי שמירה לאתר מ.מ)להלן: " מ.מ, פנה למנהל העבודה באתר,  75...בכתובת 

"(. בחלוף מספר נ.נ)להלן: " נ.נולמהנדס החברה,  ל.להעביר את הפניה ל מ.מהבניה המשולב. 

והציע לו שוב את שירותי השמירה כאמור.  מ.משוב לאתר הבניה, פנה ל 1 ימים, הגיע נאשם

 .נ.נאת מספר הטלפון של  1לנאשם  מ.מבמעמד זה, נתן 

, אמר לו ש"כולם" נ.נל 1או בסמוך לכך, התקשר נאשם  27.6.2021בסמוך לאחר מכן, ביום  .58

מסר לנאשם  נ.נולב. בחיפה משלמים לו עבור שמירה וכי גם הוא חייב שמירה באתר הבניה המש

 .ל.לכי הוא יעביר את הפניה לבעל החברה,  1

בשנית והודיע לו שהם צריכים שמירה גם באתר המצוי  נ.נל 1התקשר נאשם  14.7.2021ביום  .59

, "יודע 1השיב כי הוא, נאשם  1השיב כי הוא לא בקיא בפרטי פרויקט זה, אך נאשם  נ.נ. 8 ל.לב

 כל מה שקורה באזור שלו".

או מי מטעמו הסכים לקבלת שירותי השמירה, שלח  ל.לאו בסמוך לכך, מבלי ש 17.7.2021ביום  .60

חברת ב.ל עבודות על ידי  ,Whatsapp, באמצעות יישומן חוזה למתן "שירותי שמירה" נ.נל 1נאשם 

בחודש עבור שמירה בכל אחד ₪  5,000כביכול לשלושת האתרים בחיפה ודרש סך בגובה  גמר

 בחודש.₪  15,000ל מהאתרים, ובסך הכ

-את הסכום ל 1גובלים זה בזה, הפחית נאשם  ...כי האתרים ברחובות  1לאחר שנודע לנאשם  .61

 בחודש עבור שמירה.₪  12,000לחודש בעבור כל אתר, ובסך הכל דרש ₪  4,000

קשר מספר רב של פעמים עם  1, יצר נאשם 2.8.2021עובר לתאריך הנ"ל ולכל הפחות עד ליום  .62

. ל.להודיע לו כי הוא העביר את הבקשה ל נ.נאותו לפשר אי החתימה על החוזה. ושאל  נ.נ

, שירותי שמירהוהציע לו שוב ושוב לשכור מספר פעמים רב  ל.לגם ל 1בתגובה, התקשר נאשם 

 . תוך שאמר לו שהוא ידאג לכל "בורג ובורג" באתר

לו שהם צריכים שמירה  ואמר מ.מלאתר הבניה המשולב, פנה ל 1הגיע נאשם  2.8.2021ביום  .63

 . מ.מבאתר ועזב את המקום תוך שהשאיר את מספר הטלפון הנייד שלו ל

לשיחה והשלושה  ל.ל, שצירף את נ.נל 1התקשר נאשם , 3.8.2021ביום בהמשך ובסמוך לאמור,  .64

השמירה. כי הוא לא מעוניין בשירותי  1לנאשם  ל.לשיחת ועידה. במהלך השיחה, אמר שוחחו ב
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₪  2,500כי הוא מוכן לעדכן את מחיר השמירה לאתר לסך בגובה   ל.לל 1נאשם ר בתגובה, אמ

בחודש וזאת על מנת שהוא ומי מטעמו "ישימו את העיניים ₪  5,000ובסך הכל תשלום בגובה 

 שלהם".

סבר כי הוא לא זקוק לשירותי שמירה באיזה מהאתרים, בין היתר משום  ל.לאף על פי ש .65

 1ם וכן כי לא הוצבו בהם כלים יקרי ערך, הוא נאות לשלם לנאשם שבאתרים מתגוררים דיירי

 ומשפחתו. 1שכן חשש מנאשם 

לשכור את שירותיהם של קבלני משנה שיבצעו את  ל.להחליט ו ל.לזמן קצר לאחר מכן, התחרט  .66

 .1עבודות הבניה באתר, על מנת שהוא לא יהיה חשוף להצעות אלה מטעם נאשם 

לחשוש כי הוא עלול לגרום נזק  ל.לבדבריו ובהתנהגותו הוא גרם להיה מודע לכך כי  1נאשם  .67

 לציוד באתר אם לא יענה דרישותיו.

, בפגיעה ברכושו ובפרנסתו ל.ל, בעל פה או בהתנהגות, על 1במעשיו האמורים לעיל, איים הנאשם  .68

 והטיל עליו אימה על מנת להניעו להסכים לתשלום על שירותי שמירה.

 : 1 הנאשם מואשםיהן ב. הוראות חיקוק לפ .69

 .1977 -העונשין, תשל"זרישא לחוק  428עבירה לפי סעיף  -סחיטה באיומים

 

 פעילות ללא רישיון שמירה  -חמישיאישום 

 
 , יאל"כ(:505625/2021)פלא א. העובדות 

"( קובע כי חוק שירותי שמירה)להלן: " 1972 -חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב .70

לא יעסוק אדם במתן שירותי שמירה, בארגון שמירה ובשמירה בפועל, אלא אם יש בידו רישיון 

" רישיון לפי חוק שירותי שמירהלכך מאת ועדת הרישוי שהוקמה על ידי שר המשפטים )להלן: "

 ", בהתאמה(.ועדת הרישוי" -ו

שירותי שמירה ולשמירה בפועל  לארגון עניק רישיון להענקת שירותי שמירהלא ת ועדת הרישוי .71

 אם סברה כי אין להעניקו מטעמים של בטחון הציבור, עברו של מבקש הרישיון או התנהגותו.

על מבקש הרישיון לפי חוק שירותי שמירה לעמוד במספר תנאים ובין היתר להפקיד ערבות  .72

ים לבירור דין בנקאית, להצהיר על אודות עברו הפלילי וכן האם עומדים כנגדו תיקים הממתינ

או מתנהלת חקירה פלילית בעניינו. כמו כן, על מבקש הרישיון לפי חוק שירותי השמירה להצהיר 

 על אודות זהות בעלי החברה, מנהליה ומארגני השמירה בחברה. 

בקיום משרד לשירותי  2-ו 1, במהלך התקופה הרלוונטית עסקו נאשמים כפי שיפורט להלן .73

 ה ועסקו בשמירה ללא רישיון שמירה מאת ועדת הרישוי.שמירה, ארגנו שירותי שמיר

 1של נאשם  ללא רישיון פעילות שמירה

בקיום משרד לשירותי שמירה, ארגן שירותי  1במהלך התקופה עסק נאשם  1כמפורט באישום  .74

 שמירה ועסק בשמירה ללא רישיון שמירה מאת ועדת הרישוי.
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ום משרד לשירותי שמירה וארגן שירותי בקי 1במהלך התקופה עסק נאשם  2כמפורט באישום  .75

 שמירה ללא רישיון שמירה מאת ועדת הרישוי.

 

 מ"עב .סספעילות שמירה ללא רישיון מול חברת 

" שעיקר עיסוקה הוא תחזוקת כבישים מ"ס בע.ס"( הוא בעליה של חברת "ע.ע)להלן: " ע.ע .76

)להלן:  פ.פ"(. מ"ס.ס בעלהלן: "ופיתוח סביבתי ברשויות מקומיות ובין היתר בעיר חיפה. )

 הל פיתוח תשתיות ואחזקה שוטפת בחברה. נכמ כיהן בתקופה הרלוונטית להלן"( .פפ"

בחיפה )להלן:  ...ברחוב  -אתרים שונים בחיפהב מ"ס.ס בעעבדה  2021-2019השנים במהלך  .77

 ."(אתרי העבודה"

, כי נאשם ע.עי, על דעתו ובאישורו של פ.פו 1במועד שאיננו ידוע במדויק למאשימה, סיכמו נאשם  .78

לחודש עבודה, ₪  8,190 -כ באתרי העבודה וזאת בתמורה לתשלום בגובהיעניק שירותי שמירה  1

 . כולל מע"מ

באתרי  מ"ס.ס בעלשירותי שמירה  1העניק נאשם  2021-2019ין השנים בהמשך לאמור, ב .79

 העבודה השונים. 

חשבוניות מאת החברות חשבוניות מאת  מ"ס.ס בעל 1העברת התשלום לידיו, מסר נאשם לעובר  .80

חברות "ג.ע רויאל בנייה בע"מ".  -בנייה ופיתוח בע"מ" ו מ"ב.ב בע"ב.ל עבודות גמר בע"מ", "

שבוניות שמסר נאשם ובכך היו כוזבות. הח מ"ס.ס בעל 1אלה לא היו בפועל צד לעסקה בין נאשם 

 לכתב אישום זה. 'בבנספח מפורטות  מ"ס.ס בעל 1

, מ"ס.ס בעמאת  1בנייה ופיתוח בע"מ", שקיבל נאשם  מ"ב.ב בעאת ההמחאות לפקודת חברת " .81

לידי עלי, אשר הפקיד אותן בחשבון הבנק של החברה ובסמוך לאחר מכן משך את  1מסר נאשם 

 .1רו במזומן לידיו של נאשם סכום ההמחאה מידי חודש בחודשו והעבי

 ₪. 173,522 סך בגובה מ"ס.ס בעמאת  1נאשם  קיבל  2021-2019במהלך השנים  .82

 .צצפעילות שמירה ללא רישיון מול חברת עבוד 

קר . עיצ.צאשר בבעלות אביו, מוחמד בע"מ"  צ.צהוא שכיר בחברת "עבוד "( צ.צ)להלן: " צ.צ .83

 , בעיר חיפה. 38עיסוקה של החברה הוא בניית בנייני מגורים, לרבות לפי תמ"א 

באתרים שונים בעיר חיפה. במועד שאיננו ידוע במדויק  צ.צעבד  2021-2020בין השנים  .84

 צ.צוהציע לו שירותי שמירה לאתר.  צ.צל 1, פנה נאשם 2010למאשימה, עובר לחודש נובמבר 

בין השעות  צ.צישמור באתרי הבניה שבהם עובד  1ו והשניים סיכמו כי נאשם הסכים להצעת

 בבוקר למחרת, מידי יום, בתמורה לתשלום חודשי. 06:00ועד  17:00

 אלפי שקלים מידי חודש. 1לנאשם  צ.צ, שילם צ.צבתמורה לשמירה באתרים בהם עבד  ,כך .85

חשבוניות מאת  צ.צלמסור ל 1, נהג נאשם 1אשם לידי נ צ.צעל ידי  להעברת ההמחאות עובר .86

חברות אלה לא היו בפועל צד לעסקה "רמי יזמות בע"מ".  -ו "ג.ע רויאל בניה בע"מ"ת וחברה

לכתב  'גבנספח מפורטות  צ.צל 1ובכך היו כוזבות. החשבוניות שמסר נאשם  צ.צל 1בין נאשם 

 אישום זה.
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ובסך הכל ₪  36,270סך בגובה  צ.צמאת  1קיבל  נאשם  20201ועד מאי  2020בין חודש דצמבר  .87

 .₪ 209,792 סכום בגובה צ.צומאת  מ"ס.ס בעמאת  1קיבל נאשם 

 

 2פעילות ללא שמירה של נאשם 

בקיום משרד לשירותי שמירה, ארגן שירותי  2במהלך התקופה עסק נאשם  1כמפורט באישום  .88

 רה מאת ועדת הרישוי.שמירה ועסק בשמירה ללא רישיון שמי

 בע"מ מוחמד ובניו ק.קפעילות שמירה ללא רישיון מול חברת 

ובניו בע"מ" שעיקר עיסוקה הוא עבודות עפר  ק.קהוא בעליה של חברת " ("ק.ק)להלן: " קק. .89

ה )להלן: בחיפ ...לעבוד באתר הממוקם ברחוב  ק.קהחל  2020באתר בניה. בחודש דצמבר 

 "(.האתר"

וסיכמו ק ק."(, במשרדו של ר.ר)להלן: " ר.ר ,ק.קועובדו של  2, נאשם ק.קנפגשו  7.12.2020ביום  .90

 שירותי שמירה לאתר.  ק.קיעניק ל 2כי נאשם 

. 31.5.2021ועד ליום  7.12.2020במסגרת הסיכום כאמור, נקבע כי תקופת השמירה תהיה בין יום  .91

לא נמצא באתר, כולל ימי שישי  ק.קישמור על אתר הבניה בכל זמן ש 2מו כן, סוכם כי נאשם כ

במזומן ישירות לידיו של נאשם  ק.קבחודש שיינתנו על ידי ₪  4,000ושבת, תמורה סכום בגובה 

 חתם על גביו. 2. בוקאעי כתב את פרטי הסיכום על גביי דף נייר ונאשם 2

 את עבודתו באתר. .קקם סיי 31.5.2021ביום  .92

 ₪.  24,000הוא בגובה  ק.קמאת  2סך הכספים שקיבל נאשם  .93

בקיום שמירה ללא רישיון שמירה מאת ועדת  2-ו 1ם מינאש והאמורים לעיל, עסק מעשיהםב .94

 הרישוי.

מבלי שעשה או התחייב  צ.צו מ"ס.ס בעחשבוניות מס ל 1במעשיו האמורים לעיל, הוציא נאשם  .95

 עסקה לשלגביה הוציא את החשבוניות. לעשות

 

  :1 נאשםמואשם ב. הוראות חיקוק לפיהן 

חוקרים פרטיים לחוק  30סעיף בצירוף  ( א)18 פיםעבירה לפי סעי -איסור ארגון ללא רישיון

 .עבירות 4 -"(חוק שירותי שמירהלהלן: " 1972-, תשל"בשירותי שמירהו

לחוק שירותי שמירה  30)ב( בצירוף סעיף 18פים עבירה לפי סעי -איסור ארגון ללא רישיון  

 .עבירות 4 -1972-צו שירותי שמירה )סוגי שמירה הטעונים רשיון(, תשל"ב( ל20)1וסעיף 

 עבירות. 30 -( לחוק מע"מ3)ב()117עבירה לפי ס'  -השתמטות מתשלום מס

 

  :2מואשם נאשם הוראות חיקוק לפיהן 

 2 -לחוק שירותי שמירה 30סעיף בצירוף  ( א)18 פיםעיעבירה לפי ס -איסור ארגון ללא רישיון

 .עבירות
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לחוק שירותי שמירה  30)ב( בצירוף סעיף 18עבירה לפי סעיפים  -איסור ארגון ללא רישיון  

 .עבירות 2 -1972-צו שירותי שמירה )סוגי שמירה הטעונים רשיון(, תשל"ב( ל20)1וסעיף 

 

 

 1עבירות מס של נאשם  -שישיאישום 
 

 , יאל"כ(:505625/2021)פלא העובדות א. 

, במהלך התקופה הרלוונטית לאישום א.אמידיו של  1כמפורט באישום הראשון, קיבל נאשם  .96

 בעבור שמירה כביכול.₪  16,000-הראשון, כספים במזומן ישירות לידיו בגובה כ

תוך  ₪ 42,190בעבור שירותי השמירה כביכול  ה.המ 1כמפורט באישום השני, קיבל נאשם  .97

 שימוש בחשבוניות כוזבות.

בעבור שירותי השמירה  צ.צומ מ"ס.ס בעמחברת  1קיבל נאשם , כמפורט באישום החמישי .98

 תוך שימוש בחשבוניות כוזבות. ₪ 209,792

, או מי צ.צו מ"ס.ס בע, חברת ה.ה, א.אמאת  1נאשם קיבל לידיו  2021-2019במהלך השנים  .99

אשר היוו הכנסה או השתכרות בתמורה לשירותי שמירה ₪  267,000 -מטעמם, כספים בגובה כ

 , כביכול.1שאותם העניק נאשם 

לרשויות המס על אודות ההכנסה מן העבירות שביצע  1לא דיווח נאשם  2021-2019בשנים  .100

 כמפורט לעיל וזאת במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס.

פנקסי חשבונות  1נאשם או קיים  הכיןבכוונה להתחמק מתשלום מס, במעשיו האמורים לעיל,  .101

 זבים או שזייף פנקסי חשבונות.כו

בכל מרמה, ערמה או  1במעשיו האמורים לעיל, בכוונה להתחמק מתשלום מס, השתמש נאשם  .102

 תחבולה, במזיד.

 

  :1מואשם נאשם ב. הוראות חיקוק לפיהן 

 עבירות. 3 -לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[( 4)220-ו( 5)220עבירה לפי סעיף  -מרמה

 

  : עדי התביעה

... 

 

    ___________________                                                                 ___________________                        

 אלעד אשכנזי, עו"ד                                                    טל פרג'ון, עו"ד           

                           סגן במחלקה הכלכלית                                                                      סגן בכיר א' במחלקה הכלכלית 

                                    פרקליטות המדינה                                                                            טות המדינה            פרקלי       
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 ,       ג' בתשרי תשפ"בירושלים

 2021בספטמבר  9 
 

 

 נספח חילוט

האישום, ביצע הנאשם פעולות ברכוש אסור בהיקף וזאת במטרה להסתיר את  על פי כתב .1

)א( לחוק איסור הלבנת 3עבירות על סעיף . ₪ 107,790 -בהיקף כולל של כמקורו ואת זהות בעליו, 

 הון. 

ככל שהנאשם יורשע בכתב האישום, נוכח היקף הפעולות המיוחסות לנאשם, המאשימה  .2

את הכספים והנכסים התפוסים  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס לחוק 21תבקש לחלט מכח סעיף 

 כדלקמן:

 

יזרעליה מספר  755סניף  הפועליםבנק  ....חאלד אבו כליב ת.ז. -ן בנק-מחנתפסו  -₪  70,206 .1

 ...חשבון 

ה משכנתא לטובת בנק ירושלים חיפה. על הדירה רשומ ...הזכויות במקרקעין הרשומים כגוש  .2

שווי ₪.  665,000, 16.3.2020שווי הדירה, נכון ליום (. ₪ 498,000בסך  26.7.2020)מתאריך 

תבקש לתפוס  אשימההמ ₪. 167,000 -26.7.2020הדירה לאחר הפחתת המשכנתא, נכון ליום 

 משווי הדירה עד לגובה היקף העבירה המיוחס למשיב בכתב האישום.

 

 

 םמיהודעה לנאש

 

אחד התנאים לזכאות  םהסניגור ציבורי אם מתקיים ב םהש שימונה ללבק יםיכול םמיהנאש .1

 .1996 - )א( לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו18נאשם לייצוג, המנויים בסעיף 

מודיעה  1982 –א' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15 -ו 15בהתאם לס'  .2

 .המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל

 


