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כי , נאשמים נוספים 8יחד עם , ארבעת בני משפחת טליס מרמת השרון נאשמים
בין היתר שידרו משחקי רולטה בבתי . הפעילו רשת בינלאומית להימורים לא חוקיים

 מיליון שקלים 80-כ: היקף הכנסות הרשת. קפה ברחבי הארץ
   

לבית  המשפט  המחוז י  בתל  אביב  כתב )  רביעי(פרקליטות  מיסוי  וכלכלה  הגי שה  היום   
במרכז  הפרשה  עומדים   ארבעת  בנ י .  נאשמים  בהפע לת  ר שת   הימורים  12אישום  נגד  

על  פ י  כ תב .  ההורים  יה ודה  ורינה  ו שני  בניהם  שיר  וגיא  -משפחת  טליס   מ רמ ת  ה שר ון  
את   2001-2004הפעילו  בין  השנים  ,  יחד  ע ם  הנ אשמים   הנוס פים,  הארבעה,  האישום

. רשת  בי נלאומית  לניהול  וארגון  הימורים  בל תי  חוקיים  באמצ עות   מחשבים,  "קווין  מר י"
 .שבבעלות משפחת טליס" מוביל בפרסום"הרשת פעלה כחטיבה עסקית במסגרת חברת 

 
הנאשמים  הפעילו  רולטה  ממ וחשבת  בד ירה   ברחוב  דיזינג וף  בתל ,  על  פי  כ תב  ה אישום

הם   ה פעי לו .  א ת  מ שחק   ה רולטה ,  שע ות  בי ממה  24,  ממ נה   שי דרו  בשי דור   חי,  א ביב
קפ ה  ברח בי  הארץ   ש קל טו  את  שידו ר   ה רולטה   הממ וח שבת  -א ינטר נט מח שב ים   בב תי  

 . ושבאמצעותם היו הגולשים יכולים להמר
 

מכתב  האיש ום  ע ולה   עוד  כי  הנ אשמים   שלטו  באמצעות  מחש ב  ובאמצ עות  מנגנ ון  חשמלי 
וכ ך  של ט ו  למ עש ה   ב תו צא ות  ה הימ ור  והיט ו  את ,  מג נטי  במ קום   נפ ילת   כדו ר   ה רו לטה 

רש ת  ה הימו רי ם  הניבה   ה כנס ות  ש ל .  תוצ אות  ה מ שח ק  כ די  למנ וע  זכ יות  של  מה מר ים
מיליון   30-מיליון  מפע ילות  הימורים   בישר אל  ו  50-מתוכם  כ ,  מיליון  שקלים   80לפחות  

76  ה כנ סות  של  ל פחות  רשות  ה מס יםהם  נאשמים  כי  העלימו  מ .  ל"מפעילות  הימורים  בחו
 .ובנוסף נאשמים שהלבינו כארבעה מיליון שקלים, מיליון שקלים

 
, קשירת  קשר,  עוד  כולל  כתב   הא ישום   עבירות   של  א יסור  ארגון  וער יכת  הג רלות  והימ ורים

 .הלבנת הוןעבירות מס ו, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
 

עורכי  הדין  קובי  ואורי  גו לדמן  המייצגים  את  המ שפח ה  מ סרו  הערב  בתגובה   לכתב  האישום  
די  בה  כדי  לרמוז  על  ,  העובדה  ש נד רש ו  ל פר קליטות  חמש  שנים   לה גיש  כת ב  אישום"כי  

הסוגיות  המ שפטיות  בתיקי  ה ימורים  .  הקשיים  המ שפטיים   שעמם  היא  מתמ ודדת  בתיק  זה
לתוך  כ תב "  בכוח"ניסיונה  של  ה מד ינה  ל הכניס  .  באינטרנט  הן  ס בוכות   וטרם  מוצ ו  בפסיק ה

האישום  עבירות  לפ י  חוק  איסור  הלבנת  ה ון  ממחי שה  את   הש ימוש  הלא  ר אוי  שע ושה  
 ".המדינה בחוק
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