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מתגבש הסדר טיעון בפרשת מהילת : פרסום ראשון
 הדלקים

שנים ושלושה חודשים ועונשו של  5-עונשו של אברהם גבאי יופחת ל
במסגרת עסקת הטיעון . שנים ותשעה חודשים 4-אחיו יוסי יופחת ל

 ישוחררו נכסיהם שחולטו

 
הנאשמים בפרשת הונאה גדולה בענף הדלק שזכתה לכינוי , האחים אברהם ויוסף גבאי

כך נודע , מגבשים בימים אלה הסדר טיעון עם הפרקליטות" הזהב השחור"
בבית המשפט העליון בפני השופטים אדמונד ) 'ב(בדיון שהתקיים אתמול ". כלכליסט"ל
שלפיה , אליקים רובינשטיין וניל הנדל הודיעו הצדדים כי הגיעו לעסקת טיעון, לוי

בעקבות הודעת . תתקצר תקופת המאסר של האחים וישוחררו נכסיהם שחולטו
האחים גבאי מרצים את עונשם שנגזר בסוף מאי . הצדדים הוחלט כי הערעורים ימחקו

2008. 
  

-שנים ו 5-שנים ל 6-עונשו של אברהם גבאי הופחת מ, על פי עסקת הטיעון המתגבשת
כן סוכם . שנים ותשעה חודשים 4-ל 6-הופחת מ, יוסי, חודשים ועונשו של אחיו 3

מיליון שקל מתוך  4שבמידה והאחים גבאי ישלמו את פדיון הקופה של הפרשה בסך 
שחולטו במסגרת , ישוחררו תחנת דלק ושתי דירות של האחים גבאי, מיליון שקל 20

 .הפרשה
  

הואשמו כי רכשו דלק מסוג  2005-לאחר שב 2008האחים גבאי הורשעו בסוף מאי 
נפטא וקיבלו פטור ממס לאחר שהצהירו כי הדלק ישמש לייצור מדללים וממיסים 

בית המשפט קבע כי עבירת המס . בעוד שבפועל מכרו אותו לארגון פשיעה, לתעשייה
ואז ביסס על , כמוה כקבלת דבר במרמה והרשיע את האחים בשני סעיפים אלה

 . ההרשעה בקבלת דבר במרמה הרשעה נוספת בהלבנת הון
  

הגישו האחים גבאי ערעור לבית , "כלכליסט"כך פורסם ב, משפטית זו" קפיצה"בעקבות 
שבחר במכוון שלא , המשפט העליון שבו טענו כי היא מנוגדת לחלוטין לעמדת המחוקק

 .לכלול את עבירות המס ברשימת עבירות המקור
  

ובערעור לעליון הצטרף , ד גולדמן ברון"האחים גבאי יוצגו לאורך הפרשה בידי משרד עו
 .ד יצחק בן אשר ממשרדו של ביין"דן ביין ועו' לייצוג משרדו של פרופ

  
מדובר כאן ": "כלכליסט"ביין ל' מסר פרופ, בעקבות הידיעה על גיבוש הסדר הטיעון

לדעתי בית המשפט המחוזי בתל אביב שגה כאשר קבע כי הנאשמים . בערעור עקרוני
אך אני מכבד את החלטת הלקוח , עברו על עבירת הלבנת הון ולא רק על עבירת מס

 ". שהעדיף עסקת טיעון
  

יתכן שהפרסום " : "כלכליסט"מסרו ל, ד גלעד ברון ואורי גולדמן המייצגים בתיק"עוה
קידמנו , בהסדר עקרוני שיזמנו. שכן הדיון בתיק עדיין תלוי ועומד, מקדים את זמנו

מדובר , כאמור. גובש מתווה להסדר טיעון שיכלול גם את הליכי החילוט, והובלנו
 ".במתווה מותנה הכפוף לתנאים שפרטיהם טרם הובררו

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