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נעצרה חוליה שעקצה בעל ג'יפ פורשה עם צ'ק מזויף
ניסיון למכור רכב יוקרה באינטרנט כמעט והסתיים בהונאה .תושב הרצליה ניסה למכור את ג'יפ הפורשה
שלו באמצעות האינטרנט ,וקיבל פניה מאדם שנראה אמין ונורמטיבי .לאחר שניסה לפדות את הצ'ק
הבנקאי ,התברר לו כי הצ'ק מזויף .הרכב אותר רגע לפני פירוק והחוליה נעצרה על ידי המשטרה.
בעל ג’יפ הפורשה פרסם הודעה תמימה על מכירתו באינטרנט ובעקבות כך פנה אליו אדם בשנות השלושים לחייו .הוא בחן את
הג’יפ וציין כי סבא שלו ,העובד בתעשיית היהלומים ,רוכש אותו עבורו כמתנה .בשום שלב לא עורר הקונה את חשדו של המוכר .הם
נפגשו בבנק הדואר ברמת גן במטרה להעביר בעלות על הרכב ,והצעיר הגיע עם “סבא שלו” ,אדם חביב שאף חיבק ונישק את
“נכדו” שעבורו הוא קונה את רכב היוקרה .הם נתנו למוכר צ’ק בנקאי ,אך העברת הבעלות הייתה בשעות אחר הצהרים ולכן המוכר
הגיע עם הצ’ק לבנק רק יום למחרת .שם התבשר כי הצ’ק מזויף וכי אין מספר סידורי כזה.
המוכר שהבין שנפל קורבן לתרמית מתוחכמת ,מיהר למשטרה והגיש תלונה .חוקרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב נכנסו לפעולה
ואיתרו את הרכב באמצעות מכשיר האיתוראן הנמצא בו .הרכב אותר במשחטת רכב בג’לג’וליה ,רגע לפני שעמדו לפרקו .המשטרה
החזירה את הרכב למוכר ואף הצליחו ללכוד את הרמאים ,כולם חברי חוליה ששיתפו פעולה כדי להוציא לפועל את ההונאה.
חוק העונשין מגדיר מרמה כטענת עובדה בעניין שבעבר ,בהווה או בעתיד ,הנטענת בכתב ,בעל-פה או בהתנהגות ,ואשר הטוען
אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת .עונשו של אדם המקבל דבר במרמה הוא עד  3שנות מאסר .במידה והעבירה
נעברה בנסיבות מחמירות הדין מזנק לעד  5שנות מאסר.
במידה וההונאה נעשית תוך שימוש במסמכים מזויפים ,העונש הצפוי למבצעה הוא עד  3שנות מאסר .כמו כן ,ישנן נסיבות מחמירות
הנוגעות בין היתר להיקף הזיופים והנזק הכרוך בהם מבחינה כלכלית ,משפטית ,עסקית וחברתית – אשר התקיימותן עלולה להוביל
אף לעד  5שנות מאסר.
מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס ,להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים .העונש בגין עבירות מס נע
בין  5-7שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד  10שנות מאסר.
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