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הנאשמי� הודו והורשעו בכתב אישו� מתוק� המייחס לה� עבירות של זיו� ועבירות   .1

  מס, כמפורט להל�. 

 ניהלו 2005לבי� דצמבר  2003בכתב האישו� תואר כי בתקופה שבי� חודש נובמבר 

(להל�: עסקי התעודות  הנאשמי� עסק לזיו� ומכירה של תעודות אקדמיות פיקטיביות

. ה� זייפו ומכרו לאנשי� ברחבי העול� מסמכי� הנחזי� להיות תעודות המזוייפות)

ומסמכי� של אוניברסיטאות אמיתיות, כאשר למעשה היו אלו אוניברסיטאות ומסמכי� 

עובדי� שעסקו  5&עסיקו בי� עובד להנאשמי� ה. (להל�: התעודות) פיקטיביי�

ב"טלמרקטינג" ומכרו ללקוחות את התעודות המעידות על לימודי� אקדמיי� בתחומי� 

הלקוחות בחרו ג� את ממוצע הציוני�, גליו� שוני� ובדרגות שונות על פי בחירת הלקוחות. 

� של הציוני� ויתר המסמכי� המבוקשי�. המסמכי� הודפסו על ידי עובדיה� או שלוחיה

הנאשמי� ושוגרו ללקוחות ברחבי העול�. הלקוחות שילמו לנאשמי� באמצעות כרטיסי 

  אשראי או העברות בנקאיות.
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על מנת לגרו� לתעודות להיחזות כמייצגות לימודי� במוסדות אוניברסיטאיי� 

הפעילו הנאשמי� אתרי אינטרנט שנחזו כאתרי בית של האוניברסיטאות, אול� אמיתיי�, 

ני שנשלח לאתרי� אלה. י� למחשבי הנאשמי� אשר קיבלו את הדואר האלקטרוהיו מקושר

הנחזה להיות אתר אובייקטיבי המבסס הכרה אתר  רכשו או בנו הנאשמי� כמו כ�

באוניברסיטאות הפיקטיביות כאילו היו מוסדות אקדמיי� אמיתיי�. הנאשמי� הפנו חלק 

אמינות האוניברסיטאות בפני מרוכשי התעודות לאתר זה כדי לבסס את אמיתות מצג 

מעסיקיה� או אנשי� אחרי� שבפניה� הציגו את התעודות. התעודות נמכרו ללקוחות 

ציוני� או מכתבי המלצה דולר, ולחלק� נלוו גליונות  3,000&500תמורת סכומי� שבי� 

הנחזי� כחתומי� על ידי בעלי תפקידי� באוניברסיטאות, כאשר כל המסמכי� הללו היו 

  י�. פיקטיבי

בתקופת פעולת עסק� המשות� של הנאשמי� ה� מכרו תעודות בסכו� כולל של   .2

$. הנאשמי� לא דיווחו לרשויות המס על פעילות�, לא ניהלו כלל פנקסי� כדי� 1,140,000

  ולא דיווחו על הכנסותיה�. 

לבדו עסק למכירת תעודות  1ניהל נאש�  2007עד מאי  2006בתקופה שבי� ינואר 

תוארת לעיל. הוא השתמש בחשבו� בנק של חברה שהיתה בשליטתו, ומכר בשיטה המ

י� כדי�, לא הודיע יהל פנקסג� בתקופה זו הנאש� לא נ-.  290,000תעודות בסכו� כולל של 

  רשויות המס על פעילותו ולא הגיש דו"חות עד הגשת כתב האישו�. ל

בתקופה  המזוייפות תכי הנאשמי� הפעילו את עסקי התעודובאישו� הראשו� נטע�   .3

ייצרו עבור לקוחותיה� מסמכי� הנחזי� . ה� 2005לבי� דצמבר  2003שבי� נובמבר 

הפיקטיביות המעידי� על פעילות לימודית וקבלת כמסמכי� שהופקו על ידי האניברסיטאות 

תואר אקדמי. ה� השתמשו באתרי האינטרנט שהיו בניהול�. על סמ� מצגי� אלו קיבלו 

בפעילויות לימודיות כביכול ובתארי� שניתנו לה� כביכול על ידי הלקוחות הכרה 

א בוצעו פעולות להמסמכי� והתעודות נקנו בכס� ואוניברסיטה קיימת, כאשר בפועל 

סיפא  418כאמור. הנאשמי� הודו באישו� זה בעבירה של זיו� בנסיבות מחמירות לפי סעי� 

  .(להל�: חוק העונשי�) 1977&לחוק העונשי� התשל"ז

באישו� השני הואשמו הנאשמי� בהעלמת ההכנסות שצמחו לה� מעסקי התעודות 

תעודות בהיקפי� של לפחות  2005&ו 2004, 2003הנאשמי� מכרו בשני� המזוייפות. 

בס� הכל בתקופת פעילות העסק המשות� מכרו $ בהתאמה. 539,725&$ ו$452,717, 25,150

$. התקבולי� שהתקבלו חולקו בשווה בי� 1,140,000&הנאשמי� תעודות בסכו� של כ
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הנאשמי�. הנאשמי� הודו והורשעו בכ� שלא הודיעו לפקיד השומה על הקמת העסק 

ולא הגישו דו"חות במועד. , המשות�, לא ניהלו כלל פנקסי� בתקופת פעילותו של העסק

הגיש  2לא הגיש דו"חות אישיי� למס הכנסה עד הגשת כתב האישו�. נאש�  1נאש� 

ודיווח על חלק , לאחר שנחקר על המעשי� נשוא כתב האישו�, 2007דו"חות בשנת 

בשל כל אלו מההכנסות ככנסות מדיבידנד שהתקבל מחו"ל, החב בשיעור מס מופחת. 

פקודת ) ל5(220עבירה לפי סעי�  –ה הורשעו הנאשמי� בעבירות של שימוש בערמה ותחבול

עבירה  &אי ניהול פנקסי חשבונות (להל�: הפקודה),  1961&מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א

א  215עבירה לפי סעי�  –ואי הודעה על התחלת התעסקות  ) לפקודה,5(216לפי סעי� 

  לפקודה. 

שי עניינו בלבד. האישו� השלי 1האישומי� השלישי והרביעי מתייחסי� לנאש�   .4

, והאישו� 2007, 2006בלבד בשני�  1י התעודות הפיקטיביות על ידי נאש� קהמש� ניהול עס

עבירות מס כמפורט באישו� השני בגי� שני� אלו, כאשר סכומי  1הרביעי מייחס לנאש� 

  . $2007 לפחות בשנת 50,105&ו $2006 לפחות בשנת 110,895המכירה עמדו על 

�  טענות הצדדי

כ המאשימה ציי� בטיעוניו כי מדובר בעסק שגילגל למעלה ממיליו� דולר, בעיקר ב"  .5

בתקופת עבודת� המשותפת של הנאשמי�, וכי מדובר בזיו� בהיקפי� המתאימי� למדינת 

  עול� שלישית ולמדינות שישראל אינה רוצה להימנות עליה�. 

ות החברתית, באשר לער� החברתי הנפגע התייחס ב"כ המאשימה לפגיעה בסולידרי

ובשוויו� בנטל ובניצול השירותי� שמסקת המדינה והחברה מבלי להשתת� בה�. מכירת 

, כאשר התעודות שנקבנו התעודות מקימה סכנה להבאשת ריחה של מדינת ישראל בעול�

תמורת סכומי� של מאות ואלפי דולרי� נועדו מ� הסת� לשימוש ולא לתצוגה על הקיר 

  בלבד. 

ושנתיי�  1שלוש וחצי שני� ע"י נאש�  –סק פעל תקופה לא קצרה התובע ציי� כי הע

. תפעול עסק לתקופה כזו מצרי� השקעה ושיקול דעת. הוא טע� כי האחריות 2ע"י נאש� 

הוא טע� מתחלקת בשווה בי� שני השותפי�, ג� א� כל אחד מה� התמקד בתחומי� אחרי�. 

  � כדי להצדיק ביצוע העבירות. כי ג� א� מצב� הכלכלי של הנאשמי� היה קשה, אי� בכ

לעניי� מתח� הענישה, ב"כ המאשימה הגיש פסיקה רלוונטית לעבירות מס וכ� הפנה   .6

, אשר נדו� בת"פ (שלו� ירושלי�) יונת� רבינובי0לגזר דינו של מעורב אחר ומרכזי בפרשה, 
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� , ת"פ (שלואברה� מנדרובי0לשלוש שנות מאסר. כמו כ� הפנה לתיק נגד  4733/06

, אשר במועד שמיעת הטיעוני� לעונש עניינו טר� הסתיי�, ואשר 11&01&41764ירושלי�) 

נדו� בסופו של דבר לעונש של שישה חודשי עבודות שירות וקנס כספי. התובע עמד על נקודות 

שוני ודמיו� בי� המעורבי� האחרי� לבי� הנאשמי� בתיק זה. הוא טע� כי מתח� הענישה נע 

של שלוש שנות מאסר שהוטלו על יונת� רבינובי0, לבי� ר� תחתו� של שנה. בי� הר� העליו� 

צית הסכו�. אעיר ביחס לקנס, המתח� נע לשיטתו בי� הקנס שהוטל על רבינובי0 לבי� מח

 80,000כא� כי בפרוטוקול נרש� מפי ב"כ המאשימה כי הקנס שהוטל על רבינובי0 עמד על 

 .-  

בערעור שהוגש על גזר דינו של רבינובי0 הסכימו קיימת אי בהירות בעניי� זה, שכ� 

הצדדי� להסדר תשלומי� בנוגע ליתרת הקנס שטר� שולמה עד מועד הדיו�, וסכו� זה עמד 

כפי  80,000&ולא ל-,  180,000. נראה, איפוא, כי כוונת התובע היתה לסכו� של 180,000על 

שהקנס שהוטל עליו עמד על  שנרש�. ע� זאת, עיו� בגזר דינו של רבינובי0 מצביע על כ�

על החברות המעורבות. כ� שא� הקנס שלו -  50,000ש"ח, ובנוס� הוטל קנס של  200,000

גבוה בהרבה מהסכו� של  אוקנס שהוטל על רבינובי0, הרי שהטוענת המאשימה נגזר מה

80,000  .-  

באשר לשיקולי� במסגרת המתח�, ב"כ המאשימה הפנה לעובדה שהנאשמי� לא 

הגיש דו"חות  2לא הגיש דו"חות כלל, ונאש�  1דו"חות לפני פתיחת החקירה. נאש�  הגישו

שאינ� משקפי� נכונה את העובדות. הוא התייחס ג� לזמ� הרב שחל�, א� כי, לדבריו, חלו� 

כ� טע� כי קיי� צור� הזמ� אינו באשמת המאשימה וא� לא באשמת הנאשמי�. כמו 

  ילויי� קשה ושאי� בה� מתלונ� בשר וד�. בהרתעה, במיוחדכשמדובר בעבירות שג

מעשי הנאש� ככאלה  ה חלק ניכר מטיעוניה לניסיו� להציג אתשידהק 1ב"כ נאש�   .7

י� על גבול הפליליות, ואת הנאש� כמי שלא היה מודע לאיסור ולחומרה שבמעשיו. המצוי

והורשע  אני סבורה שקיי� קושי בטיעו� כזה, ה� במישור הפורמלי, לאחר שהנאש� הודה

בעבירות המיוחסות לו, ה� במישור המהותי, שכ� מדובר במעשי� שהאיסור שבה� גלוי לעי� 

רוכשי  העסק שניהלו הנאשמי� אינו מהווה עבירה במדינות רבות. 1לטענת ב"כ נאש�  .כל

התעודות המזוייפות ידעו מה נמכר לה� וחתמו על אישור שה� מודעי� לכ� שמדובר 

וכרת. כמו כ� נדרשו הרוכשי� לשלוח קורות חיי� המתאימי� באוניברסיטה שאינה מ

לתואר שהתבקש. היא הוסיפה וטענה כי לא ידוע איזה שימוש נעשה בתעודות המזוייפות, 

לצור� עיסוקי� ובכל מקרה מדובר בתארי� המבוססי� על ידע כללי, ולא בתעודות 
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ה. לדבריה הנאש� פעל , כגו� עיסוק ברפואה או רשיו� נהיגמיומנות ממשיתהמצריכי� 

בתמימות, ולאחר שהתברר לו כי המעשי� אינ� חוקיי� הפסיק ולא חזר לבצע�.  

הסניגורית טענה כי הנאש� לא היה מודע לכ� שלא הוגשו דו"חות במועד, והדו"חות הוגשו 

ג� א� באיחור. היא הוסיפה כי קיי� ויכוח בי� הנאשמי� בנוגע להכנסות והנושא מצוי 

  טיי� ביניה�.בהליכי� משפ

התייחסה ג� לנסיבות חייו של הנאש�, הוא עלה לישראל כחייל בודד,  1ב"כ נאש� 

הוכרז הקי� משפחה אול� לא השתלב בעבודה מתאימה ונקלע לקשיי� כלכליי�. הנאש� 

כחייב מוגבל, הוא ואשתו משלמי� את חובותיה� במסגרת איחוד תיקי�. הכנסותיה� 

שניי� מה� סמוכי� על שולחנ�. אי� לנאש� עבר פלילי והוא נמוכות ולה� חמישה ילדי�, ש

אד� נורמטיבי. לטענת הסניגורית אי� תועלת במאסרו של הנאש�, והיא ביקשה להתחשב 

  במצבו הכלכלי לעניי� גובה הקנס שיוטל עליו. 

הנאש� החל לטפל בהגשת דו"חות למס הכנסה עוד לפני כי  טענה 2ב"כ נאש�   .8

ת נעשה בהיוועצות ע� רואה . תוכ� הדו"חו2007גיש את הדו"חות בשנת חקירת המשטרה, וה

חשבו�, ויש היגיו� בדיווח על ההכנסות בחו"ל שכ� רב התשלומי� נעשו בכרטיסי אשראי 

לק� בי� שני השותפי� וכ� לכ� זרי�. היא התייחסה ג� לסכומי ההכנסות, לכ� שיש לח

  שסכו� הרווח קט� מסכו� ההכנסה. 

כי העונש אינו כולל מאסר בפועל, שכ� חלק�  2ההול� טענה ב"כ נאש� באשר לעונש 

של הנאשמי� שבפני קט� בהרבה ממעשיו של יונת� רבינובי0. הנאשמי� בתיק זה א� הודו 

ההשוואה הנכונה היא בי� וחסכו זמ�, בשונה מרבינובי0 שניהל את ההלי� במלואו. לטענתה 

שעונשיה� עמדו על מאסר על תנאי וחלק� א�  הנאשמי� כא� לבי� מעורבי� אחרי� בפרשה,

של"0 ללא הרשעה. שיקול נוס� שהוזכר הוא חלו� הזמ� מאז ביצוע העבירות ועד עתה, 

כאשר נקבע בפסיקה כי מדובר בשיקול להפחתה בעונש, בי� היתר בשל סבלו של הנאש� 

  בתקופה שבה עניינו תלוי ועומד. 

האישיות של הנאש�. להשפעת ההליכי� הסניגורית התייחסה ג� לנסיבותיו 

ו ועל משפחתו, וכ� לפציעתו של הנאש� כתוצאה מפליטת כדור, התלויי� ועומדי� עלי

למצבו הכלכלי הקשה שאיל0 אותו למכור את ביתו ולמצבו הנפשי הקשה. היא ביקשה 

לאפשר לנאש� להשתק�, כאשר הטלת עונש של מאסר בפועל תהווה מכת מח0 לנאש�, 

  ילו ומצבו הבריאותי. לנוכח ג

  תסקירי� וחוות דעת
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לקבלת חוות דעת של הממונה על עבודות  2לעונש הפניתי את נאש� לאחר הטיעוני�   .9

  השירות, והוא נמצא מתאי�. 

  שני הנאשמי� הופנו לשירות המבח� והוגשו תסקירי� בעניינ�. 

תואר בי� היתר כי הוא עלה לישראל לאחר לימודיו האקדמיי�, שירת  1לגבי נאש� 

כחייל בודד בגדוד צנחני� ונטל חלק מלחימה במלחמת לבנו�. לאחר מכ� חזר לארה"ב, נישא 

והקי� משפחה ועלה שוב לישראל. הנאש� התקשה להשתלב בעבודה בשל קשיי שפה, ועל 

לאחר סגירת העסק השתלב בתעסוקה, האישו�.  כתברקע זה ביצע את העבירות נשוא 

תחילה כשכיר ולאחר מכ� כעצמאי. המשפחה שרויה בקשיי� כלכליי� ניכרי�. הוא הבי� את 

משמעות מעשיו והביע נכונות לטיפול. המלצת קצינת המבח� היא למאסר בעבודות שירות 

  לתקופה המקסימלית, מאסר על תנאי וצו מבח�. 

, נשוי בשלישית ואב לחמישה ילדי�. בתסקיר 54ב� הנאש� , 2באשר לנאש� 

לא אחזור על פרטיה�, וכ� אבד� אשתו של הנאש� בגיל מתוארות נסיבות אישיות קשות ש

הוא . 1995צעיר וביתו הבכורה בהיותה תינוקת. הנאש� עלה לישראל ע� משפחתו בשנת 

ני� נפצע מפליטת נקלע לקשיי� משפחתיי� שוני� והתקשה במציאת עבודה. לפני כארבע ש

כי  2כדור והוא סובל מפגיעה קשה. באשר לעבירות נשוא כתב האישו� הסביר נאש� 

שהפסיד כס� שהיה שיי� לו, וכי מכר את חלקו בעסק  1הסתב� בה� בשל לחצו של נאש� 

בשל אי הנוחות שחש כלפי תוכ� העסק. ג� לגבי נאש� זה המלי0 שירות המבח� על עונש של 

  ירות, מאסר על תנאי וצו מבח�. מאסר בעבודות ש

�  מתח� הענישה ההול

רסי� החברתיי� הנפגעי� טאני מקבלת את טענות ב"כ המאשימה באשר לאינ  .10

, פגיעת� בציבור, הניצול והפגיעה בעקרו� כתוצאה ממעשי הנאשמי�, ה� בנוגע לעבירות המס

ומעמדה של מדינת ישראל א� תהווה מרכז וה� באשר לחשש מהפגיעה בשמה  השוויו�,

  להפצת תארי� אקדמיי� מזוייפי�. 

עבירת זיו� הפנו בטיעוניה� לפסקי די� שוני� ה� בהצדדי� באשר לעונש ההול�, 

אני סבורה  ומרמה וה� בעבירות מס, וכ� לפסקי הדי� שניתנו למעורבי� שוני� בפרשה זו.

י� שניתנו למעורבי� האחרי� בפרשה, שמתח� הענישה נקבע במקרה זה על ידי העונש

כאשר הר� העליו� הוצב בעונש שהוטל על יונת� רבינובי0, העומד על שלוש שנות מאסר וקנס 

ובר� התחתו� עומדי� עונשו של אברה� מנדרובי0, שעמד על מאסר למש� -,  200,000של 
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שכיר, אול� מנדרובי0 הועסק אמנ� כ-.  25,000שישה חודשי� בעבודות שירות וקנס בס� 

דינו כדמות מפתח בעסק, והיה דומיננטי מאד בעסקי התעודות המזוייפות. הוא הוגדר בגזר 

ט� יחסית, שבה� לא הוטלו כלל כמו כ� קיימי� פסקי די� של מעורבי� אחרי� שחלק� ק

  . (מראי המקו� של פסקי הדי� הובאו לעיל) 2עונשי מאסר בפועל, כפי שפירטה ב"כ נאש� 

  לנאשמי� בתיק זה העונש הראוי

  באשר לשיקולי� במסגרת מתח� הענישה, אני מביאה בחשבו� עובדות אלו:   .11

המעשי� בה� הורשעו הנאשמי� בוצעו על יד� לאור� זמ� (בי� שנתיי� לבי� שלוש 

וחצי שני�), באופ� שיטתי ומתוכנ�, תו� הפעלת מערכת שלמה של עובדי�, אתרי אינטרנט 

  ימשו את העסק וכדומה. תומכי�, חשבונות בנק שש

קיימת הקבלה בי� מעשיה� של הנאשמי� בתיק זה לבי� מעשיו של יונת� רבינובי0, 

הבאה לביטוי במהותו של העיסוק בהפצת תארי� מזוייפי� בטכניקה דומה, וכ� בכ� 

אחרי� ששימשו כשכירי� בלבד, מנדרובי0 וממשהנאשמי� ה� בעלי העסק ומפעיליו, בשונה 

וענשיה� היו נמוכי� יותר. בשל מעמד� כבעלי העסק הואשמו הנאשמי� בתיק זה, בדומה 

לרבינובי0, ג� בעבירות מס. ע� זאת, היק� העסקי� והעלמות המס במקרה זה מצומצ� 

  בהרבה מזה של רבינובי0. 

הנאשמי� בתיק זה הודו בכתב האישו� המתוק�, הכירו באחריות� וחסכו זמ�   

שיפוטי, בשונה מרבינובי0 שניהל את התיק במלואו באופ� מכביד. מאיד� גיסא, רבינובי0 

שהה במעצר תקופה לא מבוטלת וכ� שהה במעצר בית ובתנאי� מגבילי� במש� זמ� רב, 

   ועובדות אלו הובאו בחשבו� בקביעת עונשו.

בכל המקרי� אי� מתלונני� קונקרטיי� בעבירות הזיו�. רוכשי התעודות עצמ� היו 

מודעי� לכ� שאי� מדובר במסמכי� אמיתיי�. אמנ� סביר להניח שלפחות חלק מהרוכשי� 

השתמשו בתעודות כדי להציג מצגי שוא בפני אחרי�, אול� מדובר בשלב רחוק יותר של 

העדר� של מתלונני� והקשר שלה� לנאשמי� רופ�. האירועי�, כשהעובדות אינ� ידועות 

קונקרטיי� היווה שיקול משמעותי בקביעת עונשו של רבינובי0, והוא מובא בחשבו� ג� 

  בעונש� של הנאשמי� שבפני. 

שיקול מרכזי נוס� בגזירת עונש� של הנאשמי� שבפני הוא הזמ� הרב שחל� מאז   .12

נובע ג� מאילוצי� שוני� בבית המשפט, לצערי חלק ניכר מזמ� זה ביצוע העבירות. 
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ומגלגולי� קודמי� שעבר התיק. מכל מקו�, לא נית� להתעל� מכ� שההליכי� בתיק תלויי� 

  , על כל המשתמע מכ�. 2009ועומדי� משנת 

הנאשמי� טענו וא� הביאו ראיות בנוגע למצבה הכלכלי הקשה, א� כי קיי� קושי 

כמו כ� טענו ופירטו ות שנבעו מה� לבי� מצב זה. ליישב בי� היק� העסקי� שניהלו וההכנס

נסיבות אישיות קשות. שני הנאשמי� ה� עולי� חדשי� שהגיעו לישראל כשה� מטופלי� 

במשפחות ונתקלו בקשיי קליטה ופרנסה. לגבי שניה� מדובר אכ� בנסיבות לא קלות, א� כי 

טלת, באופ� שיטתי אי� בה� כדי להצדיק את הפניה לעיסוק פלילי למש� תקופה לא מבו

  ומתוכנ�. 

 2האישומי� המיוחדי� לנאש� הבחנה בי� הנאשמי� לבי� עצמ�. קיימת 

עוד   ביוזמתו ומכר את חלקו העסק עזב את 2נאש� . 1מאלה המיוחסי� לנאש� מצומצמי� 

עבר בחייו טרגדיות קשות, בשני� האחרונות נפצע והוא סובל מנכות,  2לפני החקירה. נאש� 

אמנע משליחת החריגות נסיבות האישיות בשל הכ� שג� נסיבותיו האישיות חריגות וקשות. 

  למאסר בפועל ממש.  2נאש� 

  לאור כל האמור אני דנה את הנאשמי� לעונש כדלקמ�:   .13

 �   :1נאש

  סר בפועל למש� עשרה חודשי�. מא  .1

מאסר על תנאי לשישה חודשי� למש� שלוש שני�, על כל עבירה שיש בה יסוד של   .2

  זיו� או מרמה, וכ� על כל עבירה לפי פקודת מס הכנסה. 

 1.11.13תשלומי� שווי� ורצופי� החל מיו�  30&שישול� ב-  60,000קנס כספי בס�   .3

 �6. א� הקנס לא ישול� עד תו� המועד ירצה הנאש� לחודש בחודשי� שלאחר מכ 1ובכל 

  חודשי מאסר תמורתו. 

  

 �  :2נאש

מאסר בפועל למש� שישה חודשי� שירוצה בעבודות שירות. הנאש� יתייצב לריצוי   .1

  .24.12.13 העונש ביו�

למש� שלוש שני�, על כל עבירה שיש בה יסוד של מאסר על תנאי לשישה חודשי�   .2

  זיו� או מרמה, וכ� על כל עבירה לפי פקודת מס הכנסה. 
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 1.11.13תשלומי� שווי� ורצופי� החל מיו�  20&שישול� ב-  40,000קנס כספי בס�   .3

 4לחודש בחודשי� שלאחר מכ�. א� הקנס לא ישול� עד תו� המועד ירצה הנאש�  1ובכל 

  .חודשי מאסר תמורתו

  

  במידה שקיימות הפקדות בתיק ה� ייזקפו על חשבו� הקנסות שהוטלו על הנאשמי�.

  יו�.  45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלי� בתו� 

 הצדדי�. נוכחות, ב2013אוקטובר  01, כ"ז תשרי תשע"דנית� היו�,  

  

 

  
  

  




