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ירצה שנת מאסר על עבירות מרמה והפרת
אמונים בתאגיד מי אביבים
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע מפקח לשעבר בתאגיד מי אביבים בעבירות של
מרמה והפרת אמונים והוא ירצה שנת מאסר וישלם קנס ]תפ )ת"א(  .[17-01-1המנהל היה
מעורב עם נאשמים אחרים בפרשיית שוחד חמורה שבמהלכה הוטו מכרזים עבור קבלני
משנה .בית המשפט המחוזי החליט לכבד את הסכם הטיעון שהושג בין הצדדים והנאשם
ירצה שנת מאסר וישלם קנס בסך .₪ 50,000
הנאשם הוא מפקח לשעבר בתאגיד מי אביבים .הוא הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בביצוע
עבירות של מרמה והפרת אמונים ,במסגרת פרשת שחיתות בחברת מי אביבים .חברה זו היא תאגיד המים
של עיריית תל אביב יפו ,ובין השנים  2013-2010נהגו חלק ממנהליה להטות מכרזים תמורת שוחד שקיבלו
מקבלני משנה שסיפקו שירותים לתאגיד המים .המעורבים בפרשה הואשמו בעבירות שוחד ,הפרת אמונים,
מרמה וגניבה.
הנאשם נשפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בראשות כב' השופטת מיכל אגמון-גונן ,בתאריך .18.2.18
ב"כ המאשימה ציינה את היקף השחיתות והסיאוב בתאגיד מי אביבים ,ואת הטיות המכרזים שבהם היה
מעורב הנאשם .במעשיו פגע הנאשם בערכים של טוהר המידות ותקינות פעולות מינהל ציבורי וגרם להפסדי
כספים לציבור; ב"כ הנאשם ציין כי בניגוד לנאשמים אחרים בפרשה ,הוא לא היה מעורב בעבירות של
הלבנת הון ולא שלשל כסף לכיסו .נוסף על כך הודגשו עבודתו המסורה במשך השנים הרבות שבהן עבד
בתאגיד מי אביבים ,גילו ועברו הנקי.
בית המשפט המחוזי קבע בדיון כי אם לא היה מושג הסדר טיעון ,היה מקום להטיל על הנאשם שנתיים
מאסר וקנס מעל  ,₪ 150,000לאור הפגיעה בקופה הציבורית .עם זאת ,בית המשפט המחוזי מקבל את
קביעתו של בית המשפט העליון שקבע כי יש לכבד הסדרי טיעון ,אף אם אלה בעייתיים .משום כך מטיל בית
המשפט על הנאשם שנת מאסר וקנס בסך  ,₪ 50,000כפי שנקבע בהסדר הטיעון .עונש זה מתחשב בגילו
) (70ובהיעדר עברו הפלילי.
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד יפעת שטיין ,עו"ד נתנאל חיים ,עו"ד גילית מנטינבנד.
ב"כ הנאשם :עו"ד משה שני.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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