
 ;ת 11 קוד הרשעה לנורות
 שיווה לעבודות הס העלים

 קודמת הרשעה למרות ,*־•הר בצעד

 השלום משסט בית גזר ,הנאשמים של
  שי עבודות חודשי 6 של עונש בחיפה

 ,נאשם על ,מינימלי וקנס בלבד רות

 של בעבירות שהורשע ,האזור תושב
 לעקגה .טיביות r ם חשבוניות קיזוז

 ממשרד !חם !חם ערד ,כי נמסר "כוכב"
 צדר־ גוטמ קנטור טיקוצקי דורון"

 הביא ,הנאשם את ייצג אשר ,"בוים
 סגנית ,התביעה פרשת שבמהלך לכך

  השו .בחיפה השלום משפט בית נשיא

 לתביעות הורתה ,קנטור אורית פטת
 בצורה האישום כתב את לתקן מע״מ

 הססיבות כל שנמחקו בכך .משמעותית

  הפי החשבוניות סכום וכן המחמירות
 167,000 כ־ של לסך הוקטן קטיביות

  שק 450,000 של סך כמוך ,שקלים

 .לים

 של דינו את לגזור בבואו ,כי יצוין
 בחיפה השלום משפט בית ,הנאשם

 האישום כתב נשוא המחדלים כי .קבע

 האופי בעדות התחשב ,במלואם הוסרו
  ההלי בעקרון ,הנאשם מטעם עד של

 וקבע ,שנפגעו החברתיים והערכים מה
 6 של מאסר בין נע הענישה מתחם כי

  שי בעבודות לרצותו שניתן חודשים

 .חודשים 15 בן בפועל למאסר ,רות

 לעובדה מחד התייחס המשעט בית

  בעבי קודמת הרשעה יש לנאשם כי
  שבי ,המאשימה ולטענות ,זהות רות

 מתחם של העליון הרף את לאמץ קשה
 הסניגור לטענות ,ומאידך ,הענישה

 הרף את לאמץ שבקש ,חסן חסן עו״ד

 כי קבע ,הענישה מתחם של התחתון

 וכתב במלואם הוסרו והמחדלים מאחר

 והודות ,משמעותית תקן האישום
 הדבר ,לחברה הנאשם של לתרומתו

 .ענישה מתחם של תחתון רף מצדק
 של עונש הנאשם על הטיל ,זאת לאוד

 ,חודשים 6 של לתקופה שירות עבודות

 תנאי על מאסר ,בפועל מאסר במקום

  שי שקלים 15,000 של בסך נמוך קנם
 .תשלומים 30 ב־ שולם

 ,ההחלטה על בירך חסן חסן עו״ד

  בע בענישה ההחמרה למרות" :ואמר
  חשבו של ובעבירות בכלל מם בירות

 הזה במקרה ,בפרט פיקטיביות ניות
  לתרו רב משקל הענק המשפט בית
 ועצם ,:^לקהי הנאשם של הרבה מתו

  הע לחרטה גם כמו ,המחדלים הסרת

 באיזה ,כן ועל .הנאשם שהביע מקה

 ברף בעונש הסתפק ,ידו על שנערך

 כהו זיו ."התחתון י


