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י-ם :הרב משה יזדי נעצר בחשד לעבירות הונאה

שחקן שגילם פסל חי תפס
באוזנו של ילד ונעצר

בשבוע שעבר עצרו שוטרי מחלק ההונאה במשטרה את הרב
המפורסם .בהמשך הוא שוחרר למעצר בית וכעבור יום הוסרו
המגבלות שהוטלו עליו .החקירה בעניין מעורבותו בפרשה נמשכת

ירושלים :לאן נעלם מעמד
הביניים בעיר?

יוסי אלי ,נטע סלע | 14:02 23/2/2010

בגלל זיהום :להפריד בין מתחם
הנוסעים לתחנות

Recommend 0

שוטרי מחלק ההונאה של משטרת המחוז עצרו לחקירה בשבוע שעבר את הרב משה
יזדי בחשד להונאה .יזדי הוא רב מוכר בעיר ,והוא עומד בראש ארגון להחזרה בתשובה
הנקרא "עמודי שלום".
הפרשה החלה לפני כמה
חודשים .עורך דין שנקלע
למצוקה כלכלית ביקש
הלוואה מאחד ממכריו.
במסגרת ההלוואה נתבקש
עורך הדין ,שגם נגדו
מתנהלים כעת הליכים
פליליים ,לחתום על מסמך
המתעד את דבר ההלוואה
שיקבל ממכרו ,כדי שתהיה
בידי האחרון הוכחה שאכן
העניק כזו .מכיוון שהפרקליט
לא היה יכול לערוב להלוואה,
כך נטען ,חתם הרב יזדי על
המסמך בשמו.

מדורים

בגובה העיניים
 1,717מילים עם
פעיל הסביבה
והשלום מוסי רז

י-ם של מספרים
ירושלים היא היעד
המועדף על
תיירים בארץ

הצעה לפתרון
כדי להוזיל את
הדיור צריך לממש
את תוכנית ספדיה

בחר מרשימת המדורים הקבועים

הרב משה יזדי צילום :באדיבות אתר בחדרי חרדים

מדוברים

כעבור תקופה מסוימת התברר למלוויו של הפרקליט כי האחרון אינו מתכוון להחזיר את
ההלוואה .מחומר החקירה עולה כי הם פנו אליו כמה פעמים ודרשו את כספם .בשלב
מסוים ,כך על פי החשדות ,ניפק הפרקליט למכריו ,כנראה ביודעין ,צ'קים ללא כיסוי.
בעקבות זאת הגישו הלווים תלונה למחלק ההונאה ,והם פתחו בחקירת המקרה.

חקירת הפרשה נמשכת

11.04%
ארגון אדם טבע
ודין נגד קידוחי
הנפט בגולן

הכי נקרא

8.78%
תושבי רג'ר :רוצים
לשאוב מים מלבנון

הכי מטוקבק

8.33%
כשמדענים ושחקני
תיאטרון פשטו על
פאבים

במקביל למעצרו של עורך הדין נעצר כאמור גם הרב יזדי ,שנחשד בעבירה של הונאה
וקבלת דבר במרמה .במהלך חקירתו הכחיש יזדי כי השתתף בהונאה והדגיש כי חתם
על המסמך בתור טובה לחברו .בסיום החקירה הוא שוחרר למעצר בית ,ויום לאחר
מכן הוסרו ממנו כל המגבלות .מהמשטרה נמסר כי החקירה בנוגע לחשדות המיוחסים
ליזדי ולעורך הדין נמשכת.
כזכור ,לפני כחמש שנים התקבלו בבית דין חרדי תלונות של כמה נשים שייחסו ליזדי
עבירות של הטרדה מינית.
יצוין כי במהלך הדיונים נזהר בית הדין שלא לחשוף את זהות המתלוננות בשל החשש
לפגיעה בהן .לטענת גורמים המעורבים בסיפור ,יזדי התייצב בפני הדיינים ,הודה
במעשים המיוחסים לו והתחייב שלא לשוב עליהם .עם זאת ,לבסוף נדרש לעניין בית
הדין של העדה החרדית ובד"צ בית יוסף ,והעניין הפך במהרה לשיחת היום במגזר
החרדי בעיר.
הרב יזדי סרב להתייחס לדברים והפנה אותנו לפרקליטו עו"ד יהודה שושן .את עו"ד
שושן לא ניתן היה להשיג
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דעות
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סלולר
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מבזקים
פוליטי/מדיני
צבא וביטחון
בארץ
בעולם
ציונות
מדע
בריאות
הראיון היומי
הישרדות בכביש

עסקים
שוק ההון
וול סטריט
נדלן ותשתיות
קריירה ויזמות
רכב
הייטק ,תקשורת
ואינטרנט
מדיה וצרכנות
משפט
תשתיות
דעות
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