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)צילומים :איל יצהר ועינת לברון(

שהפגינה ,הן כשלקחה אחריות
בהם נמצא כי מכלול הנסיבות
ודרישותיהם מרשות המסים
ומשכה את כתב האישום בראשית מצדיק הגעה לפשרה ,מן
והפרקליטות.
דיוני ההוכחות ,והן כשהחליטה
הראוי להגיע להסדר מתאים
הפיצוי אושר
להמליץ לרשות המסים
מחוץ לכותלי ביהמ"ש .מדובר
בדרגים הבכירים
והפרקליטות לפצות את הלקוחות בהתנהלות ראויה להערכה של
מדובר במקרה חריג ,שבו עוד
שלי על הנזקים שמערכת אכיפת הרשויות ,כמו גם חיסכון בזמן
בטרם הוגשה תביעת נזיקין
החוק גרמה להם.
שיפוטי יקר ובכספי ציבור
לקבלת פיצוי כנגד המדינה )לאחר "כעו"ד המתמחה בייצוג
בניהול הליכים מורכבים.
שלוש פגישות וארבעה מכתבי
חשודים ונאשמים בעבירות מס,
"במקרה הנדון שילמה המדינה
דרישה לפיצוי( ,מסכימה המדינה אני מברך על כך שהפרקליטות לשני הפונים סכום ששיקף החזר
להגיע להסדר עם הנפגעים.
ורשות המסים השכילו להפיק
הוצאות ופיצוי בגין עוגמת הנפש
הפרשה והפיצוי נבחנו ואושרו
לקחים חשובים מהפרשה הזו,
שנגרמה להם בשל הימשכות
על–ידי הדרגים הגבוהים ביותר
ומערכת אכיפת החוק יצאה
ההליך הפלילי ,ממנו חזרה
ברשויות המעורבות ,ובין היתר
מחוזקת מכך".
המדינה בסופו של יום ,לאו דווקא
על–ידי ראש רשות המסים,
מהשיקולים הכתובים בפרסום".
סמנכ"ל בכיר לחקירות ברשות "חיסכון בזמן
מרשות המסים נמסר בתגובה:
שיפוטי יקר"
וכן על–ידי פרקליט המדינה
"בהמשך להודעת הפרקליטות
ממשרד המשפטים נמסר
היוצא ,פרקליט המדינה הנכנס,
באשר לנסיבות משיכת כתב
המשנה לפרקליט המדינה ואחרים .בתגובה" :לאחר בדיקת מכלול
האישום ,הוחלט על–ידי רשות
עו"ד שי הראל מסר ,כי "מדובר הנסיבות ,ובכלל זאת הערכת
מסים והפרקליטות ,לפנים משורת
בפרשה חמורה שהסבה נזק גדול סיכונים מול סיכויים והערכת
הדין ,ובהתחשב בתקופה שחלפה
מאד ללקוחות שלי .יש לשבח
עלויות ומשאבים הדרושים
מיום הגשת כתב האישום ועד
את עו"ד ליאת בן–ארי–שווקי,
בניהול הליך משפטי ,הוחלט
מועד הזיכוי ,לפצות את הנאשם
פרקליטת מחוז ת"א מיסוי
להגיע לפשרה .נדגיש כי לא
בסכום זה כהחזר על הוצאות
ופיצויי על עגמת הנפש¿ .
וכלכלה ,על היושר והמקצועיות מדובר במהלך חריג ובמצבים

ופרקליטת מחוז ת"א )מיסוי וכלכלה( ,ליאת בן–ארי–שווקי .היו מעורבים בהחלטה

חוקרי מס הכנסה" ,כטענתו,
שהובילה להגשת כתב אישום
חמור נגדם .וכל זאת ,נטען,
מבלי שחומר הראיות ודוח גמר
החקירה נבדקו ונבחנו כראוי
בפרקליטות.

בעקבות הדרישה הכספית
לפיצוי ,החל מו"מ מחודש בין
הצדדים ,שהוביל לחתימת
הסדר פשרה בינואר  ,2014לפיו
הפרקליטות ורשות המסים יפצו
את רופא השיניים ורעייתו בגין

שקלים בשנה .ביום פרסום
הדיווח המיידי ,עלה שער מניית
קמהדע ב– ,16.24%בנפח מסחר
חריג של  35.4מיליון שקל.
לפי כתב האישום ,יומיים
לפני הדיווח בבורסה ,שלח בזיז
מסרון לאביחי רצון ,חברו מזה
שנים רבות ,שבו נכתב" :תקנה
כעת ,שלא תגיד לא אמרתי לך.
לא יכול לפרט ,תדע בהמשך
השבוע" .זאת ,כשהוא יודע או
צריך לדעת שרצון ינצל את
חוות דעתו לצורך ביצוע עסקה.
ואכן ,לפי כתב האישום ,סמוך
לאחר קבלת המידע ,ביצע רצון
עסקאות במניות החברה .ב––22
 23באוגוסט רכש רצון למעלה
מ– 12אלף )ערך נקוב( ממניות
החברה בכ– 240אלף שקל,
אותן מכר ב– 280אלף שקל עם
)צילום :אלון רון( פרסום הדיווח המיידי .בנוסף,
מסר רצון גם לאחיו המלצה
זילנד ,ותפסק לה חומרי גלם
לרכוש את מניות החברה ,וזה
לייצור תרופה נוספת .מדובר
רכש מניות בהיקף של  23אלף
בעסקה מהותית ביותר לחברה ,שקל ,אותן מכר ברווח של
וההכנסות הצפויות בעקבותיה כ– 8,500שקל.
נאמדו בעשרות מיליוני
השופט כבוב ציין בגזר הדין
דולרים.
כי "בעניינו ,מדובר בעבירה של
מידע פנים על דרך של מסירת
"תקנה כעת ,שלא חוות דעת ,כאשר מקבל חוות
תגיד שלא אמרתי" הדעת ,שעשה שימוש במידע
באותה תקופה הייתה
הפנים ,לא הועמד לדין משום
קמהדע חברה מפסידה ,ובדוחות עמימות המצב המשפטי לגביו".
השנתיים של ,2007–2009
עם זאת ,הבהיר ביהמ"ש כי
שקדמו לדיווח המיידי ,עמדו
בעתיד בתי המשפט לא ינהגו
הכנסותיה על כ– 51–57מיליוני בצורה מקלה דומה¿ .

הנזקים ועוגמת הנפש שנגרמה
להם .תשלום הפיצוי נחלק
בחלקים שווים בין רשות המסים
ופרקליטות המדינה .תמורת
קבלת הפיצוי ,הסכימו בני–הזוג
לוותר על המשך תביעותיהם

דרושים לך עובדים בעלי הכשרה מקצועית ?
אולי מימון לקורס הכשרה מקצועית בעסק שלך?

משרד הכלכלה מאריך את מסלול כיתה במפעל!
ביהמ"ש:
"המשקל
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"

"כיתה במפעל" מאפשרת למעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי לקבוצת
דורשי עבודה בתחומים שונים בענפי מחשבים ,מינהל ,מטפלות ורכב )הכל בהתאם
לנוהל המלא(.
הקורס יתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר של המשרד ,כאשר ההכשרה המעשית של
הקורס תבוצע בכל מקרה אצל המעסיק.
מעסיק המעוניין יידרש להתחייב להעסיק בעבודה אצלו כ 60%-לפחות מבוגרי הקורס,
בהתאם לאחוזים הנדרשים בנוהל לגבי כל מקצוע.
למידע מדוייק על מסלול זה ,לרבות רשימת הענפים המוכרים ,תנאי הסף ,אמות המידה ,
חובת ההשמה  ,תנאי התשלום ,אופן הגשת הבקשות והדיון בהן ,יש לעיין ב"פנייה לקבלת
הצעות להכשרת דורשי עבודה במסלול כיתה במפעל"  -המפורסם באתר האינטרנט של
משרד הכלכלה  -תחת מכרזים  -מכרזים והזמנות להציע הצעות  -פנייה לקבלת הצעות
להכשרת דורשי עבודה במסלול "כיתה במפעל".
מצורף קישור לאתר האינטרנטhttp://www.economy.gov.il/kita :
יובהר כי הנוסח הקובע הוא הנוסח המופיע באתר המשרד.
את הבקשות יש להגיש ,תוך צירוף כל המסמכים הנדרשים בנוהל ,בשני עותקים,
למחוז הרלבנטי בו נמצא המפעל:
מספר טלפון
הממונה
כתובת
מחוז
026667914/5
גדעון זקן
יפו  30ירושלים
מחוז ירושלים והדרום
04-8613753
איסר דובדבני
חסן שוקרי  5חיפה
מחוז חיפה והצפון
03-7347133
דרך סלמה  53תל-אביב דוד בונלי
מחוז תל-אביב והמרכז
08-6264728/30/77
שרונה בלוך
התקווה  4קריית
מחוז באר שבע והנגב
הממשלה ב"ש
פנייה זו מחליפה את הפנייה שפורסמה ב 14 -במרס ) 2011להלן -הפנייה הקודמת(.
על בקשות שהוגשו בוועדה בטרם פרסום פנייה זו יחולו הוראות הפנייה הקודמת.
המשרד מודיע כי הפעלת מסלול הכשרה זה ,מותנית באישור התקציב.

משרד הכלכלה
חייגו אלינו למספר המקוצר
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