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   שופטת ניצה מימון שעשועה' בפני כב

  מדינת ישראל  מאשימהה
  

  
  נגד

 

  מ"בע) היפר היפר(רשת הרבוע הכחול  . 1  נאשמיםה
  
  מ"מגה קמעונאות בע . 2
  
  מרדכי גנץ . 3
  
  אסתר פרץ . 4
  
  אלון לוטן . 5
  
  גיא חלוואני . 6
  
  מרדכי פיטוסי . 7
  
  אברהם בן נאים . 8
  
  מיגואל ראובן זדונייסקי . 9
  

  שמעון גרינברג . 10
  

  

  

 
>#2#<  2 

 3  :נוכחים

  4 

 5  ד טלי קינן "כ המאשימה עו"ב

 6  ד עברי "ד בורסי  ועו"כ הנאשמים עו"ב

  7 

 8 פרוטוקול

  9 

 10  .  מכתב האישום10 -  3הגענו להסכמה לפיה יימחקו נאשמים : כ המאשימה"ב

 11  .  יודו בכתב האישום2 – ו 1ואילו נאשמות 

tal
עט סימון



  
 

  
  בית משפט השלום בפתח תקווה

היפר (רשת הרבוע הכחול ' מדינת ישראל נ 9699-09-11 פ"ת
  'מ ואח"בע) היפר

  

  2012 מאי 06  

  

 6

  1 

 2  .  מודות בכתב האישום2 – ו 1 נאשמות :כ הנאשמים"ב
>#3#<  3 

 4  הכרעת דין

 5  .  אני מרשיעה אותן בעבירות המיוחסות להן בכתב האישום2 – ו 1על יסוד הודאת הנאשמות 

 6  .  יימחקו מכתב האישום10 – 3נאשמים 
>#4#<  7 

 8   . במעמד הנוכחים06/05/2012, ב"ד אייר תשע"יניתנה והודעה היום 

  9 

  

  שופטת, מימון שעשוע ניצה

#5#<  10 

 11        טיעונים לעונשטיעונים לעונשטיעונים לעונשטיעונים לעונש

  12 

 13  . ח" ש250,000אנו מבקשים לגזור עונש כספי של  :המאשימהכ "ב

 14נכון שאף פעם לא יכול להיות , אני מציגה פסיקה במקרה האחרון אשר מתייחסת לעבירות דומות

 15  .אותו דבר

 16רוב הפסיקה שהיא . כל מקרה שונה מהמקרה לא דין מקרה אחד כדין מקרה אחר :ותכ הנאשמ"ב

 17  .אין לכך כל משמעות , תלונה מהעובדות של המקרה הקונקרטי פה 

 18 אפשר להימנע הרמטי מטעויות כאלה שהן טעויות אנוש שהן בתחום אי. כאן מדובר בזוטי דברים

 19  .הסבירות

>#6#<  20 

 21  גזר דין

 22אשר , ח " ש130,000אני גוזרת על הנאשמות קנס בסך , בהמשך להליך גישור ובהסכמת הצדדים

 23  .  יום מהיום60ישולם תוך 

 24   . 2 – ו 1הקנס ישולם בחלקים שווים בין הנאשמת 

 25   . 16034-12-08. פ.ח  מ ת" ש50,000 בסך 1הסכום כולל הפעלת התחייבות של הנאשמת 

 26עבור עבירה בה ח שלא ת" ש25,000כל אחת מהנאשמות תחתום על התחייבות בסך , כמו כן

 27  .  שנים3  תוךההורשע

 28כ הנאשמות כדי שיחתימו את מרשותיהן "טופס ההתחייבות ייערך על ידי המזכירות ויועבר לב

 29  . ימים5קידו את הטופס החתום במזכירות בית המשפט תוך ויפ

 30  .  יום מהיום45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

>#7#<  31 

 32   . במעמד הנוכחים06/05/2012, ב"ד אייר תשע"יניתנה והודעה היום 

  33 

  

  שופטת, מימון שעשוע ניצה

tal
עט סימון

tal
עט סימון
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 2 אלינור אבורוס: הוקלד על ידי




