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עצורי טלגראס – בקשה לייצוג משפטי 

לצערי יש לי היכרות אישית עם פרשת הטלגראס מאחר ובני הוא אחד מהעצורים בפרשה .  

בגל המעצרים הראשון נעצרו 42 איש ונכון לעכשיו יש כוונה להגיש כתבי אישום נגד 27 אנשים.  

למיטב הבנתי כתבי האישום נחלקים לשתי רמות :  

כתב אישום חמור ביותר (תפ"ח) נגד 7 שנטען לגביהם כי היו בהנהלת טלגראס שידון בהרכב בבית משפט מחוזי 
לוד . ושוב , לצערי בני נמצא ביניהם (מדורג 5)  

כתב/י אישום נוספים ובדרגה פחותה יותר נגד השאר ( 20 אנשים) .  

בכתב האישום נגד השבעה (שעותק שלו נמצא אצלי) מוזכרים סעיפים רבים שהבולט שבהם הוא אישום 
בחברות/ניהול ארגון פשיעה . עוד נטען שחברי ההנהלה שלשלו לכיסם מאות אלפי שקלים מתוך מחזור של 30 

מליון שקל וכי בנוסף לקנאביס הם סחרו או תווכו במכירת סמים מסוכנים נוספים לאוכלוסייה רחבה שבין הייתר , 
כך נטען ,כללה כ- 250 קטינים .  

בני התקשר אליי היום מהכלא ולראשונה שמעתי ממנו את גרסתו .  

מדובר בחבורה של צעירים איכותיים , משכילים , שעובר לפרשה תרמו לחברה כל אחד בתחומו.  רבים מהם נמצאים 
במקצועות הייטק וכמובן לא מובטלים . מסיבה כלשהיא , רוכזו כל עצורי הפרשה בתא גדול אחד כך שהזדמן להם 

להכיר זה את זה ולדברי בני מדובר באוכלוסייה מגוונת ברמה גבוהה: אנשי מחשבים והייטק , סטרטאפיסטים , רואה 
חשבון , טייס קרב לשעבר , רב , עורך דין , עיתונאי ועוד .   

ממה שהבנתי מבני מדובר בחבורת צעירים שרצתה מדי פעם לעשן קנאביס ונתקלה בקשיים רבים . מצד אחד קיימת 
"עצימת עיניים" לגבי צריכה עצמית מצד הרשויות אך מצד שני אין כתובת להשגת הקנאביס בצורה בטוחה או 

מסודרת מאחר והליגליזציה מתעכבת .  

ישנה אוכלוסייה שנתקלת בבעייה ומרימה ידיים וישנם אחרים הרואים בכל בעייה מקור לפיתוח/סטרטאפ חדש וזה 
לדבריו המכנה המשותף לכל אותם שבעת הצעירים אשר נטען לגביהם כי נמנו על שדרת הניהול .  

מטרתם העיקרית של אותם הצעירים הייתה לתרום מזמנם הפנוי לטובת צרכני הקנאביס על מנת להנגיש אותו למי 
שצריך אותו  ותו לא . אף אחד מהם לא שיער את רמת ההצלחה והפופולריות של הפרוייקט שצמח למימדים גדולים 
מאד. מאחר והצלחה כנראה מחייבת , הם נשאבו לתוך הפעילות הגוברת בין היתר מתוך אחריות לכלי שפיתחו וכדי 

למנוע את ניצולו לרעה.  

כל הדיבורים על עידוד מכירה לקטינים , ורווחים אסטרונומיים אינם נכונים ומדובר בהפצה מכוונת מצד המשטרה על 
מנת להעצים את רמת הפשיעה בפרשה , להצדיק את היקף "המבצע" ולהביא במכוון למשפט ראווה עם תוצאות 

מובטחות למען יראו וייראו .  

לא מן הנמנע כי נכנסו כאן שיקולים של "סגירת חשבונות" לאחר התבטאויות מתרברבות ומיותרות מצד אוכלוסיית 
טלגראס .  

עמדתי כאבא:  

עבירות – יש . ארגון פשע – אין . לכל היותר מדובר באקט של מרי אזרחי ע"י צעירים חסרי סבלנות שברצון היו 
הופכים את הטלגראס לחברה בע"מ  

שמעתי את הסכומים שמבקשים עורכי הדין השונים , מדובר בסכומים אסטרונומיים שאף אחד מהמשפחות לא יוכל 
לעמוד בהם ובטח לא העצורים שלא הרוויחו ואין להם את אותם המיליונים שנטענו . 

אינני ממעיט בחומרת העבירות אך יש לי הרגשה שיש כאן שילוב ידיים מצד המשטרה והפרקליטות על מנת להביא 
לעונשים כבדים ולא מידתיים כלפי ילדינו שבחרו לחיות וליצור כאן ולא בחו"ל להבדיל מצעירים רבים אחרים . 

זה יהיה ללא ספק משפט ראווה והגדיר זאת אחד ההורים המודאגים במסדרונות בית המשפט כ"משפט דרייפוס".  

ראיתי את כל המשפחות שבאו לבית המשפט . מצטער . אלו לא משפחות פשע. ההפך הוא הנכון . ראיתי גם חלק 
מהעצורים . בשתי מילים : מיטב הבנים .   



לעניין הייצוג 

קראתי את כתב האישום . עדיין לא ראיתי את העובדות אבל ללא ספק הושקע מאמץ רב לנסחו בצורה שתביא 
לתוצאות הכבדות ביותר . התמודדות עם אישומים כאלה מחייבת לכאורה את עורכי הדין הטובים ביותר וממילא 

יקרים .  

בשיחות שקיימו ביניהם הבנים , הובעה דאגה רבה בנוגע לעלויות הבלתי נתפסות ובלתי אפשריות והם מתכוונים 
לבקש את עזרת הסנגוריה הציבורית .  

מבלי לזלזל בסנגוריה הציבורית או לפגוע בה אני פונה לציבור עורכי הדין בישראל ,העוסקים בתחום , להציע את 
עזרתם לעצורי הפרשה תמורת תשלום שבו יוכלו הורי הנאשמים גם לעמוד בו .   

מחוסר יידע משפטי , חשבנו ההורים , בתחילה לפנות בבקשה למשרד גדול אחד על מנת שייצג את כל החבורה . 
לאחר שהועלתה סוגיית ניגוד העניינים אנו מבינים שהדבר אינו אפשרי ונשמח לקבל פניות רבות ככל שניתן .  

  telegrass1@gmail.com אנו נמצאים בשלבי הקמת "ועד הורים" אך ניתן ליצור קשר ב

תודה  

  DOVE  אבא של עצור המכונה

בשם הורי וקרובי העצורים .
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