
שנות מאסר לבכירי  4פרשת השוחד מסימנס: שנתיים עד 
 חברת חשמל

 אתר פוסטה. 17:30 2017מרס  09נכתב על ידי זיו קריסטל ב 

משנים לשעבר למנכ"ל חברת חשמל, הודו בקבלת שוחד של מאות אלפי דולרים  חמישה מששת הנאשמים, בהם שני

 בחשבונותיהם בשוויץ. ההסדר הוצג לבית המשפט

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע חמישה בכירים לשעבר בחברת החשמל בקבלת שוחד של מאות אלפי דולרים על ידי כל אחד 

רזים בהיקף של מאות מיליוני אירו לאספקת טורבינות גז ומערכות שליטה לחברת מחברת "סימנס", בתמורה לאישור זכייתה במכ

 החשמל.

, דירקטור דן כהן, אך נחשפו רק לפני שלוש שנים בחקירת המשך לאחר הסגרתו מפרו של 2001-2002העבירות בוצעו בשנים 

כיהן גם כשופט בבית משפט מחוזי  70-שנות הלשעבר בחברה, שנחשף ראשון כמקבל שוחד של ארבעה מיליון דולר. כהן, אשר בסוף 

 לתקופה קצרה, נשפט לשש שנות מאסר.

 

כעת, חמישה בכירים ביותר בחברת חשמל מורשעים אף הם לאחר שהודו בקבלת שוחד ועבירות מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון, 

, יישפטו הבכירים לעונשים שבין שנתיים . לפי ההסדרהשופט בני שגיאבמסגרת הסדר טיעון שהושג בהליך גישור שהתנהל בפני 

לארבע שנות מאסר וישלמו לקופת המדינה מיליוני שקלים הכוללים חילוט וקנס. בקשר לחלק מהנאשמים גובה העונש הכספי הסופי 

 לא נקבע, והמדינה תדרוש כי יחזירו את כל הכספים שקיבלו כשוחד, בתוספת לקנס כספי.

אלף דולר מסימנס כתשלומי שוחד ודרישת תשלום נוסף. קון  500הודה בלקיחת  -ברת החשמל , ששימש כמשנה למנכ"ל חדוד קון

הורשע בשלוש עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור, ושתי עבירות של הלבנת הון. הכספים הופקדו עבורו 

ספת חילוט כספיו התפוסים בידי המדינה בסך מיליון שקל חודשי מאסר, בתו 45במזומן בכספת באנגליה. לפי ההסדר, ייגזרו עליו 

, אשר מסרו כי את טיעוניהם לאישור ההסדר יפרסו עורכי הדין עפר ברטל ודב גלעד כהןובקשה לקנס ולחילוט נוסף. קון מיוצג על ידי 

 בבית המשפט.

 

      

       (דוד אלמקייס )צילום: יוטיוב ,יעקב )יאשה( חאין

אלף  290הודה בלקיחת שוחד של  - 2014, סגן מנהל אגף הייצור והמשנה למנכ"ל חברת החשמל עד לסוף שנת יעקב )יאשה( חאין

חודשי מאסר בפועל, ויחולטו  24דולר שהועברו לחשבונו בשוויץ. לאור נסיבות אישיות חריגות, הסכימה הפרקליטות כי ייגזרו עליו רק 

 .עורכי הדין גיורא אדרת ויפעת מנור נהריאלף שקל. חאין מיוצג על ידי  300אלף שקל בנוסף לקנס של  850כספיו התפוסים בסך 

אלף דולר שוחד שהועברו לחשבונו בשוויץ, ודרישת  430הודה בלקיחת  -, לשעבר סגן מנהל באגף לתכנון הנדסי בחברה חיים בר נר

עורכי ל בר נר, מיליון שקל. סנגוריו ש 1.7חודשי מאסר, ויחולטו כספים בסך  33תשלומים נוספים מסימנס. לפי ההסדר ייגזרו עליו 

, מסרו כי "המסכת העובדתית בתיק העלתה שאלות משפטיות ועובדתיות מורכבות, לרבות ת טרוינר, סיימון יניב ושיריגלעד ברוןהדין 

בהתייחס לטענות מקדמיות שהועלו בפני בית המשפט וטרם הוכרעו, בין היתר בהתייחס להתיישנות העבירות נשוא כתב האישום 

רות האמור, מרשנו בחר לסיים את ההליך כחלק מהסדר ולסמכות שנטלה לעצמה הרשות לניירות ערך לחקור תיק זה מלכתחילה. למ

גישור כולל של כל הנאשמים. ניתן לומר, שככל שהנאשמים היו מורשעים בכתב האישום המיוחס להם ובהתחשב במגמת הענישה, 

 מדובר בהסדר שיתכן שהינו מקל אך מאוזן".
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     עו"ד סיימון יניב עו"ד גלעד ברון

אלף דולר שהועברו לחשבון של חברו בשוויץ. לפי  200הודה בלקיחת שוחד של  -, מנהל האגף לתכנון הנדסי לשעבר יונה שוויצר

עו"ד אלף שקל והתביעה תעתור לקנס וחילוט נוסף. סנגורו של שוויצר,  200חודשי מאסר, יחולטו כספים בסך  29ההסדר, ייגזרו עליו 

 , אמר כי "ההסדר מאוזן ולוקח בחשבון את חלוף הזמן שעבר".גיל פרידמן

אלף דולר לחשבונו בשוויץ. לפי ההסדר, ייגזרו  260הודה בלקיחת שוחד של  -נון הנדסי לשעבר , מנהל מחלקה באגף לתכצבי אייל

 .עו"ד עמית חדדאלף שקל. הסנגור הוא  570אלף שקל ויוטל קנס של  470חודשי מאסר, יחולטו כספים בסך  28עליו 

 ית המשפט., ושל חברת סימנס ישראל ימשיך להתנהל בבדוד אלמקייסעניינם של נאשם נוסף, 

, שלמה דניאל, שהיה מנכ"ל סימנס הישראלית, גיסו אורן אהרונסון: סגרת החקירה, גויסו שלושה עדי מדינה בתיקקודם להסדר הטיעון, במ

 , מנהל נוסף בסימנס.יצחק הירשבעל חברה בסין דרכו הועברו כספי השוחד ו

כירי חברת חשמל חברת סימנס העולמית הגיעה זה מכבר להסכמה עם המדינה בהסדר מותנה, במסגרתו הודתה במתן שוחד לב

 מיליון שקל לקופת המדינה. בנוסף, מונה מפקח חיצוני על עסקיה בישראל. 160ושילמה 

 

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי על פי הסדר הטיעון, הבכירים לשעבר בחברת החשמל יודו בביצוע עבירות חמורות ויישאו בעונשי 

שנה. מלוא המסכת  15מאסר משמעותיים. שיקול מרכזי בקביעת ההסדר נוגע לזמן הרב שחלף מאז בוצעו מרבית העבירות, לפני

, בשל פעולות ההסתרה של הנאשמים, בין היתר תוך שימוש 2014חקירה הגלויה בשנת הראייתית התגלתה רק בסמוך לפרוץ ה

בכספות וחשבונות בבנקים זרים, שהצריכו מאמץ חקירתי ממושך בפיצוח הפרשה, ובכלל זאת עריכת חיקורי דין בחו"ל. נלקחו בחשבון 

 נסיבותיהם האישיות והרפואיות של חלק מהנאשמים.

נוכח זאת, נמסר מהפרקליטות כי "ההסדר משרת את תכליות האכיפה ועונה על האינטרס הציבורי בנסיבות העניין. סיום הפרשה 

בהודאות הנאשמים ולקיחת אחריות על מעשיהם בטרם תחילת ניהול התיק בבית המשפט, משקפים אכיפה אפקטיבית ויעילה, תוך 

י ציבור כי המבצע עבירות שחיתות יתפס וישלח למאסר בפועל, גם אם לאחר חלוף שנים חיסכון בזמן שיפוטי, ומעבירים מסר לעובד

 רבות מביצוע העבירות".

עורכי הדין יהודית הפרשה כללה חקירה מורכבת של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, והתיק נוהל בידי 

 .גרוס, אבי ארוניס ואסף עיסוק-תירוש
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