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עיקרי הנימוקים לסגירת תיק החקירה נגד עו"ד דוד שמרון
בפרשת כלי השייט (פ)94/18/
.1

החל מנובמבר  ,2016התנהלה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) במשטרת ישראל
בדיקה מקדימה ולאחריה חקירה פלילית בפרשה שנודעה ברבים כ"פרשת כלי השייט" או "פרשת
הצוללות" .בחודש נובמבר  2018הועבר תיק החקירה לעיון ולטיפול פרקליטות מיסוי וכלכלה
לאחר המלצות המשטרה.
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במסגרת פרשת כלי השייט נחקרו חשדות לביצוע עבירות תיווך לשוחד (שוחד הנעה) ,קבלת דבר
במרמה ועבירת שיבוש מהלכי משפט ,ע"י עו"ד דוד שמרון (להלן" :שמרון") .בנוסף ,נחקר שמרון
גם בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס ,2000-קבלת דבר במרמה ועבירות
על חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-הקשורות למעורבותו בפרשייה נלווית שעניינה העברת
כספים מבנק "קרדיט סוויס".
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באשר לחשדות שיוחסו לשמרון במסגרת המלצות המשטרה ,הקשורים לפרשת כלי השייט –
חקירת הפרשה העלתה חשד מרכזי ולפיו מיכאל (מיקי) גנור (להלן" :גנור") ,סוכן התאגיד
"טיסנקרופ" בישראל ,שכר את שירותיו של שמרון החל משנת  2011בשל רצונו להשתמש בקשריו
ובקרבתו לסביבת ראש הממשלה לשעבר ,בנימין נתניהו ,לצורך קידום עסקאות לרכש כלי שייט
בין ישראל לתאגיד.
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לפי החשד שנבחן ,פרט לשירותים משפטיים לגיטימיים שסיפק שמרון לגנור ובגינן שילם לו גנור,
גנור גם שילם לשמרון בשנים  2016-2015שלושה תשלומי "שוחד הנעה" (סעיף (295ב) לחוק
העונשין ,התשל"ז )1977-בסכום מצטבר של כ 270-אלף ש"ח ,על מנת שהאחרון יפעל בשליחותו
לקידום עסקאות לרכש כלי שייט בין ישראל לתאגיד למול עובדי ציבור ישראלים ,ויביא מספר
עובדי ציבור למשוא פנים או הפליה ,וכן בגין פעולות כגון דא שביצע שמרון עבור גנור עובר
לתשלומים.
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לאחר בחינת התיק בפרקליטות ,בדרגי העבודה השונים ,הוחלט כי לא ניתן להוכיח ברמה
הנדרשת בפלילים את מודעותו של שמרון לכך שהתשלומים שקיבל מגנור נועדו לכך שיפעל "על
מנת להניע עובדי צי בור למשוא פנים או הפליה" לטובת קידום עסקיו של גנור ,ולא ניתן לשלול
את האפשרות כי שמרון סבר שקיבל התשלומים בגין פעולות לגיטימיות שביצע כעורך דין לאורך
התקופה כולה ,ובאופן רציף .לפיכך ,הוחלט כי אין מקום לשלוח לשמרון כתב חשדות ביחס
למעורבותו בפרשת כלי השיט.
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בהתאם לכך ,ביום  5.12.2019נשלח לשמרון כתב חשדות – הודעה בדבר שקילת העמדתו לדין
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והזמנתו לשימוע – בעניין צדדי שהתעורר במהלך החקירה בחשד לביצוע עבירות של מסירת מידע
כוזב במטרה שלא יהיה דיווח – עבירות לפי סעיף (3ב) לחוק איסור הלבנת הון בקשר למעורבותו
בהעברת כספים מבנק "קרדיט סוויס" בלבד.
.7

ביום  8.6.2020התקיים הליך השימוע בתיק בפניי בהשתתפות הצוות המטפל בתיק מטעם המחוז,
בגין החשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון .לאחר שמיעת טענות השימוע ובחינה מעמיקה
של הדברים ,הגעתי לכלל מסקנה כי לא מתקיים סיכוי סביר להרשעה בעבירה אשר יוחסה
לשמרון בכתב החשדות ומשכך החלטתי כי יש לסגור את התיק נגדו.
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ביום  10.5.2021הודעתי לב"כ שמרון על החלטתי.
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