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החשד :השופט בדימוס דן כהן קיבל שוחד מנציגות
סימנס בראשות אורן אהרונסון
מקורות בפרקליטות :במגעים שהתנהלו עמו על חזרתו לישראל דרש כהן הסדר טיעון שבו ייקבע
כי עונשו לא יעלה על שלוש שנות מאסר; כמו כן הביע נכונות למסור שמות מעורבים נוספים
בפרשה
גיא לשם  00:00 10.09.2007עודכן ב03:27 :

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ,גלעד נויטל ,התיר אתמול לפרסום מידע נוסף מתוך חקירת
החשדות נגד השופט בדימוס ,דן כהן .חוקרי רשות ניירות ערך מתמקדים בחשד שאנשי הנציגות
הישראלית של סימנס ,בראשות מנכ"ל החברה אורן אהרונסון ,נתנו שוחד לכהן ,שכיהן כדירקטור בחברת
החשמל ,בתמורה לקידום רכישת חמש טורבינות גז מתוצרת החברה.
פרטים נוספים המצביעים על טיב הקשרים בין אהרונסון לכהן נותרו תחת צו איסור פרסום .ההחלטה
ניתנה בהליך ערעור שהגישה המדינה על החלטת בית המשפט להתיר פרסום פרטים חדשים בפרשה
שהגיעו ל .TheMarker-השופט נויטל הסכים לפרסם את עיקרי החשד לבקשת  ,TheMarkerשיוצג בדיון
על ידי עורכי הדין זאב ליאונד ואדים גומנובסקי.
על פי החשד קיבל כהן שוחד מסימנס באמצעות רשת של חשבונות שפתח ברחבי העולם .החקירה
הסתיימה בינואר השנה והתיק הועבר לפרקליטות המדינה .החשדות נגד כהן בפרשת שוחד בהיקף
עשרות מיליוני שקלים מחברת סימנס וכן בפרשת שוחד מאיש העסקים המנוח ,עזרא הראל ,בפרשת
רוגוזין ,צפויים להיחשף בקרוב עם הגשת הצהרת תובע בבקשה להסגרתו.
כהן שוהה בפרו בשנה האחרונה ומסרב לחזור לישראל כדי להיחקר .עו"ד אילנה מודעי מפרקליטות מיסוי
וכלכלה ,שליוותה את החקירה ,אמרה אתמול ל TheMarker-כי בקרוב תוגש לפרו בקשת הסגרה ,אך
סירבה למסור פרטים נוספים.
מקורות בפרקליטות אמרו אתמול ל TheMarker-כי במגעים שנוהלו בין נציגו של כהן בישראל ,עו"ד אלי
זוהר ,לבין המדינה במטרה להביא לחזרתו לישראל ,דרש כהן להגיע עמו להסדר טיעון .על פי דרישתו,
עונשו לא יעלה על שלוש שנות מאסר והחזרת כל כספי השוחד ,ובנוסף ימסור שמות של מעורבים
בפרשה .בפרקליטות סירבו למסור מה הביא לסיום המגעים בין הצדדים" .קשה להניח שכהן יחזור
לישראל מרצונו אי פעם" ,אמרו .עו"ד זוהר ביקש שלא להגיב בפרשה.
סימנס מסרה בתגובה" :במסגרת חקירה שעניינה אינו חברת סימנס ,התבקשה החברה למסור פרטים.
החברה שיתפה ומשתפת פעולה עם רשויות החוק .מעבר לכך ,ובשלב זה ,אין באפשרותנו להתייחס
לפרטים".
עורכי הדין יהושע רזניק וז'ק חן ,המייצגים את אהרונסון וסימנס ,מסרו בתגובה" :החקירה מתנהלת נגד
עו"ד כהן בלבד ,ולא נגד סימנס ואהרונסון .לקוחותינו משתפים פעולה עם רשויות אכיפת החוק .בשלב זה
ועקב מגבלות החקירה ,הם אינם יכולים להתייחס לפרטים שפורסמו".
1/2

http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1441083

8/11/2014

www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1441083

 עופר וקנין:תצלום
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