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צו מעצר נגד מייק מיכאלי

שבת 26 ,אוקטובר PM 13:50:25 2013

שתפו כתבה

צו מעצר נגד מייק מיכאלי

עבירות מחשב

נכתב על ידי אמיר זוהר  ONחמי שי 10 ,אוקטובר .PM 13:38:38 2013

עברייני המידע הגנטי הגיעו לאבו כביר
צו מעצר הוצא נגד מייק מיכאלי ,בעל צ'יינג' מהרצליה אשר דרכו עברו מרבית הכספים
0

של ריקו שירזי * שוהה בחו"ל מספר חודשים ולא התייצב לדיון במשפט שלו ,לא ברור

רשויות ופקידונים

מתי ישוב

בת ים :מאסר לפקח שהורשע בשוחד

עו"ד תורן  -מסים הלבנת הון

פרי העץ המורעל של עיריית ת"א

שופט בית משפט המחוזי מרכז ,יעקב שפסר ,הוציא צו מעצר למייק מיכאלי ,בעלים של

עו"ד אפשטיין זיכה את אהרון דרור

צ'יינג' בהרצליה ,אשר נאשם בעבירות של הלבנת הון ,בין היתר במסגרת התיק של ריקו
שירזי ,שם נטען כי היה "הבנק" של שירזי .מיכאלי ,אשר שוחרר בערבות ,עזב את הארץ

ערעור :להחמיר בעונש פקיד עיריית

סקר השבוע

ת"א

לפני מספר חודשים ולא התייצב אמש לדיון בעניינו.

שיעור בפשע ושלטון מקומי  -יהוד

"הנאשם לא התייצב זאת לאחר שבית המשפט דחה את בקשתנו מאמש לקיום את הדיון
בהיעדרו" ,מסרה לבית המשפט הסניגורית שלו ,עו"ד עדי ארליך" .התיק קבוע למענה
מפורט אולם אינני ערוכה לכך בהיעדרו של הנאשם המצוי בחו"ל ואינני יודעת את תכניותיו
לחזרה ארצה .לפי מיטב ידיעתי בכוונת הנאשם לחזור מתי שהוא"

האם המאבק נגד מעבדות הידרו
לגידול מריחואנה מוצדק? הצביעו
והגיבו
כן 24.2% -

התובע עו"ד לירון וקנין מפרקליטות רשות המסים הבהיר בעניין זה" :למיטב ידיעתנו מצוי
הנאשם מזה חודשים רבים בחו"ל .בלית ברירה נבקש בשלב זה להוציא נגדו צו מעצר".

לא 75.8% -

בפרקליטות רשות המסים לא חידשו את הערבויות בתום שישה חודשים ולכן הם פגו .מנגד,

ההצבעה הסתיימה  on: 10ספט 2013

בעת מעצרו על ידי רשות המסים תפשו החוקרים בקופת הצ'יינג' כסף רב במזומן וצ'קים .כמו

08:05 -

כן ,בתיק נוסף של ימ"ר תל אביב נגדו בפרשת הימורים בלתי חוקיים עדיין לא הוגש כתב
אישום ,אבל המשטרה הקפיאה אז חשבונות בנקים של מיכאלי שבהם היו כמה מיליוני

ראה פרטים

שקלים ,צו עיקול על דירה בגבעת שמואל .בפרקליטות מחוז תל אביב נערכים להגשת כתב
אישום נגד החשודים בתיק ההימורים ,הגשת כתב אישום נגד מיכאלי בפרשה זו תידחה עד

ציוצים אחרונים

שובו לארץ.
amir zohar
@amirzoharposta

הסניגור עו"ד שחר מנדלמן" :בהיעדר כל יכולת להתפרנס בתחומי מדינת ישראל לאור
העיקולים והקפאת חשבונות הבנקים ,לא נותרה למרשי כל ברירה אלא לצאת מתחומי
ישראל לתקופה מוגבלת ,למצוא את פרנסתו שם .מייק לא נמלט מהדין ,להערכתי הוא ישוב
ארצה על מנת לפתור את ענייניו המשפטיים".

־ 29באוג׳
ה

…posta.co.il/index.php/widgמדורים/1-
אנשי-החוק-891/משתין-מהמקפצה
עו"ד רונאל פישר משתין מהמקפצה
להרחיב

הוסף תגובה
amir zohar
@amirzoharposta

שם )דרוש(

־ 27באוג׳
ה

…posta.co.il/index.php/widgמדורים/2-
חרמנים-בצרות-884/
גם-זונה-יכולה-לומר-לא
הגיעה מפרויקט מחוננות באוניברסיטה
למועדון חשפניות ,כמה ישלם האנס?

דוא"ל )דרוש אבל לא יוצג(

amir zohar
@amirzoharposta
 1000תווים נשארו

־ 24באוג׳
ה

…posta.co.il/index.php/widgמדורים/2-
תקשורת-וסלבס-878/
יו-ר-אומ-ץ-אריה-אבנרי-על-עו-ד-רונאל-פישר
למה בטלוויזיה ובלשכת עו"ד מחבקים את
רונאל פישר?

הודע לי על תשובות

H T Ballard A cupuncture

רענן

צור קשר
למידע נוסף מלא את הטופס .נחזור אליך
בהקדם.
שמך

שלח
כתובת הדואל שלך

תגובות
מספר טלפון
04:01 2013-10-11

 #4א אח של מייק
שחר מדלמן לא להערכתה אחי
הוא יחזור ממש בקרוב

ציטוט

תיאור

03:59 2013-10-11
 #3א אח של מייק
צדיק אח שלנו אל תדאג אני פה בשבילך אוהבים ימותו הנוכלים

ציטוט

03:56 2013-10-11
 #2א אח של מייק
אחלה בחור מספר אחד ישר הגון והוא לא ברח הוא לא טיפוס שאוהב להיות
חתול נירדף

שליחה

ציטוט

16:55 2013-10-10
 #1חבר של מייק
מה ציפיתם המדינת משטרה הזאת מוטטה את מייק מכל הבחינות ולא
מרפים לרגע.חבל שתמיד הטובים נדפקים
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