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  /2020 פ"ת   שבע-בבאר המחוזי משפטה ביתב

  

 ישראל מדינת : המאשימה

 פלילי - דרום מחוז פרקליטות באמצעות 

  (5 קומה) הממשלה קריית   

 שבע באר 4 התקווה' רח

 8489312 – מיקוד,  615. ד.ת

 02-6462812 – פקס, 073-3922000  – טלפון

 DA-BSH-criminal@justice.gov.il - ל"דוא 

 

 -   ד  ג  נ   -

 

  שאטו יוסף  בן דוד. 1:                      מיםאשהנ

 9.10.1973 יליד ...       

 רמלה...       

 ( 18.5.2020 מיום במעצר)      

 

 בייטר לב בן פנחס. 2   

 23.3.1975 יליד ...       

 לוד ...       

 ( 11.5.2020 מיום במעצר)       

 

  זאודו דוד בן ארז. 3

 12.9.1989 יליד...    

 לוד...    

  (2020.05.03 מתאריך במעצר)    

 

 אישום כתב
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 : כדלקמן בזאת םמימואש םמיהנאש

 :כללי חלק

 .האישום כתב להלן שיתוארו לאירועים מוקדמת היכרות קיימת 2 לנאשם 1 נאשם בין .1

 ידועה אינה שזהותם ואחרים הנאשמים קשרו ,לכך סמוךב או 2020 ץמר חודש בתחילת .2

: להלן) MDMA מסוג מסוכן סם מבלגיה לייבא, "(הקשר: "להלן) פשע לעשות קשר ,למאשימה

 .לארץ ימי במשלוח וקומפרסור משאבה בתוך וסלקי אשר, מסחרית בכמות"( המסוכן הסם"

 שם ,בלגיהל נסע משם ,הולנדל מישראל טס 1 נאשם: הבא באופן לפועל הוצא האמור הקשר .3

 2 נאשם ,במקביל. ארצה משלוחה לשם ,שילוח לחברת תווהעבר המסוכן הסם תקבלל דאג

 המסוכן הסם של המשלוח הסדרת לשם שילוחה חברת עם להתקשרות דאג ,בארץ שנותר

 .להלן שיפורט כפי הכל ,3 נאשם לידי בארץ והגעתו ארצה

 :העובדות .א

 - לאנטוורפן נסע ומשם הולנדל 2 נאשם טס 7.3.2020 ביום, האמור הקשר במסגרת .1

  .בלגיה

 לרשותו 1 נאשם קיבל ,למאשימה ידוע שאינו באופן ,לכך בסמוך או 9.3.2020 ביום .4

 ארבע רכישת על ,Valeri Polichuk שם על, באנטוורפן BRICO מחנות וקבלה חשבונית

  ."(האריזות: "להלן) ורניס ושולחן שואב, קומפרסור, משאבה: שהכילו אריזות

 ,והקבלה החשבונית את ווטסאפ בהודעת 2 לנאשם 1 נאשם שלח 10.3.2020 ביום .5

 ספח צילום את וכן ומשקלן אריזותה ארבע מידות את ווטסאפ בהודעת לו שלח רתחלמו

 נאשם של לידיו והגעתן לארץ האריזות לשילוח שידאג בכדי ,3 נאשם של הזהות תעודת

3. 

 TDY CARGO חברת אל 2 נאשם פנה 11.3.2020 יוםב, קידומו לשםו הקשר במסגרת .6

LTD (החברה: "להלן )"עצמו הציג, מכס עמילותו בינלאומי שילוחב היתר בין העוסקת 

 הים דרך לישראל מבלגיה האריזות משלוח להסדרת שיפעלו מהם וביקש ,3 כנאשם

 שקיבל והקבלה יתהחשבונ את החברה לנציגי מסר 2 הנאשם כך לשם. במכס ןולהעברת

 . לעיל כאמור 1 מנאשם
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 אישר 2 ונאשם האריזות לשילוח מחיר הצעת 2 לנאשם העבירה החברה 16.3.2020 ביום .7

 .בדחיפות האריזות שילוח את לקדם וביקש ההצעה את

 -ה ולפני 9.3.2020 -ה לאחר ,למאשימה ידוע שאינו ובאופן למאשימה ידוע שאינו במועד .8

 האמורות האריזותמ שתיים .האריזות את 1 נאשם לידיו קיבל ,רהבוק בשעות ,18.3.2020

 הסם של טבליות 65,000 -מ פחות לא וסלקוה שבתוכם ומשאבה קומפרסור הכילו

 הב ,2 לנאשם ווטסאפ הודעת שלח 1 נאשם "(.הסם עם אריזותה: "ביחד להלן) המסוכן

  .בחנות ולא החנות של בחניון לשליח ימתין שהוא החברה את לעדכן ממנו ביקש

 של מידיו הסם עם האריזות את לאסוף הבלגי הנציג סירב( COVID-19) קורונה נגיף בשל .9

 מטעמו אדםש לכך שידאג להם הודיע והוא ,כך על 2 נאשם את יידעה החברה. 1 נאשם

  . לישראל שילוחו לצורך הבלגי לנציג אותו וימסור המשלוח את יאסוף

 לו הודיע בהן ווטסאפ הודעות 1 לנאשם 2 נאשם לחש ,הצהריים בשעות 18.3.2020 ביום .10

, מסכה עצמו על לשים ממנו ביקש, םהס עם האריזות את ממנו לאסוף יכולה לא שהחברה

. לישראל שילוחן לשם הסם עם האריזות את אליו ולהעביר הבלגי הנציג אל בעצמו להגיע

 צוריל הדרך ואת הבלגי הנציג של פרטיו את ווטסאפ בהודעת 1 לנאשם העביר 2 נאשם

 .קשר עימו

 . הבלגי הנציג של לידיו הסם עם האריזות את 2 נאשם העביר שעות מספר כעבור .11

 לידיו העברתן לשם ,בלגיה – מאנטוורפן ימית בהובלה לישראל ונשלח הסם עם האריזות

  .3 נאשם של

 החברה למחסן הועברו בהמשךו חיפה לנמל הסם םע אריזותה והגיע 7.4.2020 וםבי .12

 .3 לנאשם ומשלוחן במכס העברתן לשם, באשדוד

 ,בלוד המלך דוד ברחוב הדואר לסניף 3 נאשם נכנס ,14:15 בשעה 22.4.2020 ביום .13

 מנת על ,₪ 7,765 של סךב מכסהו שילוחה הוצאות את בנקאית בהעברה לחברה והעביר

 . אליו ולהעברתן מהמכס הסם עם האריזות לשחרור לפעול תוכל שזו

 מכסה לבדיקת הסם עם האריזות והועבר ,לכך בסמוך או 09:30 בשעה 26.4.2020 ביום .14

 .והמשאבה הקומפרסור בתוך המסוכן הסם הסלקת התהתגל המכס של בבדיקה. באשדוד
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 של טבליות 23,285 – מ פחות לא המשאבה בתוך ישראל משטרת תפסה לכך בהמשך

 .המסוכן הסם של טבליות 42,294 מ פחות לא קומפרסורה בתוךו, מסוכןה סםה

 לתוך המסוכן הסם של טבליות 500 הוכנסו ,חשודים למעצר משטרתית פעילות במסגרת .15

 הוחזרוו מחדש נארזו והמשאבה הקומפרסור. משאבהל נוספות טבליות 500-ו הקומפרסור

 .3 נאשם לידי ןהעברת לשם ,הנוספות האריזות  שתי עם יחד לחברה

 ולאחר 3 נאשם עם טלפוני תיאום לאחר, לכך בסמוך או 14:50 בשעה 3.5.2020 ביום .16

 עם האריזות 3 נאשם אל והועבר, הובלה עבור נוסף תשלום לחברה שילם 3 שהנאשם

  .לעיל 15 בסעיף כמפורט הסם

 .בלוד מגוריו בבניין במקלט ןתוא אחסןו הסם עם האריזות את לידיו קיבל 3 נאשם .17

 3 הנאשם של לביתו ל"היחב שוטרי הגיעו ,ךלכ בסמוך או 00:20 בשעה 4.5.2020 ביום .18

 ניידים טלפונים שני ביתו מחלון השליך ,בשוטרים 3 הנאשם שהבחיןמ. לעצרו מנת על

 של מגוריו נייןבב במקלט שנערך בחיפוש. הקשר ביצועל הנאשמים את שימש מהם אחדש

 .הסם עם האריזות נתפסו ,3 נאשם

 65,579 כדין שלא וייבא, חדא בצוותא, לעיל בעובדות כמתואר הםבמעשי, הנאשמים .19

 .MDMA מסוג מסוכן סם של טבליות

 הליך להכשיל או למנוע בכוונה דבר עשה, לעובדות 18 בסעיף כמפורט במעשיו 3 נאשם .20

 .ראיות בהעלמת שיפוטי

 

 :החיקוק הוראות .א

 לכל) .1973 – ג"התשל[, חדש נוסח] הסמים לפקודת 13 סעיף לפי העביר– מסוכן סם יבוא .1

 (אשמיםהנ

 3 לנאשם) 1977 – ז"התשל, העונשין לחוק 244 עיףס לפי עבירה – משפט מהלכי שיבוש .2

 .(בלבד
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 :התביעה עדי .א

1. ... 

 

 

, לביא עסיס חן                                                                                                    

 ד''עו

 (פלילי) דרום חוזמ ותפרקליטב' א בכירה ניתסג 

 

 May 2020 27 אשקלון

 4 Sivan 5780 

 

 רכוש לחילוט בקשה

 1973 – ג"התשל[, חדש נוסח] המסוכנים הסמים לפקודת א36 סעיף לפי

 

 בנוסף כי ולהורות, סמים סוחר הינו מיםשהנאש מיםהנאש של דינו בהכרעת לקבוע מתבקש המשפט בית

 רכוש וכל 3 נאשם בביתו בחיפוש שנתפסו ח"ש 3,700(, הסמים קרן) המדינה לאוצר יחולט, עונש לכל

 .מיםלנאש השייך שימצא

 

, לביא עסיס חן                                                                                                    

 ד''עו

 דרום מחוז לפרקליט' א בכירה ניתסג                                                                   

 (פלילי)

 

 

 לנאשם הודעה
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 לייצוג נאשם לזכאות מהתנאים אחד בו מתקיים אם ציבורי סנגור לו שימונה לבקש יכול הנאשם

 .1995 – ו"תשנ, הציבורית הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף המנויים

 

 

 המשפט-לבית הודעה

 

 ,1982 – ב"התשמ ,[משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א)א15 סעיף להוראת בהתאם

 מ עונש הנאשם על להטיל המשפט בית יתבקש לפיה אפשרות קיימת כי, בזאת מודיעה המאשימה

 .זה בתיק יורשע אם, בפועל

 

 

 3113/2020: ד"פמ

 .ב"לה ל"יחבא 206612/2020 א"פל

 

 


	הנאשמים מואשמים בזאת כדלקמן :

