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עורך דין ירצה  10חודשי מאסר על שרשרת מעשי מרמה ועבירות מס
בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל לאחרונה עונש מאסר בפועל של  10חודשים ,מאסר על תנאי
ופיצוי למתלוננים על עורך דין שביצע שרשרת עבירות מרמה ועבירות מס ]ת"פ .[31131-12-13
הנאשם הודה והורשע במסגרת כתב אישום מתוקן ,שבו פורטו  4אישומים על קבלת שכ"ט ללא תמורה,
אי העברת כספים ,הצגת עצמו כעו"ד כשהיה מושעה מלשכת עורכי דין ואי דיווח על הכנסות.
כנגד הנאשם עמדו ארבעה כתבי אישום על מעשי מרמה שביצע בין השנים  .2009-2007כתב האישום הראשון מפרט כיצד התקשר
עם אנשים והציע להם לייצגם בהליך משפטי ,שבמהלכו פתח בהליכים הוצאה לפועל וקיבל סכומי כסף שעליהם לא דיווח
למתלוננים .במסגרת זו אף זייף מסמכים כפרוטוקולים של בית משפט ובהם דיווח שהמשפט טרם הסתיים ,בעוד בפועל הוא הסתיים.
כאשר שאלו אותו על כך המתלוננים ,טען כי הכספים הופקדו בקופת בית המשפט; באישום השני מתואר כיצד שילם אדם לנאשם
סכומי כסף גדולים כדי שייצגו ,בעוד בפועל היה מושעה על ידי לשכת עורכי הדין .כאשר המתלונן החל לחשוד ,זייף הנאשם מסמכים
כאילו תהליך הייצוג מתבצע כרגיל; באישום השלישי מפורט כיצד הנאשם התחייב לייצג מתלוננים וקיבל מהם סכומי כסף שונים ,אך
בפועל לא עשה דבר בעניינם; באישום הרביעי נטען כי הנאשם סיפק שירותים משפטיים אך לא דיווח על הכנסותיו לרשויות המס ולא
ניהל פנקסי חשבונות.
בית המשפט קבע כי הנאשם פגע במקצוע עריכת הדין ובאמון שנותן הציבור במקצוע .נקבע שהוא פעל במרמה ,הונאה וזיוף וביצע
עבירות מס.
במסגרת תסקיר שירות המבחן טען הנאשם כי באותה תקופה סבל ממצב נפשי ירוד והתקשה לקבל אחריות על מעשיו ,אולם כעת
הוא מכיר באחריותו .עם זאת ,הכחיש את הזיופים שמתוארים בכתבי האישום .שירות המבחן התרשם כי הנאשם לא מקבל אחריות
ולא נושא בתוצאות החמורות של המעשים שביצע .עם זאת ציין שירות המבחן כי שלושת ילדיו מתגוררים עם הנאשם ולכן המליץ
להטיל עליו פיקוח מטעם שירות המבחן וריצוי עבודות שירות ,על פני מאסר בפועל.
בית המשפט קיבל את עדויות האופי הטובות שנשמעו במהלך המשפט ,את שיקולי שירות המבחן ואת הנסיבות המיוחדות בהיות
הנאשם מטפל עיקרי בשלושת ילדיו .עם זאת קבע שמעשיו החמורים דורשים עונש מאסר בפועל ולכן הטילה עליו השופטת דניאלי
 10חודשי מאסר בפועל 6 ,חודשי מאסר על תנאי ופיצוי כספי שיעביר לכל אחד מהמתלוננים.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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