
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפ1 ת>פ> 16563-08-17

בפני כב' השופט העמית
גולפינקל צבי

המאשימה: מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות המדינה,

המחלקה הכלכלית
מרחוב הסורג 1, ירושלים י

; פקס: 02-6467841 טלפון: 02-5693939

- ד ג נ -

הנאשמים:
2. מתן דהן, ת,ז. 37306412

באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או אביעד שאולזון
קוסטליץ ושות', עורכי דין

ב.ס.ר. 3, קומה 31 מגדל
מרחוב כינרת 5, בני ברק

טלפון: 03-7671500; פקס': 03-7671501

3. דני גליקסברג, ת.ז. 036494714
באמצעות עו"ד עודד גזית

מרחוב דרך מנחם בגין 7, רמת גן
; פקס: 03-6733338 טלפון: 03-6733331

4. סטיבן לוי, ת.ז. 0301924312
באמצעות עו"ד אברהם פורז

מרחוב דרך השלום 53, גבעתיים
; פקס: 03-5734000 טלפון: 03-5733000

ודעה על הסדר טיעון ה

1. המאשימה והנאשמים 4-2 מודיעים על כך שהם הגיעו להסדרי טיעון.

2. הצדדים מבקשים להציג לבית המשפט הנכבד את פרטי ההסדרים מחר בדיון שיידחה
לשעה 12:00 או לשעה מאוחרת יותר בהתאם ליומנו של בית המשפט.

3. על פי ההסדרים נאשם 2 יודה בעבירת מתן שוחד לפי סעיף 291 לחוק העונשין, והצדדים
יעתרו במשותף לעונש מאסר של שישה חודשים שירוצה בדרך של עבודות שרות [ההסדר

בעניינו של נאשם 2 מצורף בזאת].
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האישום בעניינו של נאשם 3 יבוטל בהסכמה, בהתאם להוראת סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין
הפלילי.

נאשם 4 יודה בביצוע עבירה של הפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין,
והצדדים לא הגיעו להסכמה לעניין העונש.

4. הודעה זו מוגשת על דעת ב"כ הנאשמים עו"ד קוסטליץ, עו"ד גזית ועו"ד פורז.

ד"ר מאור אבן חן ד"ר יונתן קרמר
סגן מנהל המחלקה הכלכלית סגן בכיר במחלקה הכלכלית

בפרקליטות המדינה בפרקליטות המדינה

היום •. כ"ד ניסן, תשע"ח
9 אפריל, 2018
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ת ולמשפט ה#הה< בתליא3<ב-יפ1 ת,פ 16512-08-17 בני

גפגי כבוד השופט
צ' גורפינקל

המאשימה; מ1<נו1 ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה,
המחלקה הכלכלית

מרחוב הסורג 1, ירושלים
; פקס: 02-6467841 טלפון: 02-5693939

- ד ג נ  -

הנאשמ: מוגן דהן, ת.ז> 37306412
באמצעות עוה"ד ירון קוסטליץ ו/או אביעד שאולזון

מרחוב כנרת 5, בני ברק 5126237
טלפון: 03-7671500; פקס� 03-7671501

הסדר טיעוו בעניינו נאשם 2

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר טיעון, כדלקמן ?.

1. לבית המשפט מוגש תיקון לכתב האישום, התיקון חל לגבי נאשם 2 בלבד.

2. הנאשם מודה בעובדות ובעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

3. הצדדים עותרים במשותף לבית המשפט הנכבד בבקשה שירשיע את הנאשם על פי כתב
האישום המתוקן, יגזור עליו מאסר של שישה חודשים שירוצה, בכפוף לכך שהנאשם
יימצא מתאים לדרך זו של ריצוי מאסר, בעבודות שרות וכן מאסר על תנאי על פי שיקול

דעתו.

4. הנאשם החליט להודות בעובדות כתב האישום המתוקן מתוך הכרה כי במעשיו,
המתוארים שם, כשל בעבירה פלילית של מתן שוחד, וזאת תוך כדי עשייתו בענייני עמותת
איילים, שראה חשיבות גדולה בקידומה, למען המדינה והחברה בישראל. מחויבותו זו
הביאה אותו לכך שחצה את גבולות האיסור הפלילי על מתן שוחד, ועל כך הוא מצר ומביע

חרטה.

5. המאשימה הגיעה להסכמות אלה, בין היתר, בשים לב להודאת הנאשם, הפנמתו את הפסול
שבמעשיו, טענתו כי בזמן אמת לא הבין את המשמעות המשפטית של מעשיו, הבעת
החרטה, שיש לה בעיניה חשיבות רבה, לנסיבות הייחודיות של תיק זה, ובכלל זאת הרקע



שהוביל לביצוע העבירה, נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם, ובראש
ובראשונה העובדה כי השוחד שנתן לא שולס כדי שבתמורה לו� יעשו עובדי הציבור מעשים

שיביאו את הנאשם או מקורבים לו להתעשר אישית, אלא משום שהנאשם רצח לקדם כך

מטרות חברתיות חשובות ומוערכות, ושמסלול חייו ודרכו, רצופים נתינה, עשייה לטובת

הכלל, והתנדבות, והכול כפי שיפורט במעמד הטיעון לעונש ,? וכן כמפורט בכתב האישום

המתוקן, שהנאשם לא היה מודע לחלק מהעובדות שחיו ידועות לעובדי הציבור לוקחי
השוחד.

6. למען הסר ספק, יובהר כי התשתית העובדתית שעל יסודה יטענו הצדדים לעונש היא זו
המפורטת בכתב האישום המתוקן, והצדדים לא יחלקו על עובדות אלו.

7. עס זאת, על רקע העובדה שהנאשם פעל במטרה לקדם את העמותה, יוכל הנאשם לבקש

מבית המשפט כי ייכתב בגזר הדין שאין במעשיו כדי לפסול אותו מלשמש כחבר ועד
בעמותת איילים. המאשימה לא תביע עמדה באשר לבקשה זו, שכן ממילא, בעיניה, השאלה
באילו תפקידים יכול הנאשם לשמש אינה מצויה, לשיטתה בשיקול דעתה ובסמכות

במסגרת ההליך הפלילי.

8. באי כוח הנאשם, עו"ד קוסטליץ ועו"ד שאולזון, הח"מ, הסבירו לנאשם את כל
משמעויותיו של ההסדר, והנאשם מודע לכך:

א. שההסדר אינו מחייב את בית המשפט, ובית המשפט רשאי שלא לקבלו, כולו או
חלקו, להחליט בעניינו של הנאשם כל החלטה שהחוק מאפשר לו, והוא רשאי לגזור

על הנאשם כל עונש שיראה לו הולם על פי שיקול דעתו.

ב. שהמאשימה רשאית לערער על גזר הדין.

ג. שהמאשימה אינה מתחייבת מראש מה תהא עמדתה במידה והנאשם יערער על
העונש שיוטל עליו על ידי בית המשפט.

י''ט גיסן, תשע"ח
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מתן דהן עו"ד ירון קוסטליץ עו''ד אביעד שאיזון

ב''כ הנאשם ב"כ הנאשם

<;/ו<.;ור 7י*ל-
ד"ר מאור אבן חן ד"ר יונתן קרמר \
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בפרקליטות המדינה פרקליטות המדינה

אני, מתן דהן, ת.ז. 37306412, מצהיר בחתימתי מטה כי תוכנו של ההסדר מקובל עליי במלואו
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ומשמעויותיו הוסברו לי על ידי באי מחי.

מתן דהן

. הנני מאשר את חתימת מרשי י.

עו"ד ירון קוסטליץ
ב"כ הנאשם
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