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3. חקירות ראשונות

הכול בגלל בורג קטן

היה זה היום הרביעי לתצפיות. אני וחבריי לצוות היינו מחופרים בתוך מסוע 

התבואה של בית דגון )ממגורות דגון( באזור הנמל בחיפה. חם. מסריח. מחניק. 

הרגשתי את אגלי הזיעה מטפטפים ומרטיבים את החולצה והיא נדבקה לגבי. 

מדי פעם נרתעתי מרעש פתאומי, אך הבחנתי שוב ושוב בחולדות ענק ויונים, 

שחלקו ביניהן את שאריות החיטה שנשרה בדרך. כבר ארבעה ימים ולילות 

שאנחנו צופים במשמרות באנייה "ורד", שעגנה בנמל, אך מעלים חרס בידינו. 

שום תנועה חשודה. כלום.

אני לא זוכר מה בדיוק דמיינתי לעצמי כשהתגייסתי לשורות חוקרי אגף המכס 

ומע"מ — כיום רשות המסים, אבל נדמה לי שלא זו התמונה שהעליתי במוחי. 

הרגשתי הרבה תסכול, שעמום, קושי פיזי ותחושת חוסר תוחלת. לימים למדתי 

שהתמדה ונחישות, דווקא במצבים מייאשים כאלה, הם המפתח להצלחה.

שלהי שנות השמונים ואני אז חוקר צעיר בראשית דרכו. את קורס ההכשרה 

אך סיימתי, ונרתמתי בהתלהבות, חדור מוטיבציה, לכל משימה שהוטלה עליי. 

בחודשים הראשונים קיבלתי חקירות קטנות, שסיפקו לי אפשרות לתרגל 

בשטח את מה שלמדתי. הלהיטים של אותם ימים היו הברחות של מכשירי 

רדיו־טייפ, מכשירי וידיאו ומערכות סטריאו. מהר מאוד הבנתי שהמבריחים 

קשובים לתנודות הצריכה בשוק. ברגע שמתעורר בציבור ביקוש למוצר מסוים, 

במיוחד כשהמיסוי עליו גבוה, ניתן מן הצד העברייני מענה־בזק, שמחדיר לשוק 

מוצרים מוברחים וזולים. שתי אניות של חברת צים, "ורד" ו"רקפת", שהפליגו 

אז בקווים לאירופה, היו ידועות ככר נרחב לפעילות של מבריחים.

לאחר שצברתי ניסיון מסוים בחקירות, צורפתי לצוות חקירה שעקב אחר 

"ורד". פעלנו בעקבות מידע אמין שהתקבל ממחלקת  הברחות באנייה 

המודיעין, שאיתרה מקור בקרב הימאים ששירתו על הספינה. המקור התעקש 

על כך שבתוך האנייה מוסלקים מכשירי אלקטרוניקה רבים. מטרת התצפית 

הייתה "לתפוס על חם" את הימאים המבריחים כשהם מורידים את הסחורה 

המוברחת מהאנייה. תפיסה מסוג זה מאפשרת ליצור קשר מיידי בין המבריח 

לסחורה, מה שלא קורה במקרה שתופסים את הסחורה המוברחת בלבד.
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הברחות בגוף האנייה, בניגוד להברחה במכולות, דרשו כמובן שיתוף פעולה 

בין המבריחים לאנשי הצוות. שיתוף פעולה כזה מתחיל עוד בחו"ל. המבריחים 

קונים את הסחורה, מעמיסים על האנייה, ומסליקים אותה במקומות שונים. 

במשך השנים נתקלנו במשתפי פעולה מהדרג הזוטר ביותר ועד רבי חובלים. 

מי בשיתוף פעולה אקטיבי ומי בהעלמת עין. 

בניגוד למצב הרווח היום, רוב אנשי הצוות היו אז ישראלים, וזה היה כר נרחב 

לשיתוף פעולה מסוג זה. באנייה אפשר להבריח סמים, יהלומים, מוצרי חשמל, 

סיגריות, משקאות, וגם בני אדם — הכול לפי הביקוש.

כחוקר לא הייתי חשוף אז לעומק הפעילות של מחלקת המודיעין, אך היום אני 

יודע שללא העבודה המאומצת שלהם, לא היה לנו סיכוי לגלות את ההברחה. 

בין השאר כי האנייה היא גוף עצום ממדים ואין די זמן וכוח אדם כדי להפוך 

בה אבן על אבן. בעבר, כשלא היו בידינו אמצעים טכניים, כמו מכשירי האזנה 

מתוחכמים ומשקפים )סקאנרים — המשקפים מטענים ומכולות(, היו המקורות 

האנושיים האמצעי היעיל ביותר. אם יודעים לאתר את המקור הפוטנציאלי 

ולייצר אצלו מניע חזק לשיתוף פעולה, אפשר להגיע לתוצאות.

באחד מימי התצפית הבחנו באיש צוות המוריד חבילה קטנה מהאנייה ומחביא 

אותה במקום מסתור קרוב לאנייה ליד גדר הנמל. היה ברור שלא מדובר כאן 

במכשירי חשמל, אבל עלה חשד לסמים, כסף או יהלומים. היינו בדילמה: 

האם לעצור את האיש מיידית במקום, או לבדוק את הסחורה לאחר שיסתלק? 

לקחנו בחשבון גם את האפשרות שמקום התצפית שלנו נחשף והמבריחים 

בודקים אותנו. 

בכל מקרה, מעצר מיידי במקום היה חושף את התצפית ואת הניסיונות שלנו 

לאתר את המבריחים. עדכנו את המשטרה, אך דרשנו שיטפלו בחשוד בלי 

להסגיר אותנו. ליתר ביטחון שינינו את המיקום שלנו והמשכנו לתצפת על 

האנייה תוך כדי תיעוד וצילום. אחרי זמן־מה זיהינו עובד נמל שהגיע למקום 

המסתור ולקח את החבילה. שוב עדכנו את המשטרה, ואכן לימים התברר כי 

נעצרו חשודים בהברחת סמים. הסבלנות השתלמה.

ימי התצפית הקשים,  לא הסתפקנו בגילוי החבילה הקטנה הזו. למרות 

שלרגעים נראו לנו חסרי תוחלת — לא התייאשנו. ידענו שאנחנו מתבססים 

על מקור מהימן, שהתעקש כי הסחורה המוברחת נמצאת בוודאות על האנייה. 
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מאחר שהאנייה הועברה לתיקון במספנות ישראל, החליט מנהל המחלקה 

לשנות גישה. הוא ביקש ממחלקת המודיעין להפעיל לחץ על המקור לגבי 

המיקום המדויק שבו מוסתרת הסחורה על האנייה, והורה לנו לעבור מתצפית 

פסיבית לחיפוש גלוי באנייה.

למחרת עם שחר פשטנו על האנייה ארבעה־עשר חוקרים ואנשי מודיעין. 

בחיפוש הראשוני לא מצאנו דבר. ידענו בוודאות שהסחורה נמצאת על האנייה. 

אנשי המודיעין אף ידעו על אזור מסוים שבו נמצאת הסחורה, אך בכוונה תחילה 

לא סיפרו לנו. הם נתנו לנו לחפש בכל מקום אפשרי, כדי לא להראות שאנחנו 

פועלים על פי מידע מוקדם, מה שעלול היה להסגיר את המקור. 

כשהתקרבנו לחדר המכונות גבר המתח. אפשר היה לראות סימני עצבנות 

בקרב הימאים שליוו אותנו. הפכנו אבן על אבן בחדר המכונות, אך שוב, לא 

מצאנו דבר. מכיוון שאנשי המודיעין כבר רמזו לנו להתמקד בחדר המכונות, 

ביקשנו לפתוח את ְמָכל השמן, אבל נתקלנו בסירוב עיקש.

"השתגעתם? לפתוח את מכל השמן? זה יציף את כל החדר."

הוויכוח התלהט, ואני המשכתי בינתיים בחיפוש מדוקדק. בחנתי מקרוב שוב 

את מכל השמן הענק. אמנם מדיד השמן על המכל הראה כאילו המכל מלא 

שמן )הצוות דאג למצג השווא מבעוד מועד(, אבל הספק המשיך לכרסם בי. 

לפתע משך את תשומת לבי בורג אחד. צבעו היה משופשף וזה נראה לי מוזר. 

כל המכל היה צבוע בקפידה, כמו חדש, ורק הבורג הזה בלט לעיניי באופן 

חריג. הסבתי את תשומת לבו של אחד החוקרים. לשנינו היה ברור מיד שסימני 

השפשוף בבורג מעידים על כך שהמכל נפתח לאחרונה. 

האדרנלין המריא לשמיים. הרגשתי את הדופק שלי הולך ומאיץ. תחושת בטן 

חזקה דרבנה אותי לא לוותר. ידעתי שאת מכל השמן הזה צריך לפתוח ויהי מה.

"קראו מיד לקצין המכונות הראשי. אנחנו דורשים לפתוח את המכל. עכשיו!"

קצין המכונות הגיע, וגם הוא סירב לפתוח את המכל.

"אני לא אחראי על הנזק שייגרם לאנייה אם השמן מהמכל יתחיל להציף פה 

את חדר המכונות," איים.

מנהל המחלקה שלי, אלי, כבר היה משוכנע שהגענו למקום הנכון. הסירוב 

העיקש אף חיזק את דעתו שכאן קבור הכלב.

"אני מקבל על עצמי את כל האחריות," אמר אלי.
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ברגע המכריע הזה, שאופייני לחקירות רבות, קיבל על עצמו מנהל המחלקה 

אחריות כבדה. לא רק בפתיחת מכל השמן, אלא קודם לכן בעצם עיכוב האנייה, 

דבר שגרם נזק גדול לבעלים ולסוכן האנייה. 

המכל נפתח והדרמה הגיעה לשיאה. נדמה היה שחדר המכונות הרועש עוצר 

לרגע את פעילותו. כל המבטים הופנו אל לוע המכל הכהה. האם יהיה זה שמן 

מכונות שיציף את החדר, או שחשדותינו יתאמתו?

אף טיפת שמן לא ניגרה מהמכל. אי־אפשר היה לפספס את שקיות הניילון 

השחורות שהוחבאו שם, עוטפות עשרות מכשירי וידיאו ומוצרי אלקטרוניקה 

נוספים. אנחת רווחה נשמעה בחדר. מעודדים ממה שמצאנו, הרחבנו את 

החיפושים ומצאנו סחורה נוספת מאותו הסוג מוסתרת בתעלת האוורור. 

לאחר סיום החלק המבצעי הגיע תור החקירה, הראשונה מסוגה שבה לקחתי 

חלק. חקירה של ימאים נחשבת לחקירה קשה במיוחד. בדרך כלל הם למודי 

ניסיון בחקירות סביב הברחות, ואפילו לאחר שנמצאה סחורה מוברחת הם לא 

משתפים פעולה, גם מחשש שיבולע להם מטעם החוק, וגם מפחד להסגיר 

את המבריחים שמאיימים לפגוע בהם. חקרנו את רב החובל ואנשי צוותו 

ולבסוף הוארך מעצרם של חמישה ימאים. בחיפוש נוסף נמצאו עוד סחורות 

במקומות שונים באנייה. בסך הכול שוויה של הסחורה המוברחת — מכשירי 

וידיאו ורדיו־טייפ שהיה להם אז ביקוש רב בישראל — נאמד ביותר משבעים 

אלף דולר. סכום נכבד באותם ימים. 

אני זוכר את תחושת הסיפוק האדירה שהציפה אותי לאחר ימי התצפית 

הארוכים, הספקות והרגעים הקשים. זה היה סיפור הברחה גדול שמשך את 

התקשורת. תיאור תפיסת המבריחים הופיע אז בכל העיתונים. 

"ידיעות אחרונות" פרסם את הידיעה תחת הכותרת: "הברחת הענק בנמל 

חיפה נחשפה בגלל בורג קטן." בפתיח נאמר: "בורג רופף במכל השמן על סיפון 

אניית המכולות 'ורד' של חברת 'צים', הביא לחשיפת כנופיית ימאים החשודה 

בניסיון להבריח מאות מכשירי רדיו־טייפ, מערכות סטריאו ומכשירי וידיאו בהיקף 

של עשרות אלפי דולרים." גם בהמשך כיכב הבורג של מכל השמן, כך: "'ורד' 

הגיעה לחיפה בסוף השבוע שעבר. על סיפונה עשרים ושלושה ימאים ששבו 

מהפלגה שבמהלכה עגנו בנמלי אנטוורפן, רוטרדם ואשדוד. מאז שהאנייה 

נקשרה לחוף, היא הייתה תחת תצפיות של יחידת המודיעין בנמל חיפה ושל 
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חוקרי המכס בחיפה. שלשום הופתע הצוות, כאשר החוקרים החליטו לערוך 

חיפוש על סיפון האנייה. במהלך החיפוש פתח אחד מחוקרי המכס בורג רופף 

של אחד ממכלי השמן. בתוך המכל התגלה מצבור ענק של מאות מכשירי 

רדיו־טייפ למכוניות, עשרות מכשירי וידיאו וסטריאו שהוסתרו בתחכום רב." 

"מעריב", שהביא גם הוא ידיעה על האירוע, נתן את הכבוד לככב בכותרת לא 

לבורג, אלא למכל השמן עצמו: "'הסליק' במכל השמן של האנייה 'ורד' הכיל 

עשרות מכשירי וידיאו." בתוך הכתבה של אמיר גילת הופיע תצלום שלי מתבונן 

בתיבות שבהן היו המכשירים המוברחים, מלווה בכיתוב: "החוקר דורון ארבלי 

עם חלק מן השלל שנתפס על 'ורד'." התאריך: 7 ביוני 1988.

אמיר גילת, אז כתב "מעריב" ועד לא מזמן מנכ"ל רשות השידור, הכיר אותי 

מבית הספר. כשזיהה אותי בתצלומים מציג את הסחורה המוחרמת, החליט 

לפרסם דווקא את התמונה הזו. היה לי מעט לא נעים מול חבריי הוותיקים, 

שדווקא אני, שזו לי החקירה הראשונה, זוכה בפרסום. היום, במבט לאחור, 

אפשר להודות שבסתר לבי חשתי גם קורטוב של גאווה. 

במהלך הימים שלאחר התפיסה קיבל אלי טלפונים נזעמים מסֹוכן האנייה, 

שאיים כי ידאג לפטר אותו אם האנייה לא תשוחרר מהנמל. בנמל לא אהבו 

שאנחנו חושפים הברחות שבתחום אחריותם. יותר מכך לא אהבו לקרוא בעיתון 

על תפיסה גדולה שביצענו בתחומם.

החשיפות שלנו אכן סייעו למערך ההרתעה, אך מנגד חשפו בפני כל דכפין 

את דרכי הפעולה ואת שיטות הפעולה הנוחות למבריחים, כמו גם את שיתופי 

הפעולה, אם ניתן לקרוא לזה כך, בין עובדי הנמל למבריחים. מוקד מתח נוסף 

היה לנו עם בית המכס, שאחראי על ניהול תהליכי המכס ושחרור הסחורות 

בנמל. חשיפת הברחות בשטח אחריותו חשפה לא פעם פרצות בתהליכי עבודה 

וחוסר תשומת לב של העובדים — מה שלא תמיד תרם למערכת יחסים תקינה 

בינינו לבין הנהלת בית המכס. 

באופן כללי, הפעילות שלנו בתחומי הנמל הייתה רוויה מתחים ביחסים 

בין מחלקת החקירות להנהלת הנמל ולהנהלת בית המכס. מלחמות האגו 

והקרדיטים דרשו במשך השנים תשומת לב ופתרונות יצירתיים, דוגמת הידוק 

שיתופי הפעולה, החלפת מידע ושילוב ידיים במקום "הורדת ידיים". 

גם אני נדרשתי לסוגיה זו ככל שהתקדמתי בתפקידים, והתמקדתי דווקא 
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בדרכים לשתף פעולה עם בית המכס ולנצל את היתרון היחסי של כל יחידה 

ויחידה לִמקסּום התועלת, ולא למקסום האגו. 

לצערי, ככל שחלפו השנים התמעטו חיפושים של החוקרים על האניות, ואני 

בספק גדול אם החוקרים החדשים שהתגייסו בשנה האחרונה מכירים 

בכלל את האניות.

דוגית שטה 

אחד מסוגי הסחורות החביבים על המבריחים היו הסיגריות. מבריחי הסיגריות 

פעלו לא פעם באמצעות שיתוף פעולה עם הימאים שעל האניות. אחת השיטות 

שהתפתחה עם השנים הייתה באמצעות הורדת סחורה מוברחת מהאניות, 

קרוב לחופי הארץ, לסירות קטנות ומהירות, שיכלו בקלות להגיע לחופים 

פתוחים. שיטה זו פותחה ככל שהפיקוח והמודיעין שלנו חשפו יותר ויותר 

הברחות של סיגריות בנמל עצמו. אחת הכנופיות בארץ שעבדה בשיטה זו, 

השתמשה תחילה בסירות דיג ואחר כך הכשירה סירות מהירות וגדולות יותר 

בעלות מנוע חזק, כדי שהסירות של השיטור הימי וחיל הים לא תוכלנה להשיגם. 

אותה כנופיה יצרה קשר עם ימאים באניות סוחר קטנות, שהיו מוכנים לרכוש 

את הסיגריות ועבור רווח הגון להעבירן לסירות שנצמדו לאנייה בחסות החֵׁשכה. 

בעזרת חיל הים והמשטרה הצלחנו אז למנוע הברחות לא מעטות, הן באזור 

הדרום, ליד חופי אשדוד ואשקלון, והן בצפון, דרומית לחיפה. במקרים אלה היה 

עלינו לתפוס את כל המעורבים: את המבריחים בחוף הנחיתה עם הסחורות, 

את משיטי הסירות בים ואת הימאים באניות הסוחר בנמל.

כדי להרתיע את הימאים ובעיקר את בעלי האניות, החרמנו את האניות ומכרנו 

אותן. כמובן שהיו גם כישלונות. המבריחים הכירו היטב את השטח, נערכו בעוד 

מועד ולעתים היו זריזים מאתנו, לא רק בסירות המהירות אלא גם ברכבי שטח 

מהירים בעלי עִבירּות גבוהה שידעו להתגבר על החולות והדיונות.

האמונים על עבודת הסיכול היו לרוב אנשי היס"מ — "יחידת סמים מכס" — 

ומחלקות החקירות במכס, וכצפוי התפתחה תחרות סמויה בין יחידות היס"מ 

לבין אנשי החקירות. כמנהל, אני מאמין שתחרות היא דבר מצוין, כל עוד כולם 

יודעים את גבולות הגזרה ומבינים את מגבלות הכוח, כדי לא לגרום לשיבוש 

החקירה. הפרשה של האנייה "אנקה" יכולה להדגים את העיקרון הזה. 



32

באחד הימים התקבל מידע על אנייה בשם "אנקה", שמתעתדת להבריח 

סיגריות. המידע הגיע ליס"מ חיפה )יחידת האכיפה של בית המכס(, והחלטנו 

שהם יטפלו בו. לא היה לנו מידע מדויק לגבי מועד הורדת הסיגריות מהאנייה 

לסירות, וצוות היס"מ נערך לעלייה על האנייה בעזרת הסירות של השיטור 

הימי. אף על פי שהצוות חיפש ביסודיות, הוא לא מצא דבר. 

תנאי הים היו קשים. האנייה נעה על פני הגלים. הימאים הזרים, כולל הקפטן, 

היו כולם דוברי רוסית ולא שיתפו פעולה. ואפשר היה לראות את האכזבה על 

פני אנשי היס"מ המתוסכלים. 

למרות כישלון החיפוש, משהו בתחושת הבטן שלנו אמר לנו שיש סיגריות על 

האנייה. התנהגות הצוות חיזקה את האינטואיציה של צוות החוקרים המנוסה. 

החלטנו להכניס את האנייה לנמל לחיפוש יסודי והצוות נערך לחיפוש נוסף. 

הנחישות, הניסיון והחושים המחודדים עבדו שעות נוספות, ובסופו של דבר 

זיהה אחד החוקרים בירכתיים תא שהוסתר על ידי שרשראות ברזל גדולות. 

ובזווית העין הביט באנשי האנייה. חרדה  הצוות הזיז את השרשראות 

נראו בפניהם. התא נפתח ובתוכו מצאנו מאתיים קרטונים של  ופחד 

 .L&M סיגריות

צוות האנייה והקפטן נעצרו. דיווחנו לסוכן האנייה שהיא מעוכבת וגייסנו את 

דוברי הרוסית מהמכס לצורך החקירה. הקפטן הודה שהיה מעורב, ואפילו 

עמד בראש המבריחים. אבל הוא לא היה נכון לספק לנו פרטים על הלקוחות 

שהמתינו לסחורה המוברחת. הקפטן נעצר עד תום ההליכים, ולבסוף ריצה 

שנת מאסר בפועל. לצערנו, הוא נפטר במהלך ריצוי העונש ממחלה.

אנו במכס נותרנו בתום החקירה המוצלחת עם צוות זר, ולא בדיוק ידענו מה 

לעשות ִאתם. סוכן האנייה התנתק מייצוג בעל הספינה, וחוץ מאתנו לא היה 

מי שידאג להם. החזרנו אותם לאנייה וציידנו אותם על חשבון המכס באוכל 

ושתייה. הימאים שהו בספינה חודש ימים עד שהסתיים תהליך גירושם מהארץ, 

ורק לאחר מכן הושלם גם תהליך החרמתה של הספינה ומכירתה.

פרשה כזו, שיש לה הדים נרחבים בקרב הימאים, מהווה הרתעה מצוינת, והייתה 

לה חשיבות רבה גם עבורי באופן אישי. שוב נוכחתי לדעת עד כמה נחישות, 

שמחוברת לאינטואיציה, לניסיון ולמקצוענות, מביאה לתוצאות כל פעם מחדש.
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טובים השניים

בשנים הראשונות התנהלה עבודת המחלקה בזוגות, כמו במשטרה, גם כדי 

שנפרה זה את זה, גם כדי שנעניק גיבוי בשעת הצורך וגם למען השמירה על 

טוהר המידות. רבים הפיתויים העומדים בפני החוקרים. עם בן הזוג שלי לעבודה 

עבדתי במשך שנתיים. חלקנו חדר, חקירות, תצפיות ופשיטות.

היינו ביחסי עבודה מעולים ועבדנו בקצב מטורף. נחשבנו לצמד שפיצח 

את מרב התיקים, כאלה שהסתיימו בכתב אישום. ככל שעבר הזמן פיתחנו 

שיטות עבודה ייחודיות ושפת סימנים שרק אנחנו הבנו. במהלך חקירת חשוד 

הבנו במבט או בתנועת יד קטנה מי צריך לעזוב את החדר, מי יהיה החוקר 

הטוב, ומתי צריך להפעיל יותר לחץ. חקירה היא מהלך מורכב מאוד, וברגע 

שהשותפים לא מסתדרים ביניהם או לא מגבים זה את זה, הנחקר יזהה תמיד 

את החולשה וינצל אותה לטובתו.

העבודה המשותפת שהייתה כרוכה במתח רב, כללה גם הרבה צחוק ושחרור 

מתח. באחת החקירות שניהלנו בתל אביב היינו צריכים לאסוף חבילה ברחוב 

דיזנגוף, אבל התקשינו למצוא חנייה. החלטנו ששותפי ימתין ברכב בלי לכבות 

את המנוע, ואני אקפוץ להביא את המסמך. נעדרתי לחמש דקות, וכשהתחלתי 

לחזור לרכב ראיתי מעברו השני של הכביש שעומדים לסנדל את הרכב שלנו. 

צעקתי, עשיתי סימנים, אך המסנדלים היו מהירים, וחברי נמנם בשלווה באוטו. 

השקענו אחר כך ארבע שעות מזמננו היקר כדי לשחרר את הרכב מהעירייה.

באותו שלב הייתי כבר חדור מוטיבציה להצליח ולהתקדם. אהבתי את העבודה 

היומיומית במשרד ובפשיטות בשטח, אבל כבר חשבתי על הדרך למעלה. 

נכנסתי לעומק בכל תיק שקיבלתי ועמדתי היטב במבחן התוצאה. בנוסף, 

התנדבתי לא פעם לקבל לידי תיקים קשים ואף חסרי סיכוי שאף אחד לא 

רצה בהם. לא פחדתי לקחת סיכונים.

עוקץ החשבוניות הפיקטיביות — גרסת ט"א 

ט"א היה נוכל קלאסי — כריזמטי, מרשים, אינטליגנטי ואלגנטי. בדיוק הטיפוס 

שישכנע אותך שכדאי למכור מקררים בקוטב. עבריינים מהסוג שלו מנסים 

להונות את המערכת ולרתום אותה לצורכיהם בדרכים שונות. 
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בין הונאה אחת לאחרת האיש ניסה אף להיכנס לכנסת עם מפלגת "דרך ארץ", 

שחרתה על דגלה, איך לא... צדק חברתי והקלות מס.

בסוף שנת 1987, כשצללתי לפרשת ההונאה של החשבוניות הפיקטיביות 

שלו, הייתי עדיין חוקר צעיר שלא עבר אפילו קורס חוקרים. הפרשה בלטה 

בייחודיותה לא רק מבעד לעיניי כטירון בחקירות, שזו לו החקירה הראשונה 

מסוג זה; למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה שרשות המסים נכנסה לעובי 

הקורה של תופעת החשבוניות הפיקטיביות.

עד אז הנחת היסוד שלפיה פעלנו הייתה שחשבוניות פיקטיביות נועדו להקטין 

הכנסות ולקבל החזרים ממע"מ. הביקורת במע"מ התמקדה בשאלה האם 

החשבונית מעידה על הוצאות בעסק או על שימוש פרטי בבית. לא בכדי 

הספורט הלאומי הרווח בשנים ההן היה הגשת חשבוניות על הוצאות שלא 

קשורות לעסק. כאן נתקלנו בפעם הראשונה בגורם עברייני, ששדד את הקופה 

הציבורית באמצעות חשבוניות מזויפות, שלא הייתה מאחוריהן שום עסקה.

ההונאה התפתחה בשיטת "חבר מביא חבר", ושורשיה היו נעוצים בחברּות 

שהייתה בין ט"א ַלעבריין מ"מ, שאותו פגש בכלא כאשר ריצה עונש מאסר בגלל 

הונאות שונות. למ"מ היה חבר מנהריה, ד', שהיה חבר של ע', בנו של אחד 

ממנהלי מע"מ בצפון. אולי מסובך מעט אך ודאי מתוחכם. שרשרת החברויות 

הגיעה לנקודת הזינוק של תוכנית הונאה רבת היקף מבית היוצר של ט"א. 

הרעיון שעמד בבסיס התוכנית היה כזה: החברים־שותפים יקימו חברות קש 

פיקטיביות, ויכניסו לספרי החברות חשבוניות פיקטיביות שבאמצעותן יקבלו 

החזרים. לצורך כך היה צריך לוודא שמישהו מבפנים, מתוך מע"מ, ישלם 

את ההחזרים הללו, כי כשרואים החזרים בכמות גדולה ללא פעילות ניכרת 

בחברה — זה מעורר חשד.

זה היה תפקידו של ע', שכיהן כמנהל אחת החברות הפיקטיביות. ט"א הניח 

שאם עקבות ההונאה יתגלו, יוכל ע' להחליק עניינים דרך אביו, הבכיר באגף 

המכס ומע"מ. בהקשר זה חשוב לי לציין שכאשר התחילה החקירה, אותו 

בכיר באגף המכס ומע"מ העביר את הטיפול בתיק למשרדי מע"מ בתל אביב, 

כנראה מפני שידע על המעורבות של בנו. פעולה זו ניקתה אותו לאחר מכן 

מחשד למעורבות בפרשה.

היום, בעידן המחשוב, מערכת הדיווח המקוון חושפת תופעות כאלה בלי קושי 
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מיוחד, והונאה מסוג זה הייתה צפה די מהר. אבל אז עבודת המחשב עדיין 

הייתה בחיתוליה ולא היה מחשב על כל שולחן עבודה. אם נדרשנו לעבודת 

מחשב היינו צריכים להזמין אותה מעובד מיוחד שהיה ממונה על כך. בתנאים 

הללו נדרש מאתנו, החוקרים, מאמץ רב לתהליך הפיצוח והפענוח של הפרשה 

הזו — אך בסופו של דבר הצלחנו לעשות זאת. החיזוק המשמעותי לתיק, 

חיזוק שפירט את שיטת הונאת החשבוניות הפיקטיביות, הגיע באמצעות 

מודיע אנושי, שהיה לא אחר מאשר מ"מ, שותפו להונאה של ט"א. לשמחתנו, 

התברר שכדי להגן על עצמו הקליט מ"מ את השיחות עם השותפים האחרים 

וִאפשר לנו לשמוע אותן. 

הודות לכך התברר לנו כי ט"א פתח שתי חברות בנייה — בעכו ובתל אביב. 

החשבוניות הפיקטיביות הוצאו על תשלום שכביכול שולם לפועלים מעזה. 

מה שהקל עליו את ביצוע "העוקץ" היה התפרצות האינתיפאדה הראשונה, 

שגרמה לקושי גדול בבדיקת עובדות ומספרים מעבר לקו הירוק. 

כשהחקירה עברה לשלב הגלוי, ערכנו חיפוש בביתו של ט"א ברעננה. זה היה 

החיפוש הראשון שלי בתוך בית של חשוד. אני זוכר את ההתרגשות המבצעית 

מחד גיסא, ומאידך גיסא את אי־הנעימות כשצריך להיכנס במפתיע השכם 

בבוקר לבית שבו חיה משפחה ולהתחיל לחטט במגירות ולחפש בארונות. 

בפשיטות כאלה מגיעים לא אחת למצבים מאוד לא נוחים של כניסה למקומות 

אינטימיים מאוד של נחקרים, כולל חדר שינה ומקומות מסתור שעין זרה 

לא ראתה. זה לא פשוט לראות את הרעיה ואת הילדים המבוהלים, לבושים 

בפיג'מות מצוירות, לא מבינים מה עושים בביתם האנשים חמורי הסבר, 

שעוברים מחדר לחדר ומחפשים בכל פינה.

אבל ט"א לא היה אחד שנבהל בקלות כל כך מן ההשכמה המוקדמת שערכנו 

לו. הנוכל המנוסה הכחיש כל קשר לחשדות שלנו, ולפתע, לנגד עינינו, התחיל 

להחליף צבעים וטען שהוא לא חש בטוב. בלית בֵררה פינינו אותו, תחת ליווי, 

לבית החולים רמב"ם. הרופאים קבעו שהוא עבר אירוע לב קל והשאירו אותו 

להשגחה.

לבקשתנו ביצע השופט הארכת מעצר שלא בנוכחותו של החשוד, אבל מאחר 

שלא היה לנו כוח אדם לשמור עליו בבית החולים מסביב לשעון, החלטנו 

לשחרר אותו בערבות. אירוע לב קטן או גדול — יום אחרי השחרור בערבות 
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כבר היה ט"א בבית. לימים למדתי שנחקרים לא מעטים נקלעים לתעוקת 

חזה ופרפורי חדרים מסוגים שונים. חלקם חולפים בדרך פלא בדרך הביתה 

או בתום החקירה.

מה שנותר עד היום צרוב בזיכרוני הוא רכב הפאר, BMW 730, שעמד במוסך 

הבית והרשים אותי מאוד כבחור צעיר, שעד אז ראה מכוניות כאלה רק בסרטים. 

אבל חוץ מתגובת ההתפעלות המעט ילדותית מאורח החיים היוקרתי של 

האיש, לא שכחתי לרגע שתפקידי לחקור מהיכן מגיעים הכספים הללו ומה 

המחיר שמשלמת על כך הקופה הציבורית.

ואיפה היה הכסף? 

באותם ימים פנקס חשבוניות היה כמו פנקס צ'קים. החשבוניות שבהן השתמש 

ט"א החלו לצוץ בכל מיני מקומות, והעקבות הובילו אותנו לעבריינים נוספים. 

החקירות, שהתמשכו בשרשרת, הובילו אותנו להבנה שמתחת לאף שלנו 

מתפתחת תופעה של זיוף חשבוניות וסחר בהן. אפשר היה לראות אנשי 

עסקים מהשטחים מסתובבים במכוניות פאר. את הכסף הגדול שלהם הם עשו 

מהונאת רשויות המס. הם היו קבלני חשבוניות וזו הייתה התמחותם. בסופו 

של יום החברות הפיקטיביות פורקו ומנענו נזק עתידי. אך הכסף שהועלם לא 

נמצא עד היום.

אז, בשנות השמונים המאוחרות, לפני עידן המחשב שבו שיטות ההונאה 

נעשו מתוחכמות, היו שיטות די פשוטות להונות את שלטונות המס. למשל, 

פותחים תיק במע"מ ומדפיסים חשבוניות על שם איש שקיים במציאות. זה 

יכול להיות גם נרקומן שמשלמים לו אלף שקל בחודש. במקרה כזה, גם אם 

החקירה מגיעה לאותו אלמוני ששמו מתנוסס על החשבוניות, הוא לא האיש 

שיוביל את החוקרים לנוכלים שעומדים בראש הקנוניה. האלמוני יכחיש כל 

קשר להונאה, ובמקרה הטוב יספר ש״קיבל את הכסף מיוסי.״

לשמחתנו, במקרה הזה, שבו נחשפנו לתופעה של חשבוניות המס הפיקטיביות, 

הצלחנו להגיע אל האיש שיזם את ההונאה המורכבת הזו ומשך בחוטים שלה, 

והוא שילם על כך את המחיר. 

לפרשת "העוקץ" של ט"א הייתה חשיבות שמעבר לתפיסת עברייני מס. דרך 

חקירת סבך הפרשייה המפותלת הזו אפשר היה לעקוב אחר הדרך שבה 
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המערכת העבריינית מגייסת ללא מעצורים משתפי פעולה מתוך רשות המסים, 

כדי להדק את "תפירת" הקנוניה המורכבת. הפרשייה הזאת חידדה את הדגש 

על טוהר המידות, ונשקלו דרכים לבדיקה עצמית של הרשות מבפנים. בנוסף, 

בעקבותיה, כאמור, הגברנו את המיקוד של מחלקת החקירות על תופעת 

החשבוניות הפיקטיביות בכלל. אז ראינו את ההתחלה של התופעה. היום 

מסתתרים גדולי העבריינים וארגוני הפשיעה מאחורי הונאות של חשבוניות 

החשבוניות  באמצעות  בנושא.  מושקעים  רבים  ומשאבים  פיקטיביות, 

הפיקטיביות אפשר לעשות כסף קל, ולכן הונאת חשבוניות הפכה למכה כלל־

עולמית, ששודדת את הקופה הציבורית במיליארדי שקלים. וככל שהעבריינים 

משתכללים, כך גם חוקרי המס. 

כָּתַבת תחקיר נרחבת של אמיר זוהר בעיתון הכלכלי "גלובס" באוקטובר 

2013, בקשר לדוח של מבקר המדינה, מתארת עד כמה התפתחה התופעה 

הזו, שנעשתה לכלי מרכזי בפעילות העולם התחתון במדינת ישראל, ומה 

ממדי הנזק שהיא גורמת לקופת המדינה. מתחת לכותרת: "כמה לרשום 

בחשבונית?" נכתב בפתיח: "בדוח מבקר המדינה מהשבוע שעבר התחבאה 

תעשייה שגונבת מהציבור כשמונה מיליארד שקלים בשנה. מחברות קש, 

דרך ׳קרוסלה' שמשלבת עסקים לגיטימיים ועד 'קופים' שלוקחים על עצמם 

את האשמה עבור העבריינים הגדולים — כך פועלת אימפריית החשבוניות 

הפיקטיביות של העולם התחתון."

הכתבה המפורטת מתארת את התופעה כסרטן מפושט השולח גרורות לכל 

תחום ותחום. "העבריינים מקימים ארגונים פיקטיביים שלמים מן המסד ועד 

הטפחות," מצטט הכתב־החוקר אמיר זוהר את דברי מנהל מחלקת החקירות 

של רשות המסים במחוז הדרום, המוסיף ומתאר את מאמציהם של החוקרים: 

"...מאז שהוקמו צוותים משותפים עם המשטרה אנו מסוגלים לכסות עשרות 

חשודים בזמן אמת. מדובר בכמויות עצומות של חשודים ומעורבים, לצד 

חומרים חשבונאיים שמחייבים העסקת משפטנים, כלכלנים ורואי חשבון. 

אם פעם היינו עושים תיק בשנה, עכשיו אנחנו עושים שלושה ואפילו ארבעה 

תיקים בשנה." 

בסיום הכתבה, הנפרשֹת על פני ארבעה עמודים, מצטט שוב הכתב את מנהל 

מחלקת החקירות, המדגיש את חשיבותו של שיתוף הפעולה בין חוקרי רשות 
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המסים למשטרה: "כל מחלקת החקירות במחוז תל אביב זה ארבעים וחמישה 

עובדים, מהם עשרים וחמישה חוקרים בלבד. אנחנו מקבלים ממאגרי הנתונים 

ומהשטח מידע על נקודות תורפה, מסמנים יעדים, תופרים את החבילה לכדי 

תיק מודיעיני שִאתו באים ליחידות רלוונטיות במשטרה. העבודה מבוצעת היום 

מתוך הערכה הדדית, הכול פתוח, אין מידור. אחרת לא היינו מגיעים ליעדים 

כמו ריקו שירזי." 

הרבה שמות תואר וכותרות ניתנו לתופעה הזו שנקראת חשבוניות פיקטיביות. 

תיארתי את הדרכים והשיטות לפיהן פעלו העבריינים, אך חשוב לציין כי בדומה 

ליצירתיות שלהם בהונאת קופת המדינה, כך גם רשות המסים פיתחה עם 

השנים כלים ושיטות משלה על מנת לגלות את היקפי התופעה ולחשוף את 

פרשיות ההונאה. כוונתי גם להשקעה באמצעים טכנולוגיים ומערכות מחשב 

וגם לאמצעי מודיעין. 

יש לזכור כי הנזק למדינה מתופעה זו הוא כפול ומכופל. ראשית, זהו נזק ישיר 

מביצוע ההונאה עצמה, מהפחתת תשלומי המע"מ ומהימנעות מתשלום מסים. 

שנית, מדובר בעלּות גדולה מאוד למדינה בהפעלת כלים, כוח אדם, הליכים 

משפטיים ועלויות אחרות הקשורות לחשיפת הפרשיות וליצירת הרתעה. בנוסף, 

קיים גם נזק עקיף עצום לכולנו, לאזרחים משלמי המסים, מאחר שמדיניות 

ההתמודדות עם התופעה הקשה הזו אילצה את רשות המסים לחוקק חוקים 

ותקנות ולשנות את תהליכי העבודה — מה שמכביד עד מאוד על ציבור משלמי 

המסים, אותו ציבור ישר ואמין. 

תופעת החשבוניות הפיקטיביות במכלול צורותיהן הסבה נזק עצום לקופת 

המדינה, נזק המוערך במאות מיליארדי שקלים לאורך השנים, מאז אותה 

חקירה ראשונה של התופעה בשנות השמונים ועד לעצם היום הזה.

אני חוזר לאוגוסט 1988, אל עוד אחת מן החקירות שלי בראשית הדרך: חקירת 

סוחר העופות א"י, שהייתה עבורי טבילת אש מהיבטים רבים ושימשה לי כבית 

ספר מעולה. 

 לאן נעלמו שבע־מאות טונות תרנגולי הודו? 

זו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בהעלמת מס בקנה מידה כה גדול, פעם ראשונה 

 שחקרתי נוכל־על מתוחכם כל כך, וגם פעם ראשונה שהופעתי בבית המשפט.
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כמו חקירות רבות גם החקירה הזאת התחילה ממידע מודיעיני. קיבלנו דיווח 

על העלמות מס של סוחר עופות ענק — ארבעים אחוז מתרנגולי ההודו בארץ 

עברו במשחטות שלו. א"י היה איש עסקים בעל מוניטין ושותף של חברת 

תנובה, והמידע הצביע על כך שהוא אינו רושם את כל המכירות ומעלים 

הכנסות בשווי מיליוני שקלים. 

לאחר חקירה מאומצת, מעקבים סמויים ותצפיות, החלטנו לפשוט על הווילה 

שבה התגורר בפרדס חנה עם משפחתו. בשש בבוקר התייצבנו, צוות החקירה, 

מוכנים לדפוק על דלת ביתו. כדי למנוע דליפת מידע והעלמת חומר שנוגע 

לעניין, נהוג לבצע פשיטות וחיפושים בבתי חשודים בשעות מוקדמות. 

לא פעם אנחנו נתקלים במקרה כזה בתגובות אלימות, אבל צריך לזכור 

שמעלימי מס נוהגים להחביא חומר בבית, וחיפוש מפתיע מסוג זה מסכל 

ניסיונות להחביא חומר חשוב ולתאם עדויות עם שותפים לפשע.

לא קל להשתתף בפשיטות כאלה, גם כשעל הכוונת נמצא מקרה ודאי של 

עבירות קשות. אנחנו יודעים שמאחורי הדלת הסגורה ישנים בני הבית את 

שנתם השלווה, ואין להם מושג שעוד כמה דקות יתהפך עולמם. 

כבר לקחתי חלק ב"ביקור בית" עם השכמה מוקדמת כזו, ובכל זאת חלפו 

בראשי חששות וסימני שאלה לפני שדפקנו בחוזקה על הדלת. א"י, איש 

גדל גוף שמתנהל בכבדות, פתח בפנינו את הדלת בפנים חתומות. בהדרגה 

התעוררו שאר בני המשפחה והסתובבו בינינו מוכי הלם. הבית היה עצום 

ממדים והקרין עושר מופלג. רהיטים יקרים, מכשור אלקטרוני ומיזוג אוויר 

חדשני היו בכל חדרי הבית הרבים. דברים שאנחנו, החוקרים הצעירים, לא 

הרבינו לראות באותה תקופה. 

"ביקור בית" היה דבר שבשגרה כאשר הייתה נפתחת חקירה. עם הזמן ובעקבות 

הפקת לקחים למדנו כיצד לבצע את החיפוש בצורה יעילה יותר, הכול בהתאם 

למיקום הבית והאוכלוסייה המעורבת. למדנו כי לעתים בעת שהעבריינים 

שומעים דפיקות בדלת, הם מיד בורחים דרך החלונות או משליכים ראיות 

מפלילות למטה. למודי ניסיון היינו מקיפים את הבית סביב, ולא אחת היה 

נופל לידנו מהחלון חומר ראיות חשוב או העבריין עצמו.

לאחר חיפוש מקיף שערכנו בביתו של א"י, לקחנו אותו לחקירה במשרדי 

המחלקה. האיש לא שיתף פעולה והכחיש כל קשר לעבירות שהצגנו בפניו. 
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היינו צריכים לעבוד קשה לאורך תקופה ארוכה עד שהצלחנו לבנות את התיק 

ולאמת את החשדות הכבדים. 

בסופו של דבר הצלחנו להציג בפני הנחקר הוכחות לכך שהעלים מכירות של 

שבע־מאות טונות בשר תרנגולי הודו. במהלך החקירה הארוכה הוא הסכים 

להודות בהעלמת הכנסות ממכירת מאה טונות בשר, בתנאי שלא ייעצר, אך 

בפועל הודה בהעלמת עשרים טונות בלבד, "שדלפו פה ושם".

במהלך החקירה גילינו במפתיע שהחשוד נהג להאזין לנו. אז לא היו קיימים 

עדיין טלפונים ניידים והחוקרים שוחחו עם הממונים עליהם ועם קולגות שלהם 

בטלפון קווי שהיה זמין עבורם. האיש המתוחכם, שנהג להאזין לשיחות של 

עובדיו, האזין ממשרדו גם לשיחות על אודות החקירה שערכו החוקרים שלנו 

והקליט אותן במשרדו. כך הייתה לו אפשרות להיות צעד אחד לפנינו ולחבל 

בחקירה. אז גם הבנו כיצד באורח פלא נעלמו או הועלמו מסמכים חשובים 

שהיו חיוניים להצגת הראיות, לאחר שכבר ידענו על קיומם. 

הרגשתי שמדובר במלחמת מוחות, וזה ִאתגר אותי. צוות החוקרים היה צריך 

להוכיח לו באותות ובמופתים שבידנו חומר מפליל, כדי שיאות להתחיל לשתף 

אתנו פעולה. ככל שצללנו לעומק החקירה, הבנו את גודלה. זו הייתה העלמת 

הכנסות ענקית וממוחשבת. השימוש במחשב היה אז בראשית דרכו. תיק 

מורכב בהיקף כה גדול, מול אחד הנוכלים המתוחכמים שהכרנו, בונה אותך 

כחוקר. זו הזדמנות לצבור ניסיון בתחומים חדשים. ואני לא אדם שאוהב 

להחמיץ הזדמנויות.

לבסוף עלתה תמונת ההונאה כמעט בשלמותה: א"י מיהר לנצל את הכלי 

החדש, המחשב, לטובתו. הוא ניהל באמצעות המחשב "פנקסנות כפולה". 

כאשר נערכו אצלו ביקורות, הכול היה תקין למראית עין. אבל הסתבר שבעזרת 

קוד שהיה ידוע לו בלבד, ניתן היה להיכנס למערכת נפרדת של ניהול החשבונות 

ובה נרשמו גם המכירות שלא דווחו — "המכירות בשחור" — בקבצים נסתרים. 

עמלנו קשות עד שהצלחנו לפצח את הקוד הסודי, ובעזרת מומחי מחשב 

שגייסנו הצלחנו לחדור למערכת האמיתית וגילינו את הכמויות העצומות של 

הסחורה שהועלמה. נדהמנו מהאופן שבו החשוד התנהל בין שתי המערכות — 

החוקית והנסתרת — וידע בדיוק מה קורה בכל אחת מהן. זה היה השימוש 

המתוחכם ביותר במחשב שבו נתקלנו עד אז, שעה שאצלנו, במחלקת 
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 החקירות, לא הייתה עדיין המומחיות הנדרשת לפיצוח עבירות מחשב. 

ככל שחלף הזמן, עלה יותר ויותר הצורך במומחיות כזו. לימים, כשהייתי 

בעמדת ניהול, הוקמה בחטיבת החקירות יחידה מיוחדת לפיצוח הונאות 

מחשב, והיא מסייעת ומלווה כמעט כל תיק. היחידה צוידה בתקופתי בציוד 

החדיש והמתקדם ביותר, עובדיה עברו הכשרה מתאימה, ועד היום היא נחשבת 

לאחת מיחידות המחשב הטובות בגופי האכיפה השונים.

מעבר לעצם אופייה המורכב של החקירה, שחשפה לפנינו את הצורך בשכלול 

המערכת שלנו, זימן לי המקרה של א"י עוד היבט בלתי צפוי. בשלב מסוים של 

החקירה, כאשר א"י המתוחכם התחיל להרגיש את טבעת החקירה מתהדקת 

על צווארו, הוא פנה אליי ואל החוקר הנוסף, יונה: "למה אנשים מוכשרים כל 

כך עובדים בשירות המדינה? לא חבל?"

"אנחנו אוהבים את העבודה שלנו," השבנו. "יש לך משהו מעניין להציע לנו?"

"למה שלא תבואו לעבוד אצלי?" שלף הנחקר שלנו את המרצע מהשק. "כדאי 

לכם. יהיו לכם תנאים הרבה יותר טובים אם תעבדו אתי."

כמובן, לא התפתינו, ולא בגלל הידיעה שהוא מקליט אותנו. את זה טרם ידענו 

אז...

העבודה מול חשודים מתוחכמים כמו א"י דורשת משאבים רבים וגם תעצומות 

נפש. מדובר באיש עסקים ידוע, מכובד ומקושר היטב, שעובד עם תנובה ושולט 

בשוק — מן הביצה ועד לשחיטה. והנה הוא יושב מולנו בחדר החקירות ושולף 

מהשרוול תשובות לכל השאלות שלנו, גם הקשות ביותר. יותר מכך — הוא 

מנסה בכל דרך אפשרית להחליש את החוקר ולנטוע בו ספקות.

חרף כל אלה ואף על פי שלא זכינו לשיתוף פעולה מצדו, ומסמכים שונים 

נעלמו ולא נמצאו — הובא החשוד בפני השופט סלים ג'ובראן )היום שופט עליון( 

והוא הורה, לבקשתנו, על הארכת מעצרו להמשך החקירה. א"י, הסוחר הגדול, 

היה עצור ימים רבים ושילם גם סכום כופר גדול. 

הפרשה הזו, שנגעה ישירות גם בגוף כלכלי ענק כמו תנובה, זכתה לסיקור 

עיתונאי ניכר. "הסוחר הקליט את חוקרי המס וכך תכנן את צעדיו," הכריזה 

הכותרת של אורי שרון ויגאל קוצר ב"ידיעות אחרונות" ב־8 באוגוסט 1988. 

בידיעה עצמה נאמר: "אחד מגדולי סוחרי העופות בישראל, י"א מפרדס חנה, 

העצור בחשד שהעלים עסקים ממע"מ בעשרות מיליוני שקלים, נהג על פי 
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החשד להקליט בחשאי שיחות טלפון שקיימו חוקריו עם הממונה עליהם 

ממשרדו, ולתכנן את צעדיו בהתאם. כך טען אתמול בבית המשפט המחוזי 

בחיפה נציג המכס עורך הדין יצחק קמחי, במהלך ערעור שהגיש א' על מעצרו. 

הערעור נדחה וא' יישאר במעצר."

ב"מעריב" סיקר את הפרשה אמיר גילת, שהביא פרטים מן החקירה עצמה: 

"החוקרים ירון קרן־צבי ודורון ארבלי טענו אתמול בבית המשפט, כי בפרשה 

מעורבות שלוש חברות לשיווק עופות, אחת מהן במשחטה במגדל העמק 

ושתי חברות נוספות שבהן שותפה תנובה ואשר מנוהלות על ידי החשוד עצמו. 

לטענתם, בתקופה האחרונה לא נרשמו בספרי החשבונות עסקות בהן מכרו 

תרנגולי הודו במאות טונות לסוחרים שונים. הם ציינו, כי לפני שנעצר הסכים 

החשוד להודות בהעלמת מאה טונות, בתנאי שלא ייעצר. אך לאחר שנעצר 

על ידי החוקרים, הודה, כך נטען, בהעלמת עשרים טונה בלבד."

עוד צוין בידיעה כי עורכי הדין של החשוד, גבריאל שכטמן ודן שפריר, ניסו 

להפחית מהיקף הפרשה בטענה כי במערכות שיווק כה גדולות אכן הייתה 

"דליפה" של כמה מאות קילוגרמים עופות לשבוע. הידיעה מסתיימת בדיווח 

שהשופט סלים ג'ובראן, כיום שופט בית המשפט העליון, "עיין בחומר החקירה 

שהונח בפניו וקבע, כי יש, לכאורה, חשד שא' מעורב בביצוע עבירות חמורות 

של העלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים, והורה על הארכת המעצר."

כחוקר צעיר הייתי אז די בהלם כשראיתי באילו סכומים אנשים מעלימים מס. 

ללא ספק, חלק מהדחף שלי ושל רבים מחבריי לעבודה היה לשמור על הקופה 

הציבורית. אני גם לא חושש להשתמש במילה הגדולה שליחות. כשמצליחים 

לגבש תיק כזה, והשופט מתרשם מההוכחות ומאריך את המעצר, ואחר כך אף 

מוגש כתב אישום שבסופו מגיעה הרשעה, יש מעבר לתחושת הסיפוק האישי 

גם הרגשה של תרומה, של משהו מעבר למילוי תפקיד בעבודה. 

לא הרבינו לדבר על זה בינינו, אבל זה היה הדחף, והוא הורגש באוויר. הרגשתי 

את זה בעבודה השוטפת, כמו גם במהלך מבצעים מיוחדים. מצד אחד היה 

ה"אקשן" — חיפושים, מעצרים ובתי משפט, ומצד שני הייתה השליחות 

הציבורית. שני האלמנטים הזינו זה את זה.

לעומת זאת יש גם תחושה סיזיפית, מתסכלת. ידענו שאנחנו מגרדים רק את 

השכבה הראשונה של הונאת המס. אז, כחוקרים צעירים, לא חשבנו במונחי 
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מקרו, ולא תמיד הבנו את התמונה הכללית. לא אנחנו היינו אלו שהחליטו 

באיזה תיק לבחור, ומה הם השיקולים שעומדים מאחורי הבחירה. לימים 

הבנתי כי גם כאשר חקירה לא מגיעה למיצוי, יש לה חשיבות גדולה בכך 

שהיא מייצרת הרתעה. 


