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המשטרה :גובשה תשתית ראייתית נגד ראש
עיריית כפר סבא בעבירות שחיתות
לאחר חקירה הגישה המשטרה לפרקליטות תשתית ראייתית כנגד ראש עיריית כפר סבא,
יהודה בן חמו .הוא חשוד בנטילת תווי שי שהיו מיועדים לנזקקים ,כמו גם בקידום עסקיו
של מקורבו בוועדת התכנון העירונית .יחד עמו נעצרו חשודים נוספים.
ראש עיריית כפר סבא ,יהודה בן חמו ,חשוד בעבירות מתחום טוהר המידות ,כולל גניבה בידי עובד ציבור,
מרמה והפרת אמונים ואף קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות .החקירה גורסת כי הוא קיבל מאות אלפי
 ₪כתרומה באמצעות תווי קנייה מקבלנים .החקירה בעניינו עומדת להסתיים ותעבור לפרקליטות לעיון
והחלטה .מעורבים נוספים נחקרו ,חלקם אף באזהרה.
הפרשה החלה לפני חודשים אחדים ,אז הציע ראש העיר להעביר תרומות עבור נזקקים ,אולם השתמש
בהם למקורביו ולעצמו .נוסף על כך הוא חשוד שקידם שלא כחוק את האינטרסים של אחד ממקורביו בעת
שימש ראש עיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה .החקירה התנהלה כחקירה סמויה ובסופה נעצר ראש העיר ועמו
נעצרו  13חשודים נוספים .העבירות כנגדם כוללות מתן שוחד ,שיועד לשוחד ,גניבה ,מרמה ,איסור הלבנת
הון ועוד.
סנגוריו טוענים כי קיים פער בין הטענות שהועלו בתחילת החקירה לבין הטענות וההמלצות שהמשטרה
מעבירה כיום .מעבר לכך ,להמלצות המשטרה אין תוקף מחייב .לטענתם אין בסיס לטענות אלה וכי יתברר
כי ראש העיר פעל כשורה.
סעיף  284לחוק העונשין קובע עד  3שנות מאסר לעובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או
הפרת אמונים הפוגע בציבור ,אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד .זאת ועוד ,לפי
סעיף  415לחוק ,דינו של המקבל דבר במרמה הוא עד  3שנות מאסר ועד  5שנות מאסר אם היא נעברה
בנסיבות מחמירות.
כמו כן ,סעיף  390לחוק העונשין קובע עשר שנות מאסר לעובד ציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או
דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו וערכו עולה על אלף שקלים.
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