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שימוע לעובדת עירייה ממרכז הארץ שנחשדה
בגניבה ממעביד הסתיים ללא פיטורים
לקוחת המשרד ,עובדת עירייה ממרכז הארץ ,זומנה לשימוע לפני פיטורין בעקבות חשד
לגניבה ממעביד .משרדנו התייצב לצידה של הלקוחה והגן על חפותה ועל האינטרס
התעסוקתי שלה דבר שהביא בסופו של דבר להישארותה במקום העבודה.
עובד אשר נחשד בגניבה ממעביד עשוי ראשית לאבד את מקום עבודתו לאחר הליך של שימוע ,לאחר מכן
הוא עשוי אף לקבל זימון לחקירה בתחנת המשטרה ובהמשך כתב אישום פלילי בגין גניבה ממעביד ,אשר
נחשבת לגניבה בנסיבות מחמירות .עו"ד אלעד שאול אלבז ממשרדנו ,מומחה למשפט פלילי ,מציג מקרה בו
לקוחת המשרד נחקרה בחשד לגניבה ממעביד ולאור ייצוג המשרד לא פוטרה מעבודתה עד להחלטה
סופית בתיק החקירה.

שימוע לפני פיטורין בגין גניבה ממעביד
לקוחת המשרד זומנה לפגישה עם מנהליה ונדהמה לגלות כי מעסיקיה חושדים בה כי גנבה ממקום העבודה
סכום כסף העולה כדי  ₪ 50,000במשך שנה .הלקוחה הכחישה נמרצות כי מעלה בכספו של המעביד
ואולם הדבר לא הועיל לה והיא זומנה לשימוע לפני פיטורין.
מיד לאחר מכן פנתה הלקוחה למשרדנו לשם קבלת ייצוג כולל בהליך הפלילי ,מתחילתו ועד סופו ,לרבות
ייצוג בפני הוועדה אשר ערכה את השימוע לפני פיטורין ,בהמשך לכך חקירת המשטרה ובמידת הצורך גם
בבית המשפט בהתמודדות בפני כתב אישום בעבירות גניבה ממעביד.

עבירת גניבה ממעביד
בשונה מעבירה הגניבה בחוק העונשין ,גניבה ממעביד היא גניבה בנסיבות מחמירות .המחוקק ביקש
להחמיר עם אלו אשר מועלים בכספו של המעסיק בזמן העבודה וזאת על מנת למגר את התופעה ולהביע
שאת נפש מעובדים אשר מנצלים את האמון שניתן בהם על ידי המעביד ושולחים יד בכספו.
חשוב להדגיש ,בתי המשפט גוזרים עונשים חמורים במיוחד על נאשמים שהורשעו בסופו של הליך פלילי
בעבירת הגניבה ממעביד וזאת על מנת להגשים את תכלית החוק ואת כוונת המחוקק ולאפשר למעסיקים
להפקיד את כספם ואת אמונם באלו המועסקים אצלם.

שימוע לאור גניבה ממעביד
לאור החשד שעלה בקרב המעסיק של הלקוחה ,אחת מהעיריות במרכז הארץ ,זומנה הלקוחה לשימוע
לפני פיטורים .עו"ד אסף דוק ועו"ד אלעד שאול אלבז ,מומחים במשפט פלילי ,התייצבו לצידה של הלקוחה
במעמד השימוע והגנו על חפותה ועל האינטרס התעסוקתי שלה.
בתחילתו של דיון פנה נציג ועד העובדים לעורכי הדין והודיע להם חד משמעית כי בכוונת המעסיק להשעות
את העובדת או לפטר אותה לאלתר .ואולם בסופו של דיון סוער ותקיף מצד עורכי הדין דוק ואלבז הציע
המעסיק בעצמו כי העובדת תמשיך במקום העבודה ותשובץ ביחידה אחרת מזו אשר עבדה בה עד היום
וזאת עד להחלטה סופית של המשטרה בעניין התלונה שהוגשה בגין גניבה ממעביד.

עורך דין עבירות גניבה ממעביד
הנה כי כן ,תופעת הגניבה ממעביד זוכה לגינוי נרחב ,לעונשים מחמירים בבתי המשפט ,ולסנקציות חריפות
מצד המעסיקים .ואולם ,כאשר עובד נחשד כי שלח יד בכספי המעביד והעובד עומד על חפותו ניתן לשמור
על האינטרס של הלקוח באמצעות ייצוג איכותי ותקיף ,ללא פשרות.
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משרד עו"ד אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי ובין היתר לקוחות אשר נחשדים בגניבה
ממעביד ,גניבה ממעסיק ומעילה בכספי ציבור .בכל מקרה בו הנכם חשודים בגניבה ממעביד ,זומנתם
לשימוע לפני פיטורין ,חקירת משטרה או קיבלתם כתב אישום – פנו למשרדנו לייעוץ משפטי וייצוג בהליך
הפלילי.
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