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פשיטה על משרדי חברת קצא"א במטרה לאסוף
ראיות כנגד דוד שרן בפרשת הצוללות
פשיטה משטרתית נערכה אתמול על משרדו של דוד שרן בחברת קצא"א ,כדי לאסוף
ראיות בפרשת הצוללות .הפשיטה היא חלק מהחקירה על חלקו של שרן בפרשת הצוללות,
בעת ששימש כמזכיר הלשכה של נתניהו .החשדות הן כי מיקי גנור העביר לשרן כספים,
תמורת מידע על מכרזי רכש ביטחוני .הוא מואשם בעבירות שונות של שוחד והפרת
אמונים.
אתמול פשטה המשטרה על משרדי חברת קצא"א )קו צינור אילת אשקלון( ,במטרה לאסוף עדויות וראיות
כנגד דוד שרן שהיה מזכיר החברה .שרן היה בעבר מזכיר לשכתו של נתניהו והחשדות נגדו הם קבלת שוחד
של עשרות אלפי  ₪בפרשת הצוללות .בחודשים האחרונים הורחק שרן מתפקידו כמזכיר חברת קצא"א ,על
רקע החשדות נגדו ,ואמש הגיעו החוקרים מצוידים בצו של בית משפט וערכו חיפוש מקיף במשרדו לשעבר.
הם סרקו את מחשביו ושלפו מהם מידע.
לפי החשדות מיקי גנור ,עד המדינה ששימש כנציג חברת טיסנקרופ הגרמנית ,העביר את הכספים לשרן
בתמורה להדלפת המידע הקשור למכרזים בתחום הרכש הביטחוני בזמן שבו שימש שרן כראש לשכת
נתניהו .ההערכה היא שהמידע שהדליף שרן סייע לגנור לקדם עסקה לרכישת ספינות הגנה על אסדות הגז
מהחברה הגרמנית.
החשדות כנגד שרן הם לקיחת שוחד ,מרמה והפרת אמונים וכמו כן קשירת קשר לביצוע פשע.
על פי חוק העונשין ,הענישה המרבית בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עומדת על  5שנות מאסר.
כמו כן ,הענישה המרבית בגין מתן שוחד עומדת על  7שנות מאסר .עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה
הקשורה בתפקידו צפוי למאסר של עד  10שנים בהתאם לסעיף )290א( לחוק העונשין או לקנס הגבוה פי
ארבעה משווי טובת ההונאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.
בנוסף ,סעיף  284לחוק העונשין קובע עד  3שנות מאסר לעובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה
או הפרת אמונים הפוגע בציבור ,אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד.
במידה וההונאה נעשית תוך שימוש במסמכים מזויפים ,העונש הצפוי למבצעה הוא עד  3שנות מאסר .כמו
כן ,ישנן נסיבות מחמירות הנוגעות בין היתר להיקף הזיופים והנזק הכרוך בהם מבחינה כלכלית ,משפטית,
עסקית וחברתית – אשר התקיימותן עלולה להוביל אף לעד  5שנות מאסר.
כמו כן ,העונש בגין עבירות מס נע בין  5ל 7-שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד  10שנות מאסר.
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