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נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד תובל דורי
ב"כ הנאשם  5עו"ד גל וולף
הנאשם  5התייצב

גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודייתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של איסור הגרלות והימורים ,איסור
ביצוע פעולה ברכוש אסור ,אי הודעה על פתיחת עסק במועד ואי דיווח על הכנסה בנסיבות
מחמירות.
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בהתאם לכתב האישום המתוקן בתקופה שמיום  18/4/07ועד ליום  15/11/09שימש הנאשם כראש
קבוצה באתר אינטרנט העוסק בהימורי ספורט ,ובפועלו ככזה צירף מהמרים שונים על מנת שאלה
יהמרו באתר.
במהלך התקופה הרלוונטית בוצעו באמצעותו באתר הימורים במחזור כולל של  2.5מליון  .₪הנאשם
לא דיווח לשלטונות מס הכנסה על עיסוקו ועל הכנסתו מהאתר בסך של .₪ 400,000
מוסכם על הצדדים כי אין למאשימה מידע על הרווח הכספי אותו גרף הנאשם מפעילותו כאמור.
כאמור לעיל ,המדובר בהסדר טיעון אשר במסגרתו תוקן כתב האישום כנגד הנאשם ,והוסכם על
הצדדים כי יושת על הנאשם עונש מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות ,וכן חילוט סך של 350,000
.₪
כבר עמדתי בגזר דיני בעניינם של גולדמן ודותן ,בפרשה זו על הסכנה הטמונה בהימורים בכלל
ובהימורים ברשת האינטרנט בפרט ועל הפליליות במעשים אלה ,שאינם מעשים זניחים בעיני.
אין צורך שאשוב על הדברים ואני חוזר עליהם גם כאן.
כאמור בגזר דין זה ,הנאשם שימש כראש קבוצה ומכאן שאיננו מצוי ברף הנמוך של הנאשמים
בפרשיה זו ,אך מאידך ברור לחלוטין כי אינו נמנה על בעלי האתר ועל אלה המצויים ברף הגבוה
אלא בדרג הביניים.
נוכח האמור ,סבורני כי הסדר הטיעון הינו סביר ומשקף את רמת הענישה ההולמת ,בין היתר בשים
לב לעברו הנקי של הנאשם ,החסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של העדים בתיק מסוג זה שהינו בעל היקף
עצום ,נטילת האחריות ומעמדו של הנאשם ביחס לנאשמים אחרים בתיק.
כמו כן ,לקחתי לתשומת ליבי את דברי ב"כ הנאשם על נסיבותיו האישיות של הנאשם.
אשר על כן ,אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
מאסר לתקופה של  6חודשים ,אשר ירוצה בעבודות שירות שתחילתם ביום  2/5/11במרכז
.1
הרפואי מעייני הישועה ברח' פוברסקי  17בני-ברק.
הנאשם יתייצב ביום  2/5/11בשעה  08:00במשרדי הממונה על עבודות השירות.
.2

מאסר על תנאי לתקופה של  6חודשים ,והתנאי הוא כי במשך  3שנים מהיום הנאשם לא
יעבור עבירה בה הורשע בתיק זה ,או כל עבירה אחרת לפי סימן יב' בפרק ח' לחוק העונשין.
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רשמתי בפני את הסכמת הצדדים על פיה יחולט סך של  ₪ 350,000התפוסים בחשבון
 021911/71בנק לאומי סניף  852רמת יצחק ,וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי
בפתח תקוה.
הצדדים יגישו בקשה מוסכמת בענין זה לביהמ"ש המחוזי.
למען הסר כל ספק ,ניתן בזאת צו חילוט כאמור.

.4

מורה על השבת כל חפצי הנאשם  ,5אשר נתפסו במסגרת הליכי החקירה בתיק.
כמו כן ,לאחר תשלום סכום החילוט ישוחררו באופן מיידי כל נכסי וכספי הנאשם  5אשר
עליהם חל צו החילוט הזמני של בית המשפט המחוזי בפתח תקוה ,של הנאשם .5
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ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"א 12/04/2011 ,במעמד הנוכחים.
5129371

רפי ארניה 54678313
54678313

רפי ארניה ,שופט
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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