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הבנתי שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד 
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תומר גנון

8 שנות מאסר לעו"ד שהורשע בהונאת פונזי
בהיקף של 20 מיליון שקל

עו"ד שמעון צבר מראשל"צ הורשע בהונאת 44 איש, לאחר שישכנע אותם להפקיד בידיו כספים
לצורך השקעה אבל נטל את הכספים לעצמו

15:31 22.06.14

עורכי דיןהונאת פונזייעקב שפסרעו"ד שמעון צברתגיות:

שופט בית המשפט המחוזי מרכז יעקב שפסר, גזר היום (א') 8 שנות מאסר בפועל על עו"ד שמעון צבר מראשון לציון,
שהורשע בהונאת פונזי של 44 איש בהיקף של כ-20 מיליון שקל.

 
על פי כתב האישום המתוקן, צבר שיכנע 44 אנשים שונים, שנמנו בין לקוחותיו, וכן קרובי משפחתו, חבריו ומכריו אשר

מרביתם אנשים מבוגרים ופנסיונרים, להפקיד בידיו כספים בהיקף כולל של 39 מיליון שקל לצורך השקעה תמורת
תשואה גבוהה (בהסדר הטיעון ירד הסכום ל-20 מיליון שקל). צבר הציג למתלוננים מצגי שווא רבים ביניהם ביטחונות

כוזבים ומצגי ערבויות בנקאיים כוזבים של מיליוני שקלים. 
 

בפועל הוא הונה את המשקיעים, לא השקיע כלל את הכספים אלא נטל אותם לעצמו. כספי ההשקעה המוצגים כפירות
ההשקעה שולמו מכספים של משקיעים אחרים.
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עשרות אלפי מכוניות חזרו למגרשים - ובחברות הליסינג נגמרה
החניה

תומר הדר  25.03.2020

מחקר: ייתכן שחצי מאוכלוסיית
בריטניה כבר נדבקה בקורונה - ואלה

חדשות מצוינות
שירות כלכליסט  25.03.2020

בעולם נפל האסימון, ישראל נמצאת
עדיין ב־2008
אדריאן פילוט  07:04

עודד פורר הולך לסגור את שיבר
ההקצבות לחרדים

צבי זרחיה  07:48

"עברנו טורנדו, הרסו אותנו, חייבים
לתת לנו תרופה"

דיאנה בחור ניר  08:17

בג"ץ: "אדלשטיין פגע בשלטון החוק
באופן חסר תקדים"; הדיון בכנסת על

החלפתו - היום
תומר גנון וענת רואה  00:34

כתוב תגובה

(23.06.14)
חחח החמירו בעונשו (ל"ת) .2

(22.06.14) ומה עם עו"ד מאלם צבי משקלון,
מזייף,עושק,עוסק בשחור,אלימות ועוד.משקר חופשי בבתי משפט. .1

2 תגובות

באזז

 
צבר (66) הודה והורשע בעבירות רבות של גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות במסגרת

הסדר טיעון. בנוסף, הוא הורשע שניהל עסק בלתי חוקי של הלוואות עליהן לא דיווח לרשויות המס. בית המשפט קבע
כי הוא יפצה את הלקוחות שאיבדו את כספם. 

 
את המדינה ייצגה עו"ד ליאת מנור מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). את צבר ייצג עו"ד מנשה סלטון.
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פרויקטים מיוחדים

איך התפתחה השחיתות
השלטונית בישראל

מיוחד: 50 הסטארטאפים100 המשפיעים של כלכליסט50 המנהלים הטובים של 2019
המבטיחים של 2019
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