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 4חודשי עבודות שירות הוטלו על מטפלת שגנבה כספים מקשישה שבה טיפלה
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 4חודשי עבודות שירות הוטלו על מטפלת שגנבה כספים מקשישה
שבה טיפלה
בית משפט השלום ברחובות גזר לאחרונה עבודות שירות על מטפלת שגנבה כספים מקשישה שבה טיפלה
)ת"פ  .(30399-10-14התסקיר הדגיש כי הנאשמת אם חד הורית ,עברה שיקום מוצלח ואף החזירה את
כל חובותיה .בית המשפט הדגיש את חומרת העבירה ,אך התחשב בנסיבות חייה של הנאשמת והטיל
עליה עבודות שירות ,מאסר על תנאי ,קנס ופיצוי.
המטפלת הועסקה אצל הקשישה דרך חברת כוח אדם .במסגרת זו ביקשה ממנה המתלוננת כי תבטל עסקה שביצעה בכרטיס
האשראי שלה ומסרה לה את מספרו .המטפלת העתיקה את המספר ובמהלך החודשים הבאים הזמינה בשם בדוי דרך הכרטיס פרטי
רכוש שונים בסך .₪ 6,300
תסקיר שירות המבחן העלה כי הנאשמת היא בשנות ה 40-לחייה ,ללא עבר פלילי ,גרושה ואם לילדה קטנה .יש לה אחוזי נכות
מביטוח לאומי עקב בעיות גופניות ואירועים מוחיים .היא הודתה כי ביצעה עבירות אלה בגין מצוקה כלכלית והביעה חרטה עמוקה על
מעשיה .היא מחזירה לחברת האשראי את הסכומים שגנבה ועד למועד המשפט החזירה כ.₪ 7000-
קצין המבחן התרשם כי הנאשמת עברה טיפול שיקומי מוצלח וכי הסיכון שתחזור על מעשיה נמוך ,לכן המליץ להטיל עליה מאסר על
תנאי ותשלום פיצוים למתלוננת .המדינה ,לעומת זאת ,הדגישה את חומרת העבירה של גניבת עובד ממעביד ,את העובדה שמדובר
בקשישה המקבלת סיוע מהמוסד לביטוח לאומי ואת ניצול האמון של המתלוננת ,לכן ביקשה להטיל עליה עשרה חודשי מאסר
בפועל ,מאסר על תנאי ,קנס ופיצוי למתלוננת .סנגורה של הנאשמת הדגיש את הנסיבות המקלות ואת העובדה שהנאשמת חולה,
אם חד הורית וכי נטלה אחריות על מעשיה ואף הביעה חרטה ונכונות לפצות את המתלוננת.
בית המשפט השלום ברחובות קבע כי מעשי הנאשמת חמורים וכי היא ניצלה את אמון המתלוננת ,קשישה הזקוקה לטיפולה .כמו כן
ציין כי לא מדובר רק ברכישות לצורך צורכי מחיה בסיסים אלא גם ברכישות לצורך מותרות .עם זאת ,הודגש כי הנאשמת פרעה את
חובה ,עברה הליך שיקומי מוצלח ומגדלת לבד ילדה .לאור נסיבות אלה גזר עליה בית המשפט ארבעה חודשי עבודות שירות ,שישה
חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים ,קנס כספי של  ₪ 750ופיצוי בסך  ₪ 1000שעליה לשלם למתלוננת.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

