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המדינה תפצה נישום בחצי מיליון שקל ,לאחר שהפרקליטות חזרה בה מכתב אישום נגדו

המדינה חזרה בה מאישום על
העלמת מס ותשלם פיצוי מוגדל
הנישום ,רופא שיניים ,דרש פיצוי על נזקים ועוגמת נפש ,בטענה שחקירה רשלנית של חוקרי מס הכנסה הובילה להגשת
כתב האישום ,מבלי שהראיות ,שחלקן היו מפוברקות ,ודוח גמר החקירה ,נבחנו כראוי בפרקליטות  fבאופן חריג ,בטרם
הוגשה תביעה לפיצוי מצד הנישום ,נחתם הסדר פשרה ,לפיו הפרקליטות ורשות המסים יפצו אותו  /אלה לוי–וינריב
רקליטות המדינה ורשות לו העלמת הכנסות במשך כשש
כי תבטל את כתב האישום,
המסים שילמו בחודש
שנים .כתב אישום זה נמחק לאחר בטענה כי הראיות כנגד בני הזוג
שעבר חצי מיליון שקל פיצוי
שהתברר ,כי לרופא לא נערך
מופרכות וחלקן אך מפוברקות.
לרופא שיניים ורעייתו שהואשמו שימוע בטרם הגשתו .ואולם,
בעקבות הדברים ,המליץ ביהמ"ש
בהעלמת מס בהיקף של כמיליון ב– 2011הוגש כתב אישום חדש
לפרקליטות מיסוי וכלכלה לשוב
שקל ,אך זוכו באופן מלא
כנגד הרופא ,אך הפעם הוספה
ולשקול את עמדתה בתיק.
מהעבירות ,לאחר שהפרקליטות גם רעייתו שעבדה עמו במרפאה
"חקירה רשלנית"
חזרה בה מכתב האישום .בנוסף,
לאישומים.
בדצמבר  ,2012ארבע שנים
שילמו הפרקליטות והרשות 88.5
בראשית ההליכים ,הגישו בני
לאחר שהוגש כתב אישום,
אלף שקל שכר טרחת עורכי דינם הזוג ,באמצעות עו"ד שי הראל,
הודיעה הפרקליטות לביהמ"ש כי
של בני הזוג ,ומע"מ.
בקשה לביטול כתב האישום
חזרה בה מכתב האישום .בהודעה
ראשיתה של הפרשה בשנת
בטענה ,כי החקירה בעניינם
צוין כי חלק מחומר הראיות
 ,2007אז פתחה רשות המסים
הייתה רשלנית ואין למדינה
בתיק נהרס בשל שריפה שפרצה
בחקירה נגד רופא השיניים
ראיות על מנת להוכיח את
בבניין שבו נמצאת הקליניקה של
בעקבות מידע שהתקבל ברשות ,אשמתם ,אך בקשתם נדחתה.
רופא השיניים ,וכי קבלות של
ככל הנראה משכנה שעמה היה
ואולם ,לאחר שהחל שלב
הרופא אבדו במשרדי החקירות
הרופא מסוכסך .ב– 2008הגישה
ההוכחות בתיק ונשמעו עדויות
של שלושה חוקרי מס ,פנה עו"ד או במשרדי הפרקליטות .בעקבות
פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב
הודעת הפרקליטות זיכתה שופטת
אישום חמור נגד הרופא ,שייחס
הראל שוב לפרקליטות בבקשה

פ

משרד המשפטים:
"המדינה שילמה
סכום ששיקף
החזר הוצ' ופיצוי
בגין עוגמת הנפש
בשל הימשכות
ההליך הפלילי,
ממנו חזרה
בסופו של יום"

השלום בת"א ,דניאלה שריזלי,
את הרופא ואת רעייתו.
ההודעה על החזרה מכתב
האישום הוגשה לביהמ"ש לאחר
חילופי מנהלים בפרקליטות
מחוז מיסוי וכלכלה ,עם פרישתה
של עו"ד אלה רובינק וכניסתה
של עו"ד ליאת בן–ארי–שווקי
לתפקיד ,וכן לאחר מספר חודשי
מו"מ בין הפרקליטות לעו"ד
הראל .עם זאת ,הפרקליטות
לא הודתה בטענותיו של רופא
השיניים כי נעשו טעויות בתיק,
ולכאורה ה"כתם" על בני–הזוג
מההליך הפלילי נותר בעינו.
לנוכח "הכתם" האמור ,החליטו
רופא השיניים ואשתו ,בעצת
עורך דינם ,לא לוותר ולדרוש
פיצוי מהמדינה על הנזקים

ראש רשות המסים ,משה אשר) ,מימין(

שנגמרו להם .במאי  ,2013פנה
עו"ד הראל לפרקליטות בדרישה
כי תשלם לבני הזוג "פיצוי
נכבד" על הנזקים ועוגמת הנפש
הרבה שנגרמה להם ,עקב "ביצוע
חקירה רשלנית נגדם על–ידי

עבודות שירות וקנס לסמנכ"ל
תפעול לשעבר בחב' קמהדע
בגין שימוש במידע פנים
לעסקת הענק בין קמהדע לבין הכלכלית במחוזי בת"א.
לביצוע אך קשות לגילוי,
מאת אלה לוי–וינריב
חברת  Baxterהבינלאומית,
השופט כבוב ציין בגזר הדין ומאידך הנזק שהן גורמות לשוק
אברהם בזיז ,סמנכ"ל התפעול ירצה  6חודשי עבודות שירות
כי "בתי המשפט בישראל
ההון הוא רב .בתי המשפט חזרו
בחברת קמהדע לשעבר,
וישלם קנס בסך  100אלף שקל נמצאים בעיצומה של מגמת
ושנו פעם אחר פעם ,בייחוד
שהורשע על–פי הודאתו בעבירה בלבד .כך קבע הבוקר )ה'(
יישום אכיפה מחמירה בעבירות בשנים האחרונות ,כי המשקל
של שימוש במידע פנים בקשר השופט חאלד כבוב מהמחלקה
כלכליות ,שמחד קלות מאוד
שיינתן לעובדה שהעבירות
מבוצעות על–ידי אנשים בעלי
רקע נורמטיבי ,יהיה מוגבל
ביותר ,שכן על–מנת לבצע
את העבירות בהן עסקינן ,על
העבריין להגיע ,בדרך–כלל,
לעמדות כלכליות בכירות".
עוד הוסיף כבוב ,כי "על
 22שנות
עבירות של שימוש במידע
מוניטין
פנים ,שהינן עבירות החותרות
תחת יסודותיו של שוק ההון,
יש להטיל עונש מאסר מאחורי
סורג ובריח" ,אך "עם זאת",
ציין" ,לא יכולתי להתעלם
מנסיבות עניינו של הנאשם
המוסד הישראלי
)בין היתר ,לבזיז אישה
החשמונאים  ,84תל-אביב ,טל':
לבוררות עסקית
וחמישה ילדים ,הוא איבד את
ע"ש פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל
info@borerut.com  www.borerut.com
עבודתו הקודמת ושמו נפגע
מייסודו של איגוד לשכות המסחר
מהפרסומים על ביצוע העבירה

המוסד הישראלי לבוררות עסקית
בראשות השופט )בדימוס( דן ארבל

צוות בוררים ומגשרים מקצועי התאמת רשימת בוררים לכל תיק
בחירת הבורר ע"י הצדדים פסק בוררות מנומק ערכאת ערעור

03-5631052

אברהם בזיז בביהמ"ש ,היום .השופט התחשב באחריות שנטל על מעשיו

ביולי–אוגוסט  2010מו"מ
 א' ל"ו( ,העבירה שביצעמתקדם להסכם לשיתוף פעולה
והאופן שבה נטל אחריות על
ארוך–טווח בתחום התרופות.
מעשיו".
חברת Baxter Healthcare
צפי הכנסות של
 Corporationהבינלאומית
ד'
עשרות מיליוני
נסחרת בבורסה בניו–יורק
חברת קמהדע בע"מ
ומתמחה בפיתוח ,ייצור ,שיווק
הציבורית ,פועלת בתחום הביו– ומכירה של תרופות.
פרמצבטיקה ,ועוסקת בפיתוח,
ב– 24באוגוסט  2010פירסמה
ייצור ושיווק של תרופות.
קמהדע דיווח מיידי לבורסה
בדבר התקשרותה עם Baxter
בכתב האישום המתוקן נגד
בעסקה ,במסגרתה תפיץ
בזיז ,שהוגש במסגרת הסדר
האחרונה תרופה של קמהדע
טיעון ,צוין כי בין קמהדע
בארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה וניו
לבין חברת  Baxterהתנהל

