
   פשוטה שהפכה לפרשיית סחיטהבגידה  –ה חקירת סחיט

  

 

 להגיע ביקש גבר. התקשר החקירות ממשרד לצאת כשעמדתי , הנסחט של חתנו אליי פנה בצהריים ו' ביום

 לספר: והחל מאיר ששמו מסר מולי. ישב כבר דקות 10 ובתוך בדחיפות

 

"...מדובר בחמי, אדם בן שמונים, הבעלים של סוכנות ביטוח גדולה, בשותפות עם בתו, )אשתי(, המנהלת את 

החברה בפועל. לאחרונה גילתה אשתי שמחשבון הבנק הפרטי של אביה נמשכים מדי שבוע סכומים גבוהים, של 

ו שבשנה האחרונה נמשכו כחמשת אלפים דולר בשבוע..." הבת פנתה לבעלה, )מאיר(, ובבדיקה שערכו גיל

 מהחשבון למעלה ממאתיים אלף דולר )!(.

 

בבדיקה מעמיקה שערכו גילו שחמיו יוצא בכל יום ה' לסידורים הקשורים לעבודה ואז מושך את הכסף מהבנק. 

ביקשתי ממאיר לחזור למשרדי בתחילת השבוע עם תמונה של חמיו )ששמו גרשון( ובשבוע שלאחר מכן, ביום 

 התמקמתי מול משרדו של גרשון.ה' בבוקר, 

בבנק נראה גרשון  הבחנתי בגרשון יוצא ממשרדו והולך לכיכר המדינה, לסניף הבנק הקרוב. 10:00בסמוך לשעה 

מושך מזומן ומשם המשיך במונית לבניין מגורים בשיכון בבלי בצפון ת"א. הצלחתי לראות אותו לוחץ על הספרה 

 ן נכנס.. דלת האינטרקום נפתחה וגרשו2

על האינטרקום היה רשום: תמי. כעבור חצי שעה גרשון יצא וחזר למשרדו. למחרת, )ביום ו'(, פגשתי במשרדי 

את מאיר, )הלקוח(. ביקשתי שישוחח עם חמיו, ורק במידה שגרשון יאשר שהוא משלם כסף בניגוד לרצונו, שיזמן 

לעשות בו כרצונו. בערב התקשר מאיר, סיפר ששוחח  לי איתו פגישה. אחרת, אמרתי, מדובר בכספו הפרטי וזכותו

 עם גרשון ושאכן מדובר בסחיטה.

 בשבת בבוקר פגשתי את גרשון במשרדו, יחד עם מאיר. 

 מדובר בנוכלת מקצועית 

גרשון אמר שהוא נסחט ע"י אישה, ששמה תמי, אותה הכיר לפני כשנתיים, בעת שעמד בתור בבנק. תמי הזמינה  

למפגש.  ₪ 1000 -, שבהמשך הפכו ל₪ 300בתחילה שילם  ובתוך זמן קצר החלו לקיים יחסי מין.אותו לדירתה 

באחת הפגישות סיפרה תמי שבאחת מהפעמים שקיימו יחסים היא נפצעה ובעקבות כך היא נאלצת לעבור 

כך המשיכו להיפגש אחת לשבוע, מבלי  טיפולים יקרים. גרשון הציע עזרה ותמי ציינה שמדובר באלפי דולרים.

באחת הפעמים, כשהתלונן על הסכומים הגבוהים, כעסה תמי  לקיים יחסים, אלא רק לצורך העברת הכספים.

 ואמרה שאם יפסיק לשלם, תיאלץ לפנות לעורך דין,

 שיגיש נגדו תביעה, דבר שבטח יקבל פרסום ויגרום ל"אי נעימויות"

לאחר הפגישה עם גרשון התקשרתי לשי ואיציק, מטובי העוקבים שלי, וביקשתי שיתמקמו מול ביתה של תמי 

ביום ב' בבוקר, הלכתי יחד עם גרשון לטלפון הציבורי הקבוע, )ממנו נהג להתקשר לתמי(, וציידתי  מיום א' בבוקר.

 אותו במכשיר הקלטה.

 

 גרשון שאל בהמשך כמה להכין הפעם? "כרגיל". גרשון התקשר לתמי, שאל מה שלומה והיא השיבה:

 אלף דולר. מה קרה לך אתה מתחיל לאבד את הזיכרון?" 5תמי השיבה: "כרגיל, 

ביום א' וביום ב' תמי לא יצאה מהדירה וביום ג'  בשלב זה גרשון החל לרעוד ואני סימנתי לו לסיים את השיחה.

 40נעצרה מונית בפתח הבניין. אישה נאה, כבת  10:00בשעה  הצטרפתי לצוות המעקב עם החוקרים הפרטיים.

דקות עצרה המונית בחניה של  20 -כעבור כ נראתה יורדת במדרגות, עולה למונית ויוצאת בנסיעה לכיוון צפון.

מספר דקות  תמי נכנסה לבית האבות וכעבור שעתיים יצאה יחד עם אדם קשיש. בית אבות, בכניסה לכפר סבא.

ביום ה' יצאתי יחד עם גרשון לטלפון הציבורי  למקום מונית, שאספה את תמי ונסעה לכיוון ת"א.לאחר מכן הגיעה 

 הקבוע.

 תמי ענתה בצלצול השני.
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שהוא מתעקש  במענה לבקשתו להפסיק לשלם אמרה לו תמי בתחילה שהוא עושה טעות ובהמשך, כשחשה

גרשון התלבט מספר שניות ואמר שאין  תר".אמרה לו: "טוב, תביא רק עוד אלפיים דולר ולא תשמע ממני יו

 10:00ביום ב' בסמוך לשעה  תמי אמרה לו שוב שהוא עושה טעות וניתקה את השיחה. בכוונתו להמשיך ולשלם.

התקשר אלי מאיר ונשמע היסטרי כשסיפר על שתי שיחות טלפון שהיו בבוקר, מבחורה, למשרד ולדירתו הפרטית 

הבחורה לשוחח עם גרשון, לצורך סקר כלשהו. נאמר לה שגרשון לא נמצא ומאיר בשני המקרים רצתה  של גרשון.

 היה בטוח שמדובר בתמי וביקש שאפעל בהקדם.

  

 בשביל להפיל עבריינית צריך לפעמים לנהוג כעבריין
 

 .התקשרתי לדירתה של תמי, אמרתי ששמי מאיר, שאני חתנו של גרשון ושאני רוצה להיפגש איתה בדחיפות

כשחשתי שהיא עומדת לנתק, אמרתי שהמפגש הוא  .בה תחילה ואמרה שהיא לא מכירה אף גרשוןתמי סיר

תמי חשבה דקה, ואז אמרה:  .להגיע לדירתה עם שוטרים הכרחי ולטובתה, ושאם היא מתכוונת לנתק אאלץ

להגיע למקום השבתי בחיוב ואז המשיכה: "אתה יכול  "?"אתה מכיר את בית הקפה שליד קולנוע דקל בשיכון בבלי

בכניסה לבית הקפה הבחנתי בתמי שישבה  .שוב השבתי בחיוב. "אז קבענו", אמרה וניתקה "?דקות 10בתוך 

תמי הייתה בחרדה וכמה שניסתה להסתיר לא  .בדלי סיגריות בפינה, מולה כוס תה גדולה ולידה מאפרה מלאה

 ...ואני ניצלתי את המצב יכלה להתגבר על הרעד...

 חילה להאשמות ולאחר שהשמעתי לה את השיחות המוקלטות עם גרשון והראיתיתמי התכחשה ת

ביקשתי שתנתק את הקשר והיא הסכימה לכך מייד. ביקשתי שתחזיר  .לה תמונות של הקשיש הנוסף, נשברה

 .את הכסף שקיבלה ותמי אמרה תחילה שאין לה כסף

 

 .כימה להחזיר חלק מהכסףבסופו של דבר נשברה גם בעניין זה ולאחר משא ומתן ארוך, הס

 


