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  גזר די�
  )1,2,3,9,10,11(נאשמי� 

  4 

  5 

  6 

  7 

", וכל אחד לחוד: משפחת טליס"(להל�:  הנאשמי�, יהודה, שיר וגיא טליס, ה� אב ושני בניו 8 

 9 . הנאשמי� נותני� את הדי� בעניי� הפעלת רשת של משחקי�," בהתאמה)גיא" ו"שיר", "יהודה"

 10  הגרלות והימורי� בלתי חוקיי� בישראל, ביחד ע� עבירות מס בהיק& גדול.

  11 

מוביל בפרסו� בע"מ, המוביל בבניה בע"מ הקיצור האישו� הוא בכ� שיהודה הקי� שלוש חברות;  12 

בגז התקנות בע"מ, והיה לדירקטור, בעל מניות ובעל שליטה בה�. יהודה ושיר ניהלו את  והמוביל 13 

, הפעילו יהודה ושיר, וכ� חברת המוביל בפרסו�, רשת 2004ועד נובמבר  2001שלוש החברות. מיוני  14 

". הפעילות שהייתה בלתי חוקית קווי� מריה תחת הש� "של משחקי� אסורי� והימורי�, שהתנהל 15 

 16  על פני סניפי� בכל רחבי המדינה וכ� במקומות שוני� בחו"ל.התפרשה 

  17 

כבסיס לפעילות ההימורי� השתמשו יהודה, שיר והמוביל בפרסו�, ברולטה שחוברה למחשבי�  18 

וללווייני תקשורת, לש� שידור משחקי ההימורי� למהמרי� שביצעו את הפעילות מבתי קפה שוני�  19 

מחוצה לה. מוקד הפעלת הרולטה היה בדירה ברחוב ותחנות הימורי� ברחבי מדינת ישראל וג�  20 

 21 בתל אביב ומוקדי הניהול של הרשת היו במשרדי� שוני� בתל אביב ובראשו� לציו�. 184דיזינגו& 

היה ידוע לבני משפחת טליס ולעוד מעטי� מלבד�. בני משפחת טליס מקו� התפעול של הרולטה  22 

י� מאירופה. זה על מנת להסתיר מרשויות הפיצו שמועה כי שידורי הלוויי� של הרולטה מתבצע 23 

 24  החוק שקווי� מרי פועלת הלכה למעשה בתחומי המדינה.

  25 
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הפעילות הבלתי חוקית של משחקי ההימורי� הניבה הכנסות בהיקפי� של מיליוני שקלי�.  1 

. הנאשמי� הסתייעו בנאשמי� בגינ�ההכנסות הועלמו מרשויות המס והנאשמי� לא שילמו מס  2 

אחרי�, כדי להפעיל את הרשת וכדי להסתיר את פעילותה בובכתב האישו� דנ�  הנוספי� שנכללו 3 

 4  ואת הכנסותיה.

  5 

הפעילות בכספי ההימורי�, שהיא בחזקת פעילות ב"רכוש אסור", כהגדרתו בחוק איסור הלבנת  6 

 7  מיליו� ש"ח. 4.2הו�, הייתה להלבנת הו� בסכו� שהוא לפחות 

  8 

הודה ושיר שימוש בחברות כהסוואה לפעילות חוקית לש� הסתרת הפעילות הבלתי חוקית, עשו י 9 

בנושאי פרסו�, בניה ובנושאי� אחרי�. ה� ג� שכרו את שירותיה של חברת שלמוג והשתמשו  10 

 11  בעובדיה לש� אספקת שירותי אחזקה ותמיכה שוטפי� למערכת הרולטה הממוחשבת.

  12 

הטכני. פעילות זו  את אופ� הפעילות של רשת ההימורי� הממוחשבת בהיבט כתב האישו� מתאר 13 

הצריכה מעורבות של עובדי� רבי�, ביניה� בכירי� יותר וביניה� מפעילי� ברמות זוטרות. גיא  14 

נמנה ע� הקבוצה הבכירה. הוא פעל תחת ההנחיות של יהודה ושיר ובי� היתר, קיבל מעמד של  15 

שו מורשה לצור� אישור הטענת "הכרטיסי� החכמי�" ב"נקודות קרדיט", שבאמצעות� השתמ 16 

 17  המהמרי� במסגרת פעולות ההימור שביצעו.

  18 

אי� צור� לפרט את ההיבט הטכני והתפעולי של רשת הקווי� מרי. אציי� רק שתוכנית ההפעלה כללה  19 

הזרמת מידע על כלל ההכנסות שהפיקה קווי� מרי מתחנות ההימורי� באר, ובעול�, אל שרתי  20 

המחשב שהיו בשליטת� של יהודה ושיר ושל המורשי� מטעמ�. בעלי� או מנהל של תחנת הימורי�  21 

פחת טליס. בי� הגובי� העיקריי� היו ב להעביר את ההכנסות לגובי הכספי� מטע� משהיה מחוי 22 

 23  אברה� גאגי�, אברה� רפאלי ודוד חיי� פתחייב, שהיו א& ה� נאשמי� בפרשה זו. 

  24 

הנאשמי� הודו בתשתית העובדתית המצוינת לעיל, ולפי הודאת�, הורשעו בעבירות של איסור  25 

לחוק העונשי�, ואיסור החזקה או הנהלה, לפי סעי&  225לפי סעי&  ארגו� ועריכת הגרלות והימורי�, 26 

 27  לחוק העונשי�. 228

  28 

יהודה, שיר ו"המוביל בפרסו�", הודו במסכת פעולות שתכליתה העלמת מס, היינו העלמת  29 

ההכנסות שהתקבלו במסגרת פעילות הקווי� מרי ונוכח זה ה� נותני� את הדי� בעבירות של השמטת  30 

א לפקודת מס 224) יחד ע� סעי& 1(220עבירות לפי סעי&  3( "מוביל בפרסו�ה"הכנסה מדוחות  31 

עבירות לפי  3הכנסה); הכנה וקיו� של ספרי הנהלת חשבונות ורשומות כוזבי� ב"המוביל בפרסו�" ( 32 

עבירות  3א לפקודת מס הכנסה); שימוש במרמה, עורמה ותחבולה (224) יחד ע� סעי& 4(220סעי&  33 

; ניהול פנקסי חשבונות כוזבי� (ריבוי )א לפקודת מס הכנסה224ד ע� סעי& ) יח5(220לפי סעי&  34 



  
  יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  טליס ואח'מדינת ישראל נ'  09	12	40549 ת"פ

  

  

   

 10 מתו� 3 עמוד

לחוק מס ער� מוס&); שימוש במרמה או תחבולה (ריבוי  119) וסעי& 6(ב)(117עבירות, לפי סעי&  1 

 2 164לחוק מס ער� מוס&); אי ניכוי מס במקור, לפי סעי&  119) וסעי& 8(ב)(117עבירות, לפי סעי& 

 3  .לפקודת מס ההכנסה

  4 

עבירות לפי  3( יהודה ושיר נותני� את הדי� ג� בגי� העלמת הכנסות אישיות מפעילות� בקווי� מרי 5 

 6  ) לפקודת מס הכנסה).5(220סעי& 

  7 

, הסתרת עצ� קיו� פעילות ההימורי� והסתרת העובדה ש"המוביל בפרסו�" פעילות ההימורי� 8 

עולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא עולה כדי ביצוע פ אינה פועלת בהתא� לייעודה כחברה לפרסו�, 9 

 10  .מיליו� ש"ח 4.2�בהיק& שאיננו נופל מ אסור,

  11 

שיר והמוביל בפרסו� את הדי� בעבירה  נותני� יהודה, אסורהעל בסיס הפעולות האסורות ברכוש  12 

 13  לחוק איסור הלבנת הו�. 4לפי סעי& 

  14 

כתב תיקו� יי� באי כוח הנאשמי�, הנאשמי� והמאשימה ערכו הסדר טיעו�, שכלל הסכמה לענ 15 

 16  האישו� ופרטיו ולעניי� העונש, כדלקמ�:

  17 

או תקופת  ש"ח 250,000חודשי� לנשיאה בפועל; קנס בס�  23יהודה טליס: תקופת מאסר שמתוכה  18 

 19  ימי� מיו� גזר הדי�. 21 �. תחילת המאסר בפועל מאסר תמורתו

  20 

או תקופת  ש"ח 150,000חודשי� לנשיאה בפועל; קנס של  14שיר טליס: תקופת מאסר שמתוכה  21 

 22  לפי שיקול דעת בית המשפט. �תחילת המאסר בפועל  מאסר תמורתו.

  23 

חודשי� לנשיאה בפועל בדר� של עבודת שירות; קנס בס�  4גיא טליס: תקופת מאסר שמתוכה  24 

 25  או תקופת מאסר תמורתו. ש"ח 30,000

  26 

ז התקנות בע"מ" חברת "המוביל בפרסו� בע"מ", חברת "המוביל בבניה בע"מ", חברת "המוביל בג 27 

ש"ח לכל חברה, לבי�  50,000קנס לפי שיקול דעת בית המשפט במרחב שבי�  –(קיו אמ מחשבי�)  28 

 29  ש"ח כקנס כולל לשלוש החברות. 500,000

  30 

לפי הסדר הטיעו�, חויבו הנאשמי� בתשלו� מס שיהיה בו משו� "הסרת המחדל". לרשויות מס  31 

ש"ח. תשלו� הסכו� מהווה סילוק של כלל  1,040,000ההכנסה, נקבע שהנאשמי� ישלמו ס�  32 

תשלומי�  9�מס ההכנסה הנובעי� מהתיק דנ�. תשלו� הסכו� האמור ייעשה ב החובות לרשות 33 
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תשלומי� שווי�, לרשויות מס ער�  6�ש"ח ב 54,751חודשיי� שווי�. הנאשמי� חויבו בתשלו� ס�  1 

 2  רשויות מע"מ.מוס&. התשלו� מהווה סילוק של כלל החובות הנובעי� מהתיק דנ� ל

  3 

ג' �הסדרי הסרת המחדל עוגנו בהסכמי� ע� פקיד שומה רחובות ומנהל מע"מ רחובות (נספחי� ב' ו 4 

 5  להסדר הטיעו�).

  6 

הסכמה נוספת בהסדר הטיעו� היא שא� לא ישלמו מי מהנאשמי� תשלו� מ� התשלומי� על פי  7 

י מאסר בפועל, ועונשו של חודש 35ההסכ� ע� רשויות המס שלעיל, יעמוד עונשו של יהודה טליס על  8 

נוס& לכ�, אי עמידה בהסדרי הסרת המחדל תגרו� לכ�  חודשי מאסר בפועל. 26על  –שיר טליס  9 

 10  שסכו� השומות על פי הצווי� יעמוד לגבייה מיידית.

  11 

באת כוח המאשימה ציינה שהסדר הטיעו� הוא תולדה של דיוני� ממושכי� לפני שופט, בהתא�  12 

סדר הדי� הפלילי. המאשימה סבורה שהסדר הטיעו� מבטא איזו� ראוי  א לחוק143להוראות סעי&  13 

בי� חומרת העבירות, נסיבות ביצוע� ומדיניות הענישה הנהוגה, וכ� משקלל את הנסיבות האישיות  14 

 15  של הנאשמי�.

  16 

הנאשמי� יהודה ושיר היו הרוח החיה בפעילות הרשת וניהלו אותה הלכה למעשה באמצעות  17 

יס), שהוא בעל רקע טכני, סייע בתפעול ובתמיכה של רשת המחשבי� עובדיה�. גיא טל (טל 18 

 19  ששימשה את רשת ההימורי� ופעל בהתא� להנחיות מנהלי הרשת.

  20 

ג� כ� חלפו כארבע שני� הסדר הטיעו� חס� שמיעת חלק נכבד מהרשימה הארוכה של עדי התביעה.  21 

ירור הראיות להשתרע על מאז הגשת כתב האישו�, ואלמלא הסדר הטיעו�, הייתה אמורה פרשת ב 22 

 23  זמ� ניכר נוס&.

  24 

ונמשכה כשנה.  2004. החקירה החלה בשלהי 2004עד  2001פרשת העבירות התרחשה בי� השני�  25 

. אחר כ� נערכה חקירת הלבנת הו� של המשטרה, 2006נמשכו עד השלמות במסגרת רשויות המס  26 

רקליטות וקיו� שימוע לפני . עוד שנה עברה לש� בחינת התיקי� בידי הפ2007שהסתיימה בשלהי  27 

. חלק ניכר מפרק הזמ� 2009הגשת כתב אישו�. כ� אירע שכתב האישו� הוגש לבית המשפט בשלהי  28 

שחל& מאז הגשת כתב האישו� נבע מצרכי התארגנות של הנאשמי� (העתקת חומר הראיות העצו�  29 

 30  והתכוננות למשפט).

  31 

ההסדר. ג� לאחר שגובשו עקרונות  , התנהלו כמה ישיבות הוכחות בתיק עד שהתגבשלאחר מכ� 32 

ההסדר, התגלעו אי הסכמות חוזרות ונשנות כל אימת שהצדדי� באו לפני בית המשפט כדי להודיע  33 

 34  על ההסדר. עבר זמ� ניכר ונדרשו פגישות נוספות בי� הצדדי� עד שחתמו על המוגמר.
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  1 

יק& העונש במדרג הסדר הטיעו� נוטל בחשבו� את הסכמי הסרת המחדלי� והוא מבחי� לעניי� ה 2 

 3  (היררכיה) בי� הנאשמי�, לפי היק& האחריות שלה� לעבירות.

  4 

המאשימה סבורה שיש לאשר את הסדר הטיעו� ובנקודות שנותרו פתוחות, מ� הראוי לקבל את  5 

 6  עמדתה שלה, ואלה ה�:

 7 21מועד תחילת ביצוע המאסר בפועל. מוסכ� שיהודה יחל לשאת את עונש המאסר בפועל   א.

ר מת� גזר הדי�. המחלוקת סבה על מועד תחילת המאסר שנגזר לשיר. המאשימה ימי� לאח 8 

אד� שהורשע בעבירות חמורות סבורה שאי� מקו� להשהיית מועד זה, שכ� אי� זה ראוי ש 9 

כאלה ונגזר לו עונש של מאסר ממשי, יוסי& להל� חופשי תקופה ארוכה למדי. הנאשמי�  10 

ל יהודה ושיר. זה כדי לאפשר לשיר להיות טועני� להסדר שימנע את מאסר� המקביל ש 11 

יהודה יהיה  –הגור� התומ� במשפחה, כל עוד האבא יהודה מבצע את עונש המאסר ולהיפ�  12 

לתומ� במשפחתו של שיר, כאשר זה יישא את עונש המאסר. המאשימה סבורה שאי� זה  13 

אופ� שיקול בעל משקל, שכ� שתי המשפחות מתגוררות במרחק ניכר האחת מ� השנייה וב 14 

ג� מבחינת התארגנות מעשי, יהודה לא יהווה תחלי& לשיר מבחינת אשתו וילדיו של שיר.  15 

כלכלית של שיר לקראת המאסר, מדובר בעונש שנגזר זמ� ניכר לאחר שהייתה הסכמה  16 

עקרונית בי� הצדדי� על הסדר הטיעו� ומש� הזמ� שחל& היה צרי� להספיק לשיר להתכונ�  17 

המאשימה מסכימה  י� את התארגנותו והתארגנות משפחתו.ולהסדיר מההיבטי� הכלכלי 18 

 19  ל"מספר חודשי התארגנות".

פריסת תשלומי הקנסות. המאשימה מתנגדת לפריסת תשלומי� שאינה סבירה, ובעיקר   ב. 20 

לפריסת תשלומי� כ� שהחובה לשל� אות� תתגבש לאחר סיו� תקופת המאסר. עונש של  21 

האסורה או הנאה מהפעילות האסורה. הוא צרי� קנס אמור לשק& את הרווחי� מהפעילות  22 

להוות הכבדה כלכלית ואי� לגזור אותו בהתא� לנוחיות העבריי�. יתר על כ�, יש למשפחת  23 

טליס נכסי�. יש לכל הפחות בית ששוויו כמה מיליוני שקלי�, שרשו� על ש� רינה טליס,  24 

 25  ויש נכסי� רשומי� על ש� אשתו של שיר טליס.

החברות. המאשימה סבורה שמ� הראוי לגזור קנסות מצטברי� של שיעור הקנס של   ג. 26 

ש"ח, כדי שהקנסות הללו ישקפו את הכספי� הרבי� שהושגו בדרכי� בלתי  500,000 27 

והקנסות  ,כשרות, באמצעות שימוש בחברות הנאשמות. החברות או חלק� נמצאות בכינוס 28 

מועד נכסי� לצדדי� ה ידוע שהנאשמי� מכרו מבעוד למאשימ ישולמו מקופות הכינוס. 29 

שלישיי� ועל כ� המציאות של הנכסי� שה� מחזיקי� בידיה� או באמצעות החברות הללו,  30 

 31  בפועל, אינה צריכה לשמש גור� מקל בהקשר לתשלומי הקנס.

  32 

שבה� נגזרו עונשי� בשל פעילות של הלבנת הו� על באת כוח המאשימה הציגה אסופת פסקי די�  33 

רקע הפעלת רשת הימורי� בלתי חוקית. העונשי� ש� דומי� בטיב� לעונשי� המוסכמי� כא�  34 
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; ת"פ אליר� עובד נ' מדינת ישראל 6889/11; ע"פ מדינת ישראל נ' רביד 11�11�6740[למשל ת"פ  1 

]. העונש המוסכ� מדינת ישראל נ' מרקוס 10�03�6791; ת"פ מדינת ישראל נ' חג'אג' 11�04�6596 2 

לעניי� גיא טל עולה בקנה אחד ע� חלקו הקט� יחסית בפרשת העבירות, וג� הוא תוא� פסיקת בתי  3 

 4 12�01�54251ועפ"ג  שניידר נ' מדינת ישראל 3829/13[למשל ע"פ  המשפט בהקשר לאחריות דומה

 5  .]ורמדינת ישראל נ' פנד

  6 

לקיי� את הסדר הטיעו�. ע� זה, כדי לשכנע את בית המשפט בא כוח הנאשמי� ביקש א& הוא  7 

 8  ., הציג הסנגור כמה טענותקול דעת בית המשפט במגמת הקלהלפעול בנקודות שנשארו פתוחות לשי

  9 

לחוק העונשי�, מתח� העונש הראוי צרי� להיגזר מהער�  113טענה אחת היא שבהתא� לתיקו�  10 

ענישה הנוהגת. לא ברור (לסנגור) מהו הער� החברתי החברתי שנפגע, מידת הפגיעה בו ומדיניות ה 11 

פעילות הימורי� ענפה שמותרת על  המוג� על ידי איסורי ההימורי�. שכ� במדינת ישראל מתקיימת 12 

פי החוק (מפעל הפיס, הטוטו, מרוצי סוסי�). אי�, א� כ�, בסיס חברתי ערכי ברור ששולל מ� היסוד  13 

 14  את תופעת ההימורי�.

  15 

מס, יש כמוב� ער� מוג� והוא ההגנה על קופת המדינה ושמירה על השוויו� בי� מבחינת עבירות ה 16 

משלמי המיסי�. לש� כ�, מ� הראוי לבחו� את הנסיבות בפועל, הנשקפות מפרשה זו, כדי לאמוד את  17 

מידת הפגיעה בער� החברתי המוג�. הסנגור הצביע בהקשר זה על כ� שכתב האישו� במקורו, עסק  18 

מיליו� ש"ח ואילו לאחר תיקו� כתב האישו�, הומר הסכו�  �88 של כספי� בסכובהעלמת  19 

�ב"העלמת הכנסות של מיליוני ש"ח". ההסדר ע� רשויות המס קובע שהייתה העלמת הכנסות של כ 20 

מיליו� ש"ח. על כ�, צרי� לומר  1.04מיליו� ש"ח, והתשלו� המוסכ� להסרת המחדל הוא  1.345 21 

 22  המס נמו� הרבה יותר מזה שמתואר בכתב האישו�. שהער� החברתי שנפגע בהקשר לעבירות

  23 

שבמסגרת כתב האישו� המתוק�, נמחקו העבירות שתיארו תרמית בדרכי ההפעלה טענה שנייה היא  24 

של רולטות ההימורי�. לשו� אחר, מעיקרה ייחסה המאשימה לנאשמי� הונאה של המהמרי�  25 

י. הדבר התפרס� ברבי� ומשפחת השוני�. האישו� הזה היה מרכז הכובד של כתב האישו� המקור 26 

טליס הייתה נתונה לחששות כבדי� מפני פגיעת ידו של קהל המהמרי�, שכ� אלה הרגישו עצמ�  27 

 28  כלכליות ונפשיות מרובות.מרומי�. המשפחה ירדה למחתרת ולדבר היו השלכות 

  29 

סבלו טענה שלישית היא שבמש� כעשור מאז שנפתחה החקירה, היו חיי הנאשמי� לגיהינו�. ה�  30 

סבל אדיר. יהודה חלה בסרט�. הוא עבר ניתוחי� רבי� וג� כעת הוא מוזמ� לניתוח נוס&. הוא היה  31 

שנה ונאל, להתגרש מאשתו. הוא לא חי כרגע בביתו. יש לו ג� קשיי� בהקשר לאחת  50�נשוי מש� כ 32 

 33  מבנותיו.

  34 
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ה ילדי�. הילדי� ונישא בשנית. אשתו היא עורכת די�, נולדו לו ארבע , קר�,שיר התגרש מאשתו 1 

ה צריכה לשאת כעת בעיקר הנטל של קיו� המשפחקר� קטני� ויש לו ג� ילד מנישואיו הקודמי�.  2 

שיר עצמו לא מצליח  והמשכיות המשפחה. המעמס שמוטל עליה הוא עצו�. המעמס הנפשי אדיר. 3 

פשר לו למצוא היו� עבודה בישראל. הוא חייב לנסות למצוא מקורות פרנסה בחו"ל ומ� הראוי לא 4 

[קר� העידה בשלב הטיעו� לעונש ותיארה לפניי את  מש� זמ� מסוי� שיספיק לו לצרכי ההתארגנות 5 

עקב בפרשה. היא הצביעה על קשיי�  המערבולת הרגשית והכלכלית שאליה נקלעה המשפחה 6 

ומעקשי� שיהיה עליה להתגבר עליה� ע� מת� גזר הדי� וא& ביקשה מבית המשפט להטות חסד  7 

 8  .]העונש מעבר להסדר הטיעו� ולהקטי� את

  9 

טענה רביעית היא שהנושא של הימורי� עדיי� בראשיתו מבחינת ייחוד מאמצי� של רשויות  10 

האכיפה. זו עובדה שבשלבי� אלה, מתייחסי� בתי המשפט בקולה יחסית משו� שהענישה עדיי�  11 

תו� ציו�  חודשי מאסר, 12�, הסתפק בית המשפט העליו� ב6889/11ראשונית (כ� למשל בע"פ  12 

העובדה שמדובר בתיק ראשו� שמגיע למערכת השפיטה בהקשר לעבירות הימורי�). הסנגור סבור  13 

שפרשת טליס היא הראשונה, ולא העניי� שנדו� בבית המשפט העליו�. בעניי� ההוא נכרת הסדר  14 

 15  טיעו� קוד� להסדר הטיעו� בענייננו, אבל מסכת העבירות ש� מאוחרת לעבירות שבתיק זה.

  16 

מ� הראוי להביא בחשבו� את הנזקי� הפיזיי� והנפשיי� שנגרמו לנאשמי� בפרק  –ה חמישית טענ 17 

י� בהצלחה שיר, שהוא אד� ערכי, נעדר עבר פלילי, סיהזמ� הארו� שמאז תחילת החקירה ועד הנה.  18 

יהודה היה איש עסקי� מכובד בקהלו. הוא  ולא יוכל לעסוק בעריכת די�. רבה את לימודי המשפטי� 19 

לפעילות ההימורי� הזו על בסיס הנחה שהתבררה להיות שגויה לחלוטי�, שאי� בכ� אי  נרת� 20 

חוקיות. אילו היו הנאשמי� מתוחכמי� מעט יותר, היו דואגי� לכ� ששרתי המחשבי� שהפעילו את  21 

רשת ההימורי�, היו ממוקמי� בחו"ל. בכ� הייתה נמנעת אחריות� הפלילית. יש לא מעט שעושי�  22 

בירות הימורי�, א& על פי שה� אזרחי המדינה ותושביה, כיוו� שה� דואגי� למיקו� הו� תועפות מע 23 

 24  הול� של השרתי�, מחו, לגבולות המדינה.

  25 

הטיעוני� הללו אמורי� לשמש את בית המשפט בשוקלו את הנקודות שלא הוסכמו בהסדר הטיעו�.  26 

אורח סביר לעמוד הסנגור מבקש שבית המשפט ינחה את עצמו אלי החלטה שתאפשר לנאשמי� ב 27 

 28  במחויבויות שלה�.

  29 

ימי�. הוא מבקש שיובא בחשבו� ג� מעצר  11יהודה, שיר וגיא, היו עצורי� הסנגור ציי� שהנאשמי�  30 

 31  ימי�. 30�הבית שלה�, שהסתכ� ב

  32 

לבד מטענות הפרקליטי� מכא� ומכא�, שמעתי ג� עדויות אופי אחדות [עדותו של גיא זוזובסקי,  33 

ולמשפחתו; עדות אייל ב� יהונת�, רואה החשבו� של משפחת טליס; עדות שהתייחסה בעיקר לשיר  34 
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) ועדות קר�, אשתו של שיר]. ג� .רונית, בתו של יהודה (העדות הוקראה מ� הכתב. הכתב הוגש 1 

כיוו� שעיקר רכיבי הענישה מוסכמי�, הנאשמי�, ב"דבר� האחרו�", התבטאו ארוכות ובאופ� נרגש.  2 

נאמרו בהתרגשות רבה ופרטו על נימי� דקי� של תכני העדויות, שחלק� אינני רואה צור� לפרט את  3 

רגש. ע� זה, ככל שהדבר נוגע לפרטי� שנותרו לשיקול הדעת שלי כשופט, העדויות נלקחו בחשבו�  4 

 5  ונית� לה� משקל מסוי�.

  6 

למקצת מ� הטענות שהעלה א& על פי שעיקרי העונש בפרשה מוסכמי�, אני רואה צור� להעיר  7 

שאי� לה�, לדעתי, כל השפעה על שיקולי הענישה ולמקצת מ� הטענות שההשפעה שלה� על הסנגור  8 

 9  העונש מוגבלת.

  10 

הטענה החותרת מתחת לפני הער� החברתי המוג� בעבירות הימורי�, נעדרת ממש. אי� מקו�  11 

להשוות בי� הימורי� אסורי�, לבי� משחקי מזל, הגרלות והימורי� שהדי� מתיר אות�. ה4נסת  12 

לנכו� לאפשר משחקי מזל והימורי� מוגבלי� ומוסדרי�, ה� משו� שהיקפי ההשקעה של  ראתה 13 

הפרט בהימורי� כאלה ניתני� לתיחו� מסוי�, וה�, ואולי בעיקר, על פי התכליות שאליה� מנותבות  14 

ההכנסות של הגורמי� המפעילי� את משחקי המזל הללו (למשל, מפעל הפיס או הטוטו). על כ�, אי�  15 

 16  הול רשת הימורי� אסורה, אינו חותר תחת יסודותיו של ער� חברתי מוג�.לומר שני

  17 

הטענה שההסדר להסרת המחדל שנעשה ע� רשויות המס משק& את השווי האמיתי של ההכנסות  18 

והעלמות המס שביצעו הנאשמי�, אינה מקובלת עליי. הנאשמי� הודו בעובדות כתב האישו�  19 

די�. יהא טיבה של ההסכמה �היא מעשה בי שניתנה מכוחהמחייבת והכרעת הדי� המתוק�. הודאת�  20 

אי� הדבר משלי� על היקפ� הכספי של פרשיות העבירה.  –ע� רשויות המס אשר יהא שהושגה  21 

ממילא, אי� לכ� ג� השלכה על היקפה של הפגיעה בער� החברתי המוג� באמצעות איסורי עבירות  22 

 23  המס.

  24 

ונזקי� נפשיי� כתוצאה מהחקירות שהתנהלו נגד� אי� ספק שהנאשמי� סבלו מנזקי� כספיי�  25 

ועד הנה. אול� הנאשמי�  2004וכתוצאה מהגשת כתב האישו�, לאור� התקופה הממושכת שמסו&  26 

אחראיי� לעיקר ההשלכות הללו. ראש לכל, אחריות� נובעת מעצ� ביצוע מעשה העבירה. יש משו�  27 

ירה, בגלל ההשלכות של מעשה העבירה סתירה הגיונית בטענה שיש להקל בעונשו של מי שביצע עב 28 

על מצבו האישי, הנפשי והכלכלי. הימשכות ההליכי� נובעת, בחלקה, מדרכי ההתנהלות של רשויות  29 

החקירה והתביעה. לא התבאר לי שמדובר בהתנהלות רשלנית ובהשהיה של ההחלטות כפועל יוצא  30 

כי�, שהרי הליכי ההכנה ג� הנאשמי� "תרמו" מצד� להימשכות ההלי מהתנהלות בלתי יעילה. 31 

למשפט והליכי הגישור צברו פרקי זמ� ארוכי� מאוד. חלק� מ� הסת� מוצדקי�, וחלק� נבעו  32 

 33  שלא היו לה� "ידיי� ורגליי�". ,מהערמת טענות לפתחו של בית המשפט

  34 
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באופ� רגיל, ההרשעה בדי� והענישה של נאש� גוררת עמ5 השלכות קשות על בני משפחה שאי� לה�  1 

ה למעשה העבירה. הדברי� קשי� במיוחד כאשר מדובר בילדי� קטני� שאמורי� לסבול לא כל זיק 2 

. מבחינה עקרונית, ג� בעניי� זה אי� לנאשמי� אלא להתגולל על עצמ�. בכל אביה�מעט בשל פשעי  3 

 4  זאת, הפגיעה האובייקטיבית צריכה להילקח בחשבו�.

  5 

היה בבחינת עונש. אי� ו, צרי� להיות כזה שיכיוצא בזה, גזר הדי�, מבחינת ההשלכות הכלכליות של 6 

ל� עונש, א� אי� בו הכבדה מסוימת על הנאש�. ע� זה, גזר הדי� צרי� להיות כזה שהנאש� באורח  7 

שתואמי� את האינטרס הציבורי הכללי  �סביר יוכל לעמוד בו. ככל שנית� לקבוע הסדרי� סבירי�  8 

מסוימת של תחילת ביצוע עונש מאסר, במגמה של פיצול תשלומי הקנס ודחייה  � המגול� בענישה  9 

 10  לאפשר לנאש� לעמוד במחויבותו לפי גזר הדי�, מ� הראוי לקבוע כ�.

  11 

, באורח כולל בגי� כל האישומי� על יסוד השיקולי� האמורי�, אני גוזר את עונש� של הנאשמי� 12 

 13  כדלקמ�: שבה� הורשעו,

  14 

 15  יהודה טליס

ימי מעצר. יתר המאסר על תנאי  11ועל, בניכוי חודשי מאסר בפ 23שמה� חודשי מאסר  41  א. 16 

לשלוש שני� מתו� המאסר בתיק זה. התנאי הוא שלא יעבור עבירה מ� העבירות בה�  17 

 18  הורשע, או עבירת רכוש שהיא פשע.

 19 12 שיעורי� חודשיי�; 13� ש"ח או שנת מאסר תמורתו. הקנס ישול� ב 250,000קנס בס�   ב.

ש"ח כל אחד, והתשלו� האחרו� יהיה של  19,000של  השיעורי� החודשיי� הראשוני� יהיו 20 

 21  .1/2/14�התשלו� הראשו� ישול� ב ש"ח. 22,000

 22 09:00. במועד זה יתייצב הנאש� עד השעה 14/1/14תחילת המאסר בפועל תהיה ביו�   ג.

 23  במתק� הכליאה לפי הנחיות שב"ס.

  24 

 25  שיר טליס

ימי מעצר. יתר המאסר על תנאי  11חודשי מאסר בפועל, בניכוי  14חודשי מאסר שמה�  26  א. 26 

לשלוש שני� מתו� המאסר בתיק זה. התנאי הוא שלא יעבור עבירה מ� העבירות בה�  27 

 28  הורשע, או עבירת רכוש שהיא פשע.

 29 שיעורי� חודשיי� 12�חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישול� ב 8ש"ח או  150,000קנס בס�   ב.

 30  .1/2/14שווי�, החל מיו� 

 31 09:00. במועד זה יתייצב הנאש� עד השעה 4/1/15תחילת המאסר בפועל תהיה ביו�   ג.

 32  במתק� הכליאה לפי הנחיות שב"ס.

  33 



  
  יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  טליס ואח'מדינת ישראל נ'  09	12	40549 ת"פ

  

  

   

 10 מתו� 10 עמוד

א� מי מהנאשמי� לא ישל� תשלו� מ� התשלומי� על פי ההסכמי� ע� רשויות המס, יהיה עונש  1 

עונש  חודשי מאסר, בנוס$ למאסר המותנה שנקבע לעיל. 35 –המאסר בפועל של יהודה טליס  2 

חודשי מאסר, בנוס$ לעונש המאסר המותנה שנקבע  26 –המאסר בפועל של שיר טליס יהיה  3 

 4  לעיל.

  5 

 6  גיא טליס

חודשי� לנשיאה בפועל, בעבודת שירות. יתר המאסר על תנאי  4חודשי מאסר, שמה�  16  א. 7 

למש� שלוש שני�, והתנאי הוא שלא יעבור עבירה מ� העבירות בה� הורשע. עבודת השירות  8 

, בתנאי� שקבע 7/1/14היה במרכז למורשת המודיעי� ברמת השרו� ותחילתה ביו� ת 9 

בשב"ס/מפקדת מחוז מרכז, יחידת  08:00הממונה. הנאש� יתייצב במועד האמור עד שעה  10 

 11  עבודות שירות, ברמלה.

שיעורי� חודשיי�  10�. הקנס ישול� בחודשי מאסר תמורתו 4ש"ח או  30,000קנס של   ב. 12 

 13  .1/2/14ו� שווי�, החל מי

  14 

 15  המוביל בפרסו� בע"מ, המוביל בבניה בע"מ, המוביל בגז התקנות בע"מ

 16  ימי� מהיו�. 90הקנס ישול� בתו�  ש"ח לכל אחת משלוש החברות הללו. 150,000קנס בס� 

  17 

 18  נית� צו להשמדת ציוד ההימורי�.

  19 

באי כוח הנאשמי� ביקשו להחזיר אות� לנאשמי�. תוגש בעניי� זה  בכלל הציוד שנתפס יש מצלמות. 20 

 21  בקשה מפורטת ותינת� החלטה בנפרד.

  22 

 23  זכות ערעור כדי�.

 24 הצדדי�. מעמד, ב2013דצמבר  24, כ"א טבת תשע"ד נית� היו�,

  25 

              26 

  27 

  28 




