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 בפני כב' סגן הנשיא השופט שמואל הרבסט 

 מדינת ישראל מאשימהה
 

 נגד
 

 בנימין חוג'ה. 1 נאשמיםה

 משה כהן .2

 ב.מ. גולד יזמות בע"מ .3

 יבוק יזמות בע"מ .4

 1 

 2 : נוכחים

 3  ברגמן ב"כ המאשימה עו"ד הילי 

 4 וב"כ עו"ד עודד הכהן 1הנאשם 

 5 וב"כ עו"ד יריב אבירם 2הנאשם 

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9: חברי עו"ד אבירם הנאשמים ואני שבים ומביעים הערכה עמוקה לגב' מרים בן גל 1ב"כ הנאשם 

 10ם( שללא חריצותה ונכונותה לבדוק את העניינים לגופם, תיק זה היה מתנהל עד -)מפרקליטות מחוז י

 11 לעשור הבא. 

 12 

 13 העונשית המוסכמת כמופיע בהודעת ההסדר. נבקש לדבוק בעמדתנו ב"כ הצדדים: 

 14 

 15: הגענו להסדר לנוכח קשיים ראייתים משמעותיים ולאחר שהוצגו לנו מסמכים רבים ב"כ המאשימה

 16על ידי באי כוח הנאשמים וזאת למעשה הסיבה העיקרית והכמעט בלעדית בהגעה להסדר כזה. כמו 

 17כן הנאשמים נעדרי עבר פלילי, מדובר בעבירות ישנות וכמו כן הגיעו להסדר פשרה באפיק האזרחי 

 18 חדל ולכן אבקש לכבד הסדר זה. שמהווה הסרת המ

 19 

 20 אין לנו מה להוסיף ונבקש לכבד הסדר זה. הנאשמים: 

 21 

 22 
<#3#> 23 
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 1 גזר דין

 2 

 3 ומחליט לכבדה. וראויה מאוזנת ם העונשיתהסכמתלאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, אני מוצא את 

 4 משכך, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 

 5 לשני הנאשמים: 

 6חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות, וזאת על פי חווה"ד אשר הוגשו בעניינם.  9 .1

 7 חוות הדעת. כמפורט ב –תחילת מועד הריצוי לכל אחד מהנאשמים 

 8 

 9י מאסר אשר לא ירוצו אלא אם יעברו מי מהנאשמים על אחת מן העבירות בהן חודש 3 .2

 10 הורשעו, וזאת תוך שלוש שנים מהיום. 

 11 

 12 24 –ב . הקנס ישולם לכל אחד מהנאשמים ימי מאסר תמורתו 120או ₪  69,000קנס בסך  .3

 13, ויתר התשלומים 15.10.22תשלומים שווים ורצופים, כאשר התשלום הראשון ישולם ביום 

 14תעמוד יתרת הקנס  –לכל חודש עוקב. ככל שלא ישולם מי מהתשלומים במועדו  15-ב

 15שו תשלום במועד הנקוב או עד חמישה ימי עבודה לפירעון מיידי. תשלום במועד פירו

 16 לאחריו. 

 17 

 18 . 1.8.21 –המוצגים בתיק יוחזרו לנאשמים, אלא אם תתנגד לכך המאשימה עד ליום  .4

 19 

 20אף אני מצטרף לדברי התודה אשר הושמעו על ידי באי כוח הנאשמים והמפורטים בתחילת 

 21 פרוטוקול הדיון מהיום. 

 22 

 23אוסיף כאן דברי תודה לחברי מנהל המחלקה הפלילית, כב' סגן הנשיא, השופט י. מינטקביץ אשר 

 24לא חסך מאמצים בניסיונו להביא את הצדדים להסכמות בתיק דנן, ופרוטוקול הדיון אף יועבר 

 25 לעיונו. 

 26 

 27 <#4#>יום מהיום. 45זכות ערעור לבית משפט המחוזי בתוך 

 28 במעמד הנוכחים. 14/07/2021, ה' אב תשפ"אניתן והודע היום 

 29 

 
 

 שופט, סגן הנשיא, הרבסט שמואל

  30 
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 1 גוזלן אורנה ידי על הוקלד


