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ירצה  54חודשי מאסר על עבירות מרמה והפרת
אמונים בסכום של  2.5מיליון שקלים
בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע גבר בעבירות מרמה ,זיוף והפרת אמונים בשווי של
 2.5מיליון שקלים והוא ירצה  56חודשי מאסר ]ת"פ  .[44413-01-17הנאשם שכנע עמותה
שעסקה בפרסום טקסטים תלמודיים כי כמה משקיעים מחו"ל מעוניינים להשקיע בה,
ולשם כך עליו לנסוע לחו"ל .הוא הציג בפניהם מסמכים כוזבים וקיבל מהם מאות אלפי
שקלים עקב כך .נוסף על כך גנב כספים מהישיבה שאותה ניהל .השופט התחשב בעברו
הנקי ובהודאתו ,אך הדגיש את חומרת מעשיו והנזקים שגרם .הוא הורשע בעבירות של
מרמה וזיוף וירצה  56חודשי מאסר ,מאסר על תנאי ,פיצוי לנפגעות וחילוט כספים
שנמצאו אצלו.
במהלך שנת  2011ועד למעצרו שימש הגבר כמנכ"ל בישיבת תקוע והועסק גם על ידי חברה לפרסומים
תלמודיים .במשך שנתיים וחצי הציג בפני מנהלי החברה מצג שווא לפיו יש תורמים שמעוניינים לתרום
לעמותה וזייף ישויות משפטיות ומסמכים לשם כך .בעקבות כך הועסק בעמותה וקיבל שכר של עשרות אלפי
שקלים ,רכב ,נסיעות לחו"ל ובסה"כ שלשל לכיסו מעל  2.5מיליון שקלים .נוסף על כך גנב מישיבת תקוע
שאותה ניהל סכום של מעל חצי מיליון שקלים.
הגבר נשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים בתאריך  11.1.18בפני כב' השופט ר' כרמל .הוא הורשע
בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,זיוף בנסיבות מחמירות בכוונה לקבל דבר ,שימוש
במסמך מזויף ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת מידע כוזב או פלט כוזב .תסקיר שירות המבחן העלה
כי הנאשם גדל במשפחה נורמטיבית ושירת בצה"ל .הוא קיבל אחריות על מעשיו והביע עליהם חרטה; ב"כ
המאשימה טענה כי גרם במעשיו לנזקים של מיליוני שקלים למתלוננות וכי לא השיב את הכספים שגנב; ב"כ
הנאשם הדגיש את העדר עברו הפלילי וכי כיום הוא מבין את מעשיו ומעוניין לפצות את הגופים שמהם גנב
כספים .נמסר כי הוא נמצא בחובות גדולים וכי אשתו מתקיימת מכספי הביטוח הלאומי וכי הוא אחראי על
שני ילדים קטנים.
שופט בית המשפט המחוזי אמר כי נוכח חומרת העבירות ,הימשכות ביצוען ,הכספים הרבים ששלשל לכיסו
והנזקים הכספיים הכבדים שגרם למעסיקיו ,יש לקבוע מתחם ענישה בין  7-4.5שנות מאסר .מחד התחשב
השופט בעברו הנקי ובהודאתו שחסכה זמן שיפוטי ניכר אך מאידך ציין כי על הענישה להיות הרתעתית
ולבטא את חומרת מעשיו .לפיכך גזר עליו  56חודשי מאסר ,מאסר מותנה ,פיצוי לנפגעות בסך 300,000
שקלים וחילוט כספים שנתפסו אצלו מעל  100,000שקלים.
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים.
ב"כ הנאשם :ב"כ עו"ד נחום גדעון.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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