
 

משפט  |  
שלחו להדפסה

 גודל פונט

 בית המשפט גזר עונשים קלים על אברהם ויהודה וינגוט
אישומים של  13אנשי העסקים הורשעו בעבירת רשלנות בלבד מתוך 

לא אוכל לקבוע כי ענייננו בנוכלים “: "השופט. כוונה להתחמק ממס
 "המנהלים את עסקם בנסיון להערים על הרשויות

 
בית משפט השלום בתל אביב גזר עונשים קלים יחסית על אנשי העסקים אברהם 

והרשיע אותם מ בהם הואשמו "עבירות המעלאחר שזיכה אותם מרוב , ויהודה וינגוט
 . אישומים של כוונה להתחמק ממס 13בעברות רשלנות בלבד מתוך 

  
הטיל על יהודה וינגוט עונש מאסר של חמישה חודשי עבודות שירות , השופט דן מור

על אברהם וינגוט הוטל עונש של חודשיים וחצי עבודות . ועשרת אלפים שקל קנס
על שניהם הוטל עונש מאסר של שנה על תנאי למשך . שירות ועשרת אלפים שקל קנס

 .השופט התנגד לבקשת עיכוב ביצוע שביקשה התובעת. שלוש שנים
  

 .'ממשרד גולדמן ושות, השניים יוצגו על ידי עורך דין קובי גולדמן
  

, אברהם וינגוט ניהל במשך שנים ארוכות את האגודה לקידום החינוך המדעי דתי
עיקר ההכנסות מהפעילות הגיעו . שמטרתה לחנך מבוגרים בקורסים מקצועיים שונים

, 2002בשנת , ת"ובמיוחד משרד החינוך ומשרד התמ –ממשרדי הממשלה השונים 
מ על "החייב לשלם מע, נדרשו וינגוט לפעול כעוסק, בעקבות דרישה של רשם העמותות

. עסקאותיו
  

הגישו  –מורים ומרצים  -ועובדי החברה , הגיעה האגודה לקשיים כלכליים 2006במאי 
 . בקשה לפרק את החברה בשל אי קבלת שכר במועד

  
, באמצעות החברות, טוען כי וינגוט, מ תל אביב"כתב האישום שהוגש על ידי תחנת מע

תוך שימוש בעורמה , מתוך כוונה להתחמק ממס, מ קשות"ביצעו שורה של עבירות מע
 . מרמה ותחבולה

  
במהלך כל , ניכר היה: "השופט לא קיבל את רוב הטענות שהיו בכתב האישום וכתב

ולכאורה אי אמון זה מחלחל , אי האמון המלא והעמוק של המדינה בנאשמים, המשפט
לדעתי . אינני שותף להתרשמות קשה זו. מ"לאולם המשפטים עוד ממשרדי תחנת המע

שלא מתוך כוונת זדון להמנע , ברוב המקרים, בשנים הרלוונטיות, פעלו הנאשמים
חסר , אלא שנתקבלו בקשיי גבייה, מלשלם את המס המגיע מהחברות הנאשמות

 . ”וקשיים בניהול עסקיהם המפוזרים והמורכבים, תזרימי רב שלא היה קשור אך בהם
  

לא אוכל לקבוע כי ענייננו בנוכלים המנהלים את עסקם בנסיון להערים על “: עוד כתב
אף שברור כי אין עסקינן במלאכי , כפי שהדברים הוצגו בדברי המדינה, הרשויות
 ".חשדניים וערמומיים, אלא באנשי עסקים מנוסים, השרת

  
  
  
  
  

  לחצו להרשמה. קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט
 

הדר קנה 
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