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   שופט שלמה בנג'וה לפני כבוד 

 מדינת ישראל   מאשימהה
 
 נגד

 
  515156487  חברות ( בע"מ2014היינה ניהול גנים ) 1. נאשמיםה

  036054112  ת"ז ניר שובר 2.

  034749754  ת"ז עזריאל גיא 3.
 1 

<#2#> 2 
 3 נוכחים:

 4 ב"כ המאשימה: עו"ד גב' יבגניה קומורניצקי 
 5 ב"כ הנאשמים: עו"ד גולדברג

 6 : בעצמו 2הנאשם 
 7 : אין הופעה 3הנאשם 

 8 פרוטוקול

 9 

 10 ב"כ הנאשמים:

 11 סבר שהדיון מחר, הוא עובד בתור סו שף בדרום.  2לשאלת בית המשפט, הנאשם 

 12 ₪.  43,451על אפה וחמתה של חברתי, שילמו הנאשמים את סכום הקרן נשוא תיק זה, 

 13ניסינו להיפגש עם מנהל מע"מ. כיוון שהוא נמצא בחופש, ביקשנו מעו"ד ג'וליאן חדאד שיצטרף לייצוג 

 14בעניין ההסדר עם שלטונות מע"מ. הוא נפגש אתמול עם הממונה על הגבייה, מר מוטי אבגי. הוא דרש 

 15אי להסכמה, להסיר את המחדל בתיק אחר של חברה אחרת, והסכים גם שם להפחית את החוב כתנ

 16התיק למסלול המנהלי, הבקשה בצורה משמעותית, אנחנו מודים לו. כמו כן, הוגשה בקשה להפיכת 

 17הוגשה באמצעות התביעה, ג'וליאן חדאד העביר לתביעה את הבקשה. לא קיבלנו את עמדת התביעה. 

 18 אנחנו נגיע למצב שבתיק הזה אנחנו נגמור את זה במישור המנהלי ולא במישור הפלילי. אני מאמין ש

 19 

 20 ב"כ המאשימה:

 21שנים שנוצר חוב.  4זה אחרי ₪,  43,451-לפני כשבועיים הוסרה קרן המס הפלילי בתיק שמסתכמת ב

 22יים חוב, שנים האלה שהיה ק 4-כמובן בתיק הזה אני יכולה לאשר הסרת מחדל לצורך פלילי בלבד. ב

 23הצטברו ריבית הצמדה וקנסות. ריבית והצמדה משלמים כחלק מהקרן, לפחות בהליך פלילי וכמובן 

 24, עו"ד ג'וליאן 2הצטרף עו"ד נוסף שמייצג את נאשם  17.8.21-באזרחי. על קנסות אפשר לדבר. נכון, ב

 25ם בקנס מנהלי, בקשה להמרת כתב האישו 25.8.21-חדאד, הוגש ייפוי כוח למאשימה. הוא הגיש רק ב

 26בלי שבינתיים יודעים האם יש הסרת מחדל לצורך שקילת ההמרה. בתיק הזה, ישנו חוב שלפי הפגישה 

 27חוב מקנסות מנהליים קודמים שעדיין ₪  3,000-זה תוספות + כ₪, אלף  43-סוכם שיתרת החוב, כ

 28שביל שנוכל שעל הנאשמים לשלם ב₪ אלף  46-לא שולמו. זאת אומרת שאנחנו מדברים על סכום כ

 29בלבד,  2לשקול המרת כ"א בקנס מנהלי. נכון, חברי ניסה להסביר לגבי חברה נוספת שקשורה לנאשם 
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 1שם יש גם חוב שאני לא מדייקת את הסכום שלו כי היא לא נאשמת כאן בכתב האישום הזה, אבל שם 

 2הסרת מחדל  יש חוב וקנס מנהלי שלא שולם. כשאתמול התקיימה הישיבה עם הגובה, היה מדובר על

 3כולל קנסות מנהליים. זאת ₪  34,000-בתיק הזה, שגם אם הם מוותרים על הקנסות הסכום מגיעים ל

 4התביעה ₪. אלף  80אומרת אם רוצים "לנקות" את השטח, צריך לשלם על חשבון החוב לפחות עוד 

 5סר. בשביל היום מוכנה לטיעונים לעונש. התביעה היום מוכנה לאשר שהמחדל לצורך פלילי בלבד הו

 6ים אפילו מקנסות קודמים שהוטלו לשקול המרה, זה בספק גדול כי עדיין נותרו חובות נוספ

 7והנאשמים לא טרחו לשלם. הוגשה בקשה להמרה לפני מספר ימים. עו"ד ג'וליאן חדאד ישב אתמול 

 8עם הנציגים, הוא קיבל את המידע והבטיח למסור את המידע לחברי. התיק מתנהל בבית משפט 

 9יותר משנתיים. התביעה מוכנה לטיעונים לעונש. אני מבקשת להרשיע  2019ופה ארוכה, מאפריל תק

 10ולשמוע טיעונים לעונש. במצב נכון להיום הסיכויים להמרה קלושים מאוד. התביעה מוכנה לשקול 

 11המרה אבל הסיכויים קלושים. זכות הנאשם להגיש בקשה, חובת התביעה לשקול את זה אבל התמונה 

 12 נה כספית, זו מה שניסיתי לפרט עכשיו. מבחי

 13 

 14 ב"כ הנאשמים: 

 15נכמרו רחמיי על שלטונות מע"מ שמרגישים שנעלמו מהכיס שלהם כמה עשרות אלפי שקלים, במקום 

 16שבו ניתן הסבר מלא לכך שעסקינן בקריסה כלכלית ומאמץ שלא מתחמק מהחוב, אלא לשלם אותו. 

 17גם להורדת הסכום וגם לפריסה. בנסיבות האלה,  החוב שולם בקרן. לגבי היתרה, ישנה הסכמה,

 18הערכתה של חברתי שהסיכויים לקבלת הבקשה להמרת כתב האישום בדרך המנהלית, זו דעתה מזה 

 19שנה כפי שאני מכיר אותה, אבל לשמחתי הצלחנו בתיקים רבים לגרום לזה שהמסלול המנהלי,  50

 20נייה, יש טעות. החברה לא הייתה פעילה, ובעיקר בנסיבות המיוחדות של מקרה זה. לגבי החברה הש

 21זה מתייחס לתקופה שהחברה לא הייתה פעילה, זה לא נכון שהוא בעל המניות היחידי שם. אני מציע 

 22שלא נערב את החברה השנייה. אחרי שהסרנו את המחדל לעניין הקרן, אנחנו נסיר גם את המחדל 

 23רידו את הקנסות ובנסיבות האלה אני חושב לעניין ההפרשים ללא קנסות, הובטח לעו"ד ג'וליאן שיו

 24לאור המאמץ של בית המשפט, והנכונות לבוא לקראת הנאשם, אני מבקש לתת לנו להשלים את 

 25 המהלך.

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
<#6#> 34 
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 1 הכרעת דין

 2 והחלטה 

 3 

 4בנסיבות העניין, לאור דחיות רבות שניתנו בתיק זה להסרת המחדלים, חוששני שמלאה מכסת 

 5 הדחיות והגיעה העת להרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות להן בכתב האישום. 

 6 

 7אין צורך להכביר מילים אודות חובתם של הנאשמים לפעול מאז הוגש כתב האישום, בכל הדרכים 

 8ו לרשותם, על מנת להסיר את המחדלים ולסלק את החובות לרשויות האפשריות החוקיות שעמד

 9 המס, על מנת להכשיר את הקרקע לבחינת האפשרות לסיים את ההליך בקנס מנהלי. 

 10 

 11ברם, על אף הדחיות הרבות שניתנו כפי שכבר צוין, דבר זה לא בוצע ונכון להיום סולקה רק קרן החוב 

 12עולה מדברי ב"כ המאשימה, קיימים חובות אחרים על המקורית, אף ללא ריבית והצמדה וכפי ש

 13 הפרק. 

 14 

 15לא אוכל להיעתר לבקשת הסניגור לאפשר שהות נוספת, על מנת להשלים את ההליכים  לפיכך,

 16 המנהליים.

 17 

 18על יסוד הודאת הנאשמים בעובדות כתב האישום בדיונים קודמים מפיהם ומפי בא כוחם, אני מרשיע 

 19 (.14- 11שורות  9עמ'  28/1/21בכתב האישום )דיון מיום אותם בעבירות המיוחסות להם 

 20 

 21 .08:30בשעה  9/9/21נדחה לשמיעת טיעונים לעונש ליום 

 22 

 23, שידע על מועד הדיון ולא התייצב. יוכל להשתחרר כנגד הפקדה כספית בסך 3צו הבאה כנגד הנאשם 

 24 שעות.  24ייעצר ויובא בפניי בתוך  –לא יפקיד ₪.  3,000

 25 

 26 ישפטו בהעדרם ו/או יוצא נגדם צו הבאה.הנאשמים חובה, שאם לא כן, יהתייצבות 
<#7#> 27 

 28 
 29 במעמד הנוכחים. 30/08/2021, כ"ב אלול תשפ"אניתנה והודעה היום 
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