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בפלילים
חשודים
נהנים מחשמלחינם
עצורי

פרשת

״בעקבות זאת התנהל מו״מ ביןההנהלה,
העובדים וההסתדרות שהבשיל להסכם
התאפשרה שלילת הזכאות לחשמל אך ורק
ולפיו
בהטבת החש־
$TS1$החשמל$TS1$
מעובד שביצע שימוש בלתי חוקי
$DN2$החשמל $DN2$חינם .למרות פסיקת בית הדין וההסכם ,יו״ר
מל
החברה יפתח רון טל הורהליועץ המשפטילבחון
שוב את הסוגיה כדי לשלול מהעוברים שסרחו את
הטבת חשמל חינם.
״צביאייל יצאלגמלאות .נושא ד״ר אלמקיאס
ני״ע,וכל עוד לא הוכח אח־
$TS1$אחרת$TS1$
נמצא בחקירה ברשות
$DN2$אחרת $DN2$מדובר בחשדותבלבד .כל עוד לא הוגש כתב
רת
הרלוונ־
$TS1$הרלוונטיים$TS1$,
אישוםבעניינו ולאחר אישור מהגורמים
$DN2$הרלוונטיים $DN2$,הוא הושבלעבודה סדירה .החלטת הדירק־
$TS1$הדירקטוריון$TS1$
טיים,
$DN2$הדירקטוריון $DN2$היא כי כחלק מרפורמה בחברה יש לבטל
טוריון
לעובדי החברה״.
את הטבת החשמל חינם
w₪mi
ארגון

השחיתות

קיבוצי,

בחברת חשמל
חברת
ליהנות מההטבה
החשמל :״מסכימים עם
הקביעה כי ישלשלול
ממשיכים

זאת מעובד שסרח״
מאת

צח

שפיצן

!1nu־
ועמיר

בךדוד

עוברי חברת החשמל שנעצרו לאחרונה
למעורבות בפרשת השוחד לםימנם
בחשד
פרשת
מהחברה חשמל בחינם.
ממשיכים לקבל
השוחד נוגעת להטיית מכרז בשנים 2001 1999
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$DN2$האחת■■ן$DN2$
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מסר

בשם חאין :״יאשה

זכאי לקבל חשמל חינם מעצם היותוגמלאיחח״י.

לעבודה,ובל נש־
$TS1$נשכח$TS1$
הדברים אושרו בהחלטת ביה״ר
פלילית״ ,שהיה מביאלהשעייתםולקי־
$TS1$ולקיצוץ$TS1$
שבו רכשה החברה טורבינות גז ביותר מ־  540מי־
$TS1$מיליון$TS1$
נים כמה בכירים בעבר ובהווה בחברה בחשד כי לעבירה
$DN2$נשכח $DN2$שהוא בחזקת חף מכל מפשע .מעברלזה ,לא
כח
לבירור החשדות.
$DN2$ולקיצוץ $DN2$של
צוץ
קיבלו שוחד מםימנם.
$DN2יורו ,וכןלהטיית מכרזים נוספים שבהן הש־
$TS1$השתתפה$TS1$
%05
ליון
בשכרם עד
מיאשה הטבה המגיעה לו בדין
ייתכן שתישלל
אייל פרשלגמלאות זמן קצר לאחר חזרתו לח־
$TS1$לחברה$TS1$.
העצור הבכיר ביותר הוא יעקב (יאשה) האץ,
תפה $DN2$סימנם.
תתפה
לאחר  35שנות עשייה יוצאת דופן,לרבות הובלת
ממשיך בעבודתו .ראוילציין כי
$DN2$לחברה $DN2$.אלמקיאם
ברה.
משנה למנכ״ל וםמנכ״להלקוחות .בנו־
$TS1$בנוסף$TS1$,
שהיה
בפרשה הורשע ב־  2013השופט לשעבר דן כהן,
חח״י במשבר הגז המצרי שהביאלמחסור חמור בגז
בחשדותבלבד ,וכי החקירהבעניין טרם
מדובר
$DN2$בנוסף $DN2$,נעצר דוד קרן ,שהיה בעבר משנה למנכ״ל
סף,
5.6
בעבר דירקטור בחברה ,והוא מרצה עונש של
) ,וכן הובלת חח״י וח־
$TS1$וחטיבת$TS1$
ובחשמל במדינה (קיץ 2012
הסתיימה.
וםמנכ״ל הייצורוההולכה של החברה .קון היה
שנות מאסר .על פי הטענות ,כהן היטה את המכרז
$DN2$וחטיבת$DN2$הלקוחות בסערה של חורף  2012על כך ,בין
טיבת
לטובת סימנם.
יו״ר ועדת המכרזים שהמליצה ב־  2001על
״נבחן  t\h ivuהסוגיה״
הטורבינות מסימנם .עוד נעצרו יונה
רכישת
סביב הפרשה צצו במשך השנים סימני שאלה,
היתר ,הוא ראוילהוקרהוהערכה״.
ממשרד ברון
עוה״ד גלעד ברון וםיימון יניב
שפרש ב־ 2007
שתייצר ,מנהל אגף התכנון
משום שסימנם הודתהבהליכים בארה״ב כי נתנה
מחברת החשמל נמסר :״החברה מסכימהלחלו־
$TS1$לחלוטין$TS1$
״עניינו של מד־
$TS1$מדשנו$TS1$
ושות' ,המייצגים את חיים בר־נר:
$DN2$לחלוטין $DN2$כי יש לשלול מעובד שסרח את הטבת החשמל
טין
חיים בר־נר ,לשעבר סגן מנהל אגף התכנון ,ד״ר
ואילו כהן הודה
דולר,
מיליון
בישראל שוחד של 20
$DN2$מדשנו $DN2$נמצא בבירור על ידי הרשות החוקרת ,ואנו
שנו
חינם .החברה אף הציגה את עמדתהלפני בית הדין
דודאלמקיאם ,םמנכ״ל התכנון עד היום ,וצ־
$TS1$וצבי$TS1$
בקבלת מיליוןדולרבלבד .החשד היה כי שוחדו
סבורים אין זה המקום והזמןלהתייחם
האזורי ובית דין הארצי
$DN2$וצבי$DN2$אייל ,עד לאחרונה סגן מנהל אגף התכנון.
בי
בכירים נוספים.
לעבודהבעניינו שלעובד,
לעניין״.
שנדון עקב עתירת העובד נגד החלטה חד־צדדית
כפי שפורסם
תגובתו של שווייצר לא התקבלה עדלמועד
ב״גלובס״ ,אלמקיאםואייל חזרולע־
$TS1$לעבוד$TS1$
לפני כשנה וחצי קיבלה הפרקליטות מידע
הגיליון.
סגירת
של החברה לשלול את זכאותו .למרבה הצער ,בית
$DN2$לעבוד $DN2$בחברה זמן קצר לאחר מעצרם מכיוון שהחב־
$TS1$שהחברה$TS1$
בוד
משלטונות שווייץ על החשבון שדרכו עברו כספי
להגיב.
אייל סירב
לטובת
פסק
הדין
״חשד
של
בנוהל
נגדם
להשתמש
שלא
החליטה
רה
$DN2$שהחברה$DN2$
האחת־
$TS1$האחת■■ן$TS1$
השוחד .בעקבות המידע נעצרו בחודשים
העובד.

