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  הודעה לעיתונות
  

 
ץ תובעת לחקור חברי דירקטוריון חברת החשמל לשעבר שחשודים בקבלת שוחד "אומ

  "סימנס"מחברת 

  
שמואל האוזר בדרישה להרחיב את החקירה בפרשת השוחד ' ת לניירות ערך פרופר הרשו"ץ פנתה הבוקר אל יו"תנועת אומ

לגורמים שונים בחברת החשמל ומחוצה לה תמורת רכישת טורבינות " סימנס"מיליון דולר ששילמה בשעתו חברת  20 של

  .לנדאו ר אלי"י חברת החשמל ולחקור גם כמה מחברי דירקטוריון החברה לשעבר ובראשם היו"מתוצרת החברה ע

  .ץ למען חידושה"החקירה חודשה בעקבות מערכה משפטית ממושכת שמנהלת בשנים האחרונות תנועת אומ

  

מי שכבר הודה בקבלת שוחד של מיליוני דולר בפרשה זו הוא חבר דירקטוריון חברת החשמל לשעבר עורך הדין דן כהן  

ר לפני למעלה המשנה לישראל ומרצה עתה עונש הוסג, שנמלט בשעתו לפרו אחרי שהחלה חקירת הרשות לניירות ערך

  .מאסר במסגרת עסקת טיעון

    

  .כידוע נעצרו ונחקרו באחרונה בפרשה זו כמה עובדים בכירים לשעבר בחברת החשמל שהיו מעורבים ברכישת הטורבינות

  .ץ טוענת שאין להסתפק בחקירה של עובדי החברה אלא גם באישי ציבור שכיהנו בדירקטוריון"אומ

   

את המידע על תשלום השוחד מסר נציג החברה בישראל לשעבר שהסכים להיות עד מדינה בפרשה אך נעצר באחרונה 

  .מחדש אחרי שהתברר שלא מסר את כל המידע שסוכם עליו

  

  .יצוין שהחקירה בפרשה זו שהחלה לפני שנים בקול תרועה גדולה נתקעה אחרי החקירה של עורך הדין כהן

האוזר בעקבות ' ר הרשות לניירות ערך פרופ"ץ עורך הדין יצחק מינא פנה בשעתו אל יו"חבר הצוות המשפטי של אומ

ץ בדרישה לקבל צו על תנאי שיורה לגופי אכיפת החוק והרשות בראשם "ץ בנושא זה מטעם אומ"עתירה שהוא הגיש לבג

  .לפני שנים להבהיר לבית המשפט מדוע לא מסתיימת חקירה בפרשה זו שהחלה

  

וביניהם הרשות לניירות ערך ליתן משקל , ץ דחה את העתירה אך ציין מפורשות במסגרת פסק הדין כי על המשיבים"בג

לטענת העותרת בדבר מועד ההתיישנות שהולך וקרב לצורך קבלת ההחלטה הסופית בדבר נקיטת צעדים דחופים כנגד 

  .או נתינת שוחד בפרשה זו/החשודים בקבלת ו

  

ץ כי תחום החקירה נמצא "ר הרשות כי משטרת ישראל הודיעה לאומ"רך הדין מינא טען בהקשר לכך בפנייתו ליועו

  .באחריותה של הרשות לניירות ערך

  

ץ פנתה הבוקר במקביל ליועץ המשפטי לממשלה בטענה שחרף התלונות שהגישה בעבר למשטרה ופניותיה החוזרות "אומ

תמוהות חקירה של המשטרה בחשד שבכירים לשעבר ברכבת ישראל חשודים בכך ונשנות לא נערכה בשעתו מסיבות 

  .שקיבלו שוחד בפרשת רכישת קרונות מתוצרת סימנס לרכבת ישראל

  

נאמר " ערך גם חקירה  ברכבת ישראליבעקבות ההתפתחויות החדשות בפרשת השוחד בחברת החשמל  מן הדין שת"

  .   ץ אל היועץ המשפטי לממשלה"בפניית אומ

  


