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פרשת נתיבי ישראל  -בכירים נוספים נעצרו
המשטרה עצרה  12בכירים שסיפקו או שמספקים את שירותם לחברת נתיבי ישראל ,עובד
בכיר לשעבר בחברה וחבר כנסת לשעבר בעקבות התפתחות משמעותית בפרשה.
ראיות חדשות בפרשת השחיתות בנתיבי ישראל הובילו למעצרם של  12בכירים שסיפקו או שמספקים את
שירותם לחברה .כמו כן ,נעצרו עובד בכיר לשעבר בחברה וחבר כנסת לשעבר והם יובאו בהמשך לדיון בבית
המשפט השלום בראשון לציון בהארכת מעצרם.
בחודש אוגוסט בשנת  ,2016המשטרה המליצה להעמיד לדין בכירים רבים בגין מתן ולקיחת שוחד ,רישום
כוזב במסמכי תאגיד ,קבלת דבר במרמה ,סחיטה באיומים ועבירות מרמה ומס .התפתחות משמעותית
בפרשה הובילה למעצרם של  14בכירים .אחד החשודים שנעצר ,עובד לשעבר בחברה ,חשוד כי פעל עם
בכירים ומעורבים בחברה לשם קידומם של חברות פרטיות וזאת בניגוד לחוקים ולכללים ובתמורה ל"קופון
שגזר" מהעסקאות.
מהמשטרה נמסר כי מדובר בפרשה מסועפת המורכבת מתתי פרשיות וממנגנון מאורגן ושיטתי של גריפת
רווחים והעברה של כספי המדינה בהיקף של מיליוני שקלים .החקירה חשפה שחיתות בחברת נתיבי ישראל
של מנכ"לים ובכירים אחרים שנמשכה יותר מעשור.
סעיף )290א( לחוק העונשין קובע עד  10שנות מאסר לעובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה
בתפקידו או קנס הגבוה מבין הבאים :פי חמישה מהקנס האמור בסעיף )61א() (4ופי עשרה מהקנס כאמור
אם העבירה נעברה על ידי תאגיד או פי  4משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.
סעיף  291לחוק העונשין קובע עד  7שנות מאסר לנותן שוחד לעובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו
או קנס שפורט להלן תחת סעיף )290א(.
סעיף  415לחוק העונשין ,קובע עד  3שנות מאסר למקבל דבר במרמה או עד  5שנות מאסר במידה
והעבירה נעברה בנסיבות מחמירות .כמו כן ,סעיף  423מפרט אודות עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד
וקובע עונש של עד  5שנות מאסר בגינה .נוסף על כך ,מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס,
להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים .העונש בגין עבירות מס נע בין  5-7שנות
מאסר ובגין הלבנת הון עד  10שנות מאסר.
סעיף  428לחוק העונשין עוסק בעבירות סחיטה וקובע עד  7שנות מאסר למאיים על אחר בכתב ,בעל פה
או בהתנהגות בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר ,בחירותם ,ברכושם ,בפרנסתם ,בשמם הטוב,
בצנעת הפרט שלהם ,או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר או מטיל
אימה בדרך אחרת בכדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו .עונש
המאסר מזנק ל 9-שנים אם המעשה או המחדל מפני האיום או הטלת האימה נעשו.
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