שוטרת לשעבר במשטרת חיפה מואשמת בעבירות הונאה  -עורך דין פלילי אסף דוק

20/07/2018
077-5006206
052-6885006

שוטרת לשעבר במשטרת חיפה מואשמת
בעבירות הונאה
שוטרת מחיפה הואשמה בשלוש עבירות שונות ,שבהן ניצלה את המערכת המשטרתית
לטובתה .אישום אחד כולל זיוף צוואה ,אישום אחר מסירת פרטים כוזבים למכללה כדי
לקבל משכורת ואישום שלישי זיוף פרטי תאונה לטובתה .עורכת דינה מכחישה בשמה את
המעשים וטוענת כי מדובר באי סדרים בתוך המשטרה.
כתב אישום הוגש נגד מ.כ ,.שוטרת לשעבר במחלקת התעבורה בתחנת חיפה .כתב האישום הוגש על ידי
המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים לבית המשפט השלום בחיפה נגד השוטרת לשעבר ונגד
אחיה ,ד.כ .וכולל אישומים של קבלת דבר במרמה ,זיוף מסמך ,פגיעה בפרטיות ועבירות נוספות.
האישום הראשון מפרט כיצד ניצלה מ .את הגישה שקיבלה למערכת המחשוב המרכזית של המשטרה,
מצאה פרטים של אישה שנפטרה ,וידאה שאין לה כל קרובים מדרגה ראשונה ולאחר מכן הכינה צוואה
מזויפת שבה ירשו היא ואחיה את כל רכושה של הנפטרת .הרכוש כלל את הדירה ,חשבונות הבנק שלה,
קופות גמל ,ביטוחים ,קרנות השתלמות ועוד .היורשים האמיתיים גילו את הצוואה ומיהרו להגיש תלונה
למחלקת חקירות שוטרים ,והחקירה עלתה על התרמית ועל תרמיות נוספות של השוטרת ושל אחיה.
שני מקרים נוספים המפורטים בכתב האישום הם מסירת פרטים כוזבים של השוטרת למכללה כדי לקבל
משם משכורת ,ויצירת קשר עם נהג והאשמתו בתאונה שלא הייתה.
הסנגורית של השוטרת לשעבר ,עו"ד מיטל טולדנו ,מוסרת כי כל האישומים הם האשמות שווא וכי מדובר על
אי סדרים המתנהלים בתוך המשטרה עצמה ולא קשורים לשוטרת .תלונה בעניינה אף הוגשה ליועץ
המשפטי לממשלה ולבקר המדינה ,על כך ששמה הושחר.
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.
כמו כן ,סעיף  284לחוק העונשין קובע עונש מאסר של עד  3שנים בגין עבירת מרמה והפרת אמונים.
בנוסף ,עובד ציבור שמסר שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו מתוקף תפקידו לאדם שלא היה מוסמך לקבלה דינו
עד  3שנות מאסר .כמו כן ,עובד ציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו מתוקף תפקידו או שעשה
מעשה שיש בו בכדי לסכן את בטיחותה של הידיעה כאמור דינו מאסר שנה אחת.
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