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   יחידי
השופטת לימור מרגולי�' בפני כב

 מדינת ישראל :המאשימה
  

  נגד
 

  מ"חברת ליא� הפקות בע.1 :הנאשמי�
2.�  אייל גול� ביטו
   בני משה)אריאב (אריק.3
 גול� שרעבי.4

#>1<#  1 
 2  :נוכחי�

 3  ליאת ברזילי וציפי משה, ד שיר� באדי" עוה–כ המאשימה"ב

 4  אופיר חוגר , ודי ברזלי ודב ויינרוטא, ד עופר רחמני" עו–2, 1מי� כ נאש"ב

 5  ד עודד הכה�" עו–4, �3 מיכ נאש"ב

 6  התייצבו 4, 3, 2הנאשמי� 

 7  פרוטוקול

  8 

 9  :2, 1כ הנאשמי� "ב

 10  . 2אנו מציגי& הסדר טיעו� בעניי� הנאש& 

  11 

 12 :כ המאשימה"ב

 13י& הוגשו לבית המשפט הסכמ. ויורשע, ו& יודמיהנאש, הגענו להסדר טיעו� לפיו כתב האישו& יתוק�

 14  . המפרטי& את ההסכמות העונשיות, בדבר הסדרי טיעו�

  15 

 16  :כ הנאשמי�"ב

 17  . לבקשה לתיקו� כתב האישו&פי& את פרטי ההסדר ומצטרי& מאשרואנ

  18 
#>7<#  19 

 20  החלטה

 21  . בגו, כתב האישו&, כתב האישו& מתוק� כמבוקש

 22  . "נט המשפט"המזכירות תסרוק עותק מכתב האישו� המתוק� ל
#>8<#  23 

 24  . במעמד הנוכחי�21/05/2014, ד"א אייר תשע" כניתנה והודעה היו�
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  1 

  2 


 ו1 �מיכ הנאש"ב 3  :2 

 4הסברנו לו את פרטיו ושאיני ,  את כתב האישו& המתוק�1 ובעצמו וכמייצג נאשמת 2 לנאש& נוקרא

 5  . הנאש& מודה. כבולה להסדר

  6 


 ו3 �מיכ הנאש"ב 7  :4 

 8המשפט -סדר ושביתאת פרטי ההה& הסברתי ל, אישו& המתוק�את כתב ה 4, 3& מיקראתי לנאש

 9בטיעוני& לעונש ,  יחד4 -  ו3א, שכתב האישו& מתייחסי& לנאשמי& . אינו כבול להסדר וה& מודי&

 10  . נפרוש מדרג שלא יחרוג מההסכמות אליה& הגענו במסגרת הסדר הטיעו�

  11 

 12  :2 הנאש�

 13  .כתב האישו& המתוק� הוקרא והוסבר לי

 14  .המשפט אינו כבול להסדר הטיעו� ואינו חייב לכבדו-  ביתאני מבי� כי

 15  .אני מודה בעובדות כתב האישו& המתוק�

  16 

 17  :3 הנאש�

 18  .כתב האישו& המתוק� הוקרא והוסבר לי

 19  .המשפט אינו כבול להסדר הטיעו� ואינו חייב לכבדו- אני מבי� כי בית

 20  .אני מודה בעובדות כתב האישו& המתוק�

  21 

 22  :4 הנאש�

 23  .וק� הוקרא והוסבר ליכתב האישו& המת

 24  .המשפט אינו כבול להסדר הטיעו� ואינו חייב לכבדו- אני מבי� כי בית

 25  .אני מודה בעובדות כתב האישו& המתוק�
#>9<#  26 

� 27  הכרעת די

  28 

 29  : בעבירות הבאות&אני מרשיעה אות 1בשמ& וכמייצגי נאשמת , &מיבהתא& להודאת הנאש


 ו3 ולנאשמי� 1לנאשמת  30  :4 

  31 

 32לחוק מס ) 5)(ב(117 עבירות על סעי, 30, מסמ. במטרה להתחמק ממסניכוי תשומות ללא   .א

 33 ").החוק: "להל� (1975 –ו "תשל, ער. מוס,
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 1  .לחוק) 6)(ב(117 עבירות על סעי, 30, ניהול פנקסי חשבונות כוזבי& במטרה להתחמק ממס  .ב

 2) 8)(ב(117 עבירות על סעי, 30, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס, שימוש במרמה  .ג

 3  .לחוק

 4  .לחוק) 1)(ב(117 עבירות על סעי, 22, מסירת ידיעה כוזבת במטרה להתחמק ממס  .ד

 5  .לחוק) 13)(א(117 עבירות על סעי, 22, אי הוצאת חשבונית מס שחובה להוציאה  .ה

 6לפקודת מס ) 1 (220 עבירות על סעי, 2, ח במטרה להתחמק ממס"השמטת הכנסה מתו. דו  .ו

 7  ").הפקודה: "להל� (1961 –א "תשכ, ]נוסח חדש[הכנסה 

 8  .לפקודה) 4(220 עבירות על סעי, 2, קיו& פנקסי חשבונות כוזבי& במטרה להתחמק ממס  .ז

 9) 5 (220 עבירות על סעי, 2, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס, שימוש במרמה  .ח

 10  .לפקודה

  11 

 12  :2לנאש� 

  13 

 14 לחוק 119) +5)(ב(117 עבירות על סעי, 30, ניכוי תשומות ללא מסמ. במטרה להתחמק ממס  .א

 15 .מס ער. מוס,

 16 119) +6)(ב(117 עבירות על סעי, 30, ניהול פנקסי חשבונות כוזבי& במטרה להתחמק ממס  .ב

 17  .לחוק

 18 עבירות על סעי, 30, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס, שימוש במרמה  .ג

 19  . לחוק119)+8)(ב(117

 20  .לחוק) 3)(א(117 עבירות על סעי, 22, מסירת ידיעה כוזבת  .ד

 21  .לחוק) 13)(א(117 עבירות על סעי, 22, בונית מס שחובה להוציאהאי הוצאת חש  .ה

 22לפקודת מס ) 1 (220עבירה על סעי, , ח במטרה להתחמק ממס"השמטת הכנסה מתו. דו  .ו

 23 "). הפקודה: "להל� (1961 –א "תשכ, ]נוסח חדש[הכנסה 

 24ביחד , לפקודה) 1(220עבירה על סעי, , ח במטרה להתחמק ממס"השמטת הכנסה מתו. דו  .ז

 25  . א לפקודה224& סעי, ע

 26. לפקודה) 4(220 עבירות על סעי, 2, קיו& פנקסי חשבונות כוזבי& במטרה להתחמק ממס  .ח

 27 . א לפקודה224ביחד ע& סעי, 
#>10<#  28 

 29  . במעמד הנוכחי�21/05/2014, ד"א אייר תשע"ניתנה והודעה היו� כ
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  1 

  2 


 ו3כ הנאש� "ב 3  :4 

 4 את הנאשמי& שאות& אני מייצג לממונה על עבודות שירות וזאת בהתאמה אבקש לשלוח ג&

 5  . בהתא& למגבלות ההסדר, למתח& הענישה שאציג לבית המשפט

  6 

 7  :כ המאשימה"ב

 8  . קוד& יישמעו הטיעוני& לעונש, אנו מתנגדי& ומבקשי& שלאור ההסדר

  9 
#>5<#  10 

 11  החלטה

 12 לממונה על עבודות 4 - ו3שמי& אינני סבורה כי יש הצדקה בתיק זה להקדי& ולשלוח את נא

 13  . השירות טר& שמיעת טיעוני הצדדי&

  14 

 15.  לבצע עבודות שירות2בדבר אפשרותו של הנאש& , הממונה על עבודות שירות יכי� חוות דעת

 16  .הדי�- כי אי� בהחלטה זו כדי ללמד על העונש שייגזר במסגרת פסק, מובהר לנאש&

  17 

 18  . 03-6116266: פקס, 054-4955094: נייד, ניד עופר רחמ" באמצעות עו2נית� לזמ� הנאש& 

  19 

 20עליו ליצור קשר ע� הממונה , היה והנאש� לא יקבל זימו� על ידי הממונה על עבודות השירות


9776362' באמצעות טל 21  .08 

  22 

 23 כחלק ,בדיקות לאיתור סמי& 2ניתנת בזאת האפשרות לממונה על עבודות שירות לערו. לנאש& 

 24  . מבדיקות ההתאמה

  25 

 26 שעה 08.07.14ליו� טיעו� לעונש וגמר , דעת הממונה על עבודות השירות-בלת חוותנדחה לק

15:00. 27 

 28  . המשפט מוסמ. לדו� אות& בהעדר&- מוזהרי& בחובת התייצבות& וכי בית4 -  ו3, 2הנאשמי& 

  29 

 30  . המזכירות תשלח עותק ההחלטה לממונה על עבודות השירות

  31 

 32  . בטלי&, מועדי ההוכחות הקבועי& בתיק
#>6<#  33 

 34  . במעמד הנוכחי�21/05/2014, ד"א אייר תשע"ניתנה והודעה היו� כ
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