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 - החקירה במסגרת המבקש מידי שנתפס רכוש להחזרת בקשה. 107
 445 ....................... חוקיים-הבלתי ההימורים ארגון ראש של ימינו יד

 446 ............................... וסיםתפ ולהשבת תנאים לביטול בקשה. 108
      סמכות חוסר - תפוסים להחזרת המבקשת של בקשתה. 109

 447 ................................................................................... עניינית
 448 ....................... ליסיניג רכב - תפוסים להחזרת נוספת בקשה. 110
 449 ....................................... מכוניות 2 - תפוס להחזרת בקשה. 111
-על שהוקפא בנק חשבון לשחרור וכן שנתפס רכב להשבת בקשה. 112
 450 .... חשודה שאינה הלאיש שייכים בחשבון הכספים  - המשטרה ידי
      חשבונות מספר על תפוסים והחזרת הקפאה צווי ביטול. 113

 452 .................................................................................... בנקים
 452 ............................ והחזקתם הנכסים הקפאת תוקף הארכת. 114
 454 ...... "סביר חשד" קיום  נכסים תפיסת - הון והלבנת הימורים. 115
 החזקת תוקף להארכת שניה בקשה - העסקיים ההגבלים רשות. 116

 455 ................................................................ אההקפ וצוו תפוסים
 457 ....................... ?אזרחי או כפלילי הערעור את לסווג יש האם. 117
 458 ................................. בזכות פלילי ערעור - הליך סיווג שינוי. 118
 אוסטרליה תושב - הקפאה צווי שני ביטול על להורות בקשה. 119
 בדרום ואזרחיים משמעתיים הליכים - אפריקאי דרום דרכון ובעל

 458 .................................................................................. אפריקה
     הלבנת איסור לחוק 23 סעיף פיל, זמנים צווים למתן בקשה. 120
 460 ......................................................................................... הון

 463 ... לחוק 27 עד 24 סעיפים - עזר וסמכויות מאחריות פטור: ד"י פרק
 463 ................................................................................... הדין. 1
 464 ................................................................................... כללי. 2
 - ושמירתו מידע העברת, המוסמכת הרשות, המידע מאגר: ו"ט פרק

 467 ........................................................ לחוק ג31 עד 28 סעיפים
 475 ...................... לחוק 36 עד 32 סעיפים - שונות הוראות: ז"ט פרק
 477 ...................... לחוק 39 עד 37 סעיפים - חקיקה תיקוני: ז"י פרק

 - מעצר - חילוט - ומינהלית פלילית אכיפה': ב חלק
 479 ................................ורגולציה הון להלבנת הרשות

 גופים - ואכיפה בקרה - הון להלבנת הרשות': א שער
 479 ................................................................ רגולטורים

 479 ..................................................................... מבוא': א פרק
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 479 ................................................................................... כללי. 1
 483 ................................................................... ?מהי" רגולציה. "2
 486 .............................................................. ראלביש רגולטורים. 3
 486 ................ הרגולציה בסמכויות השלטונית הרשות של השימוש. 4
 491 .................................................. וציות אכיפה ממונה ':ב פרק
 491 ................................................................... והתפתחות רקע. 1
 492 ........................................................ העסקיים ההגבלים דיני. 2
 495 .................................................... בנקאיים תאגידים': ג פרק
 קרנות, תיקים ניהול - מדווחים ותאגידים ציבוריות חברות': ד פרק

 499 .............................................. בבנקים יועצים ,חיתום ,נאמנות
 501 ............................. גמל וקופות ביטוח - מוסדיים גופים': ה פרק
 503 ................................ האכיפה על ממונה כהונת הפסקת': ו פרק
 505 .......................... הארגון הנהלת - אכיפה ממונה ממשקי': ז פרק
 507 ............................................... פנימית אכיפה תכנית': ח פרק
 507 ................................................................................... כללי. 1
 507 ........................................................... והתפתחות היסטוריה. 2
 509 ....................... וסמכות מקור - בישראל פנימית אכיפה תכניות. 3
 511 .............................................. הפנימית האכיפה תכנית רכיבי. 4

 511 ..................... כירהב והנהלה דירקטוריון -" בצמרת הטון" 4.1
 512 ................ בכירה והנהלה דירקטוריון - אקטיבית מעורבות 4.2
 513 ............................ "שטח"ל מההנהלה -" ציות של תרבות" 4.3
 515 .. מיושמת היא בו לתאגיד הפנימית האכיפה תכנית התאמת 4.4
 517 ............................................. טיפול וסדרי נהלים, סקרים 4.5
 522 .......................................................................... הדרכה 4.6
 524 .................................................................. דיווח מנגנוני 4.7
 527 ............................................................... והטמעה יישום 4.8
 529 ................................................................. קחיםל הפקת 4.9
 530 ................................................................ התכנית דכון 4.10
 532 ........................................................ משמעתיים צעדים 4.11
 534 ................................................... ותיעוד מסמכים ניהול 4.12

 536 ...................................... הפנימית האכיפה תכנית אפקטיביות. 5
 538 .................................. האכיפה על הממונה ממצאי של מעמדם. 6
 539 ..................................... וערך יתרונות - פנימית אכיפה תכנית. 7
 543 ................................................................ ב"מארה דוגמאות. 8
 551 ..................................... משרה ונושאי ל"מנכ אחריות': ט פרק
 551 .................................................................................... רקע. 1
 554 ............................. ל"והמנכ המשרה נושאי על להגנה אמצעים. 2
 559 ......... משרה נושאי שאינם ומינהלים עובדים של והגנה יותאחר. 3
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 561 ................................. פלילי והליך מינהלי הליך': ב שער
 561 ... ושיקולים מגמות - הפלילי הליך או מינהלי אכיפה הליך': א פרק
 561 .................................................................................. מבוא. 1
 561 .............................. תכליותיו ועל המינהליות העבירות חוק על. 2
 563 .............................................. בפלילים מהרשעה הימנעות על. 3
 565 ........................................... בפלילים והרשעה קפידה אחריות. 4
 566 ..................................................... חלופיים אכיפה מנגנוני על. 5
 568 ................................................................................. סיכום. 6
 569 .המינהלי בהליך חלות אינן הפלילי במשפט החלות ההגנות': ב פרק
 569 ......................................... והפלילי המינהלי ההליך בין יחסה. 1
 571 ...................................................... וההיוועצות היידוע חובת. 2
 572 .............. הפלילי הדין סדר לחוק 74 לסעיף בהתאם העיון זכות. 3
 574 .. ואחרות עצמית הפללה בפני חיסיון, השתיקה זכות כגון הגנות. 4
 575 האכיפה רשויות של דעתן-בשיקול המשפט-בית התערבות': ג פרק
 577 ......................................................... בררנית אכיפה': ד פרק
 577 ........................................................... כללי - בררנית אכיפה. 1
 שיפוטית ביקורת או הצדק מן גנההה דוקטרינת - בררנית אכיפה. 2
 578 ................................................................ ?מינהלית החלטה על
 מקרה לעומת ממדיניות סטיה - המינהלית בהחלטה הפגם טיב. 3

 580 ....................................................................................... בודד
 אורכה וקבע לבקשה נעתר המשפט-בית - מהותה - ועהשימ זכות. 4

 582 ........................................................................ השימוע לביצוע
 583 .............................................................. האישום כתב ביטול. 5
 586 ..... בררנית אכיפה - הצדק מן הגנה - אישום כתב לביטול בקשה. 6
 588 .................................................... אישום כתב לביטול בקשה. 7
 593 ............ חשבון ורואי דין-עורכי - ותיקוניו הון הלבנת חוק': ה פרק
 593 ................................................................................... כללי. 1
 599 ...................................... הרלוונטיות המרכזיות הדין הוראות. 2
 601 ................................................................ לקוח-ד"עו חיסיון. 3
 609 .......................................................... שונים עניינים': ו פרק
 609 ............................................. בפלילים להרשעה נגררת תביעה. 1
 611 ......................... לצרפת הסגרה-כבר המשיב על להכריז עתירה. 2
 612 ......................................................... מטבע המרת של עבירה. 3
 613 ............................... עבירה נפגע של מעמד כבעל להכרה בקשה. 4
 חקירה בחומרי עיון זכות עומדת ברכוש לזכות לטוענים האם. 5

 615 ......................... ?תצהיריהם להגשת עובר הפלילי בהליך שנאספו
 תשובה מתן לצורך, מטעמה נציג למנות לנאשמת להורות בקשה. 6
 616 ........................................................................... אישום כתבל
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 פקידי ידי-על שהועברו בדיווחים לעיין זכות המיוחד למנהל אין. 7
 617 .. הון הלבנת לאיסור החוק הוראות מכח הון להלבנת לרשות מגדל

 לפסילת הנאשם טענות דחיית - הנאשם הודאות לגבי זוטא משפט. 8
 620 ................................................... משפטיים עקרונות. הודאותיו

 בסיסו על במידע לעיין להגנה לאפשר לממונה להורות בקשה. 9
 הנאשם של רומאס לריצוי השירות עבודות על התנגדותו התקבלה
 623 ....................................................................... שירות בעבודות

-על החילוט לסמכות ומקבילות שונות חילוט סמכויות': ג שער
 625 ..................................... כללי - הון הלבנת איסור חוק פי

 625 ............................................................ הקניין ותזכ': א פרק
 627 ..................................... הקניין בזכות פגיעה - החילוט': ב פרק
 629 ..............................................וחשיבותו החילוט הליך': ג פרק
 631 ......................................... אזרחי וחילוט פלילי חילוט': ד פרק
 633 ................................ המסלול בחירת - החילוט מסלולי': ה פרק

( וחיפוש מעצר) הפלילי הדין סדר פקודת לפי חילוט': ד שער
 635 ........................................ 1969-ט"התשכ(, חדש נוסח)

( וחיפוש מעצר) הפלילי הדין סדר לפקודת 34-32 סעיפים': א פרק
 635 ................................................. 1969-ט"התשכ(, חדש נוסח)

 637 ...................................................................... כללי': ב פרק
 על והאחריות התפוס בנכס לנהוג כיצד המשפט-בית סמכות': ג פרק

 639 ...................................................................... התפוס הנכס
 639 ................................................................ המשטרה אחריות. 1
 639 ................. התפוס בנכס לנהוג כיצד רחבה סמכות משפט-לבית. 2
 כתב הגשת טרם בתפוס להחזיק מנת-על הנדרשים השיקולים. 3

 639 .................................................................................... אישום
 640 ............................................... התפוס בנכס ההחזקה הארכת. 4
 הלבנת לעבירות בהקשר המחולט מהרכוש חלק לשחרר ניתן האם. 5

 642 ....................................................................................... ?הון
 ובכפוף אישום כתב הגשת לאחר רק רכוש לתפוס מותר האם. 6

 להלבנת הנוגעות לעבירות בנוגע לכאורה ראיות של קיומן לבדיקת
 643 ....................................................................................... ?הון
 644 ................... הציבור באינטרס איזון לצורך הנאשם נכסי חילוט. 7
( וחיפוש מעצר) הפלילי הדין סדר לפקודת 42 עד 39 סעיפים': ד פרק

 647 ................................................. 1969-ט"התשכ(, חדש נוסח)
 647 ................................................................................... הדין. 1
 648 ................. הראשונה העבירה מן החל המשפט-בית דעת-שיקול. 2
 אשר בתנאים, המבקש לידי הרכבים שחרור את לאפשר ניתן. 3

 648 ................................. הרכבים חילוט אפשרות מימוש את יבטיחו
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 לעניין ראוי עונש והוא היות שהוטל העונש לעניין להתערב אין. 4
 649 ..................................................................................... חילוט

-ס"התש, הון הלבנת איסור חוק לפי עבירות בביצוע חשוד אדם. 5
 לחלט או לתפוס ניתן נורמטיבית מטריה איזו תחת, החוק פי-על, 2000
 649 ................. ?העבירה בביצוע הקשור רכוש בשווי רכוש זמני באופן

 651 ............... המדינה כבקשת הרכוש ותפיסת לחילוט זמני צו מתן. 6
 הצו למתן לבקשה נעתר המשפט-בית - הזמני הסעד של תכליתו. 7

 655 ..................................................................................... הזמני
 בבקשת להכרעה עד אישום כתב הגשת לאחר זמני סעד מתן. 8

 657 ...................................................................................החילוט
 659 .. התפוסים הנכסים מתוך לעובד תשלום - תפוס להחזרת בקשה. 9
 661 ..................... העררים דחיית - בתפוס ההחזקה תוקף הארכת. 10

(, חדש נוסח) המסוכנים הסמים פקודת לפי חילוט: 'ה שער
 663 ........................................................... 1973-ג"התשל
 663 ..................................................................... הדין': א פרק
 669 ......................... הסמים לפקודת 35 סעיף - חובה חילוט': ב פרק
 - אזרחי בהליך רכוש חילוט, הפלילי בהליך רכוש חילוט': ג פרק

 671 ........................................ הסמים לפקודת ב36 -ו א36 סעיפים
 671 ........... הסמים פקודתל א36 סעיף - הפלילי בהליך רכוש חילוט. 1
 677 ............. (הסמים לפקודת ב36 סעיף) אזרחי בהליך רכוש חילוט. 2
 679 ......................... הסמים לפקודת ו36 סעיף - זמני חילוט': ד פרק
 679 ................................................................................... כללי. 1
 הבקשות את שדחה בכך זהירות-משנה נקט קמא המשפט-בית. 2

 את המצדיקות לכאורה ראיות די הוצגו לא בו מקרה בכל לחילוט
 682 ...................................................................................החילוט

 רכושו כל כי חזקה קמה סמים כסוחר הנאשם על ההכרזה לאור. 3
 683 ............ חילוטו על להורות יש, כן-ועל סמים עבירות מביצוע הושג

 683 .............................. עתידי חילוט רךלצו שנתפסו כספים שחרור.4

 685 ............................הון הלבנת בעבירות מעצר דיני': ו שער
 685 ..................................................................... כללי': א פרק
 687 ................................................. המשפט-בתי הלכות': ב פרק
 לבצע יש האם - חוקית-בלתי מפעילות שנעשו מרווחים הון הלבנת. 1

 687 ........................................................... ?ההליכים תום עד מעצר
 ההון הלבנת עבירות לאור המשיב מן הנשקפת המסוכנות האם. 2

 פרק חלוף לאחר הבית ממעצר לשחררו שניתן כזו הינה נעברו אשר
 687 ......................................................................... ?משמעותי זמן
 688 ........... ?עבודה איסור של בתנאי מעצר חלופת לקבוע ניתן האם. 3

 



נייניםתוכן ע  

 יז 

 בביצוע מדובר כאשר, חבריו לבין המשיב בין רלבנטית הבחנה קיום. 4
 690 ...................................... הון הלבנת איסור חוק על רבות עבירות

 הפלילי הדין סדר לחוק 62 סעיף לפי מעצר להארכת רביעית בקשה. 5
 690 ...................................................... (מעצרים - אכיפה סמכויות)
 הצורך ועל הנאשם של מסוכנותו על ללמד כלכליות בעבירות יש. 6

 691 ......................................................................... מעצרו בהמשך
 להארכת הנדרשת ברמה היו ההון והלבנת המס עבירות האם .7

 692 .................................................................................... ?מעצר
 - ההליכים תום עד המבקש של מעצרו בשאלת חוזר לעיון בקשה. 8

 חוק עוברת התנהגות להישנות בעניינו הסיכון רמת כי שנקבע נאשם
 693 ............................................ גבוהה הינה שפטמ מהלכי ולשיבוש

       המיוחס את ביצע שהעורר סביר חשד - מעצר להארכת בקשה. 9
 695 .......................................................................................... לו
 פגיעה חוסר - םימי שלושה בת לתקופה המשיב את לעצור בקשה. 10

 696 ................................................ כלכלית עבירה המדינה בביטחון
 החשד עוצמת - חקירה לצורכי החשוד של מעצרו להארכת בקשה. 11

 696 .................................................. הדיון של מוקדם בשלב הסביר
 למשך חקירה לצורכי החשודים של מעצרם להארכת שניה בקשה. 12
 697 .................................................... בחקירה התפתחות - ימים 10
 698 .............................. פלילי עבר נטול - חשוד של מעצר הארכת. 13
     הסכמת - יום 12 למשך חשוד של מעצר להארכת בקשה. 14

 699 .................................................................................. הצדדים
     חשד קיום - ימים 8 למשך חשוד של מעצר להארכת בקשה. 15

 699 ...................................................................................... סביר
 למרבית החשודים את הקושר סביר חשד - מעצר להארכת בקשה. 16

 699 ................................................................................. העבירות
 700 ....... רבים חשודים עם מסועפת פרשה - מעצר להארכת בקשה. 17
 על המבוסס גבוהה בעוצמה סביר חשד - מעצר להארכת בקשה. 18

 701 ......................................................... חקירתיים מקורות מספר
 701 ............................ ההליכים תום עד מעצר על החלטה על ערר. 19
 703 .............................................. מעצר להארכת רביעית בקשה. 20
 ממעצר לשחרור שנקבעו בתנאים חוזר לעיון בקשה דחיית על ערר. 21
 706 ..................................................................... ההליכים תום עד
 חלופת - המשפטיים ההליכים תום עד יבהמש למעצר בקשה.  22

 708 ............................. הראיות בעוצמת הממשית חולשה נוכח מעצר
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