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 העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות

 

 רפי רותםמר  –פרויקט הכר את החושף 

 

 ספר קצת על עצמך, רפי

  .מתגורר בתל אביב, 25בן 

 ".פרשת רשות המיסים"מים קיבלה את השם ר לישאחשפתי את הפרשה , 5002בשנת 

 ?מהי הפרשה אותה חשפת , ספר לנו

קצין מודיעין של מחלקת החקירות המרכזית של בתפקידי האחרון הייתי ' , 48שנת ב לעבוד ברשות המסים תיהתחל

 . אביב והמרכז-בתל מ"מע-מכס

בין , במחלקת החקירות רבים שחיתות מעשי על להתריע, חוקרים נוספים 12 יחד עם, התחלנו אני  ,5002שנת ב

 . עסקני ספורטו אנשים בעלי קשרים פוליטיים, אנשי עסקים ,של חוקרים הטבות למקורבים, היו הדברים עליהם התרענו

 ?בפני מי התרעת 

מר שמדובר באדם המושחת ביותר בכל אשר בדיעבד אני יכול לו, פי עמיאלמנהל מחלקת החקירות רבהתחלה בפני 

 . מאוחר יותר לקצין הביטחון של רשות המיסים יורם טיבי ואף למשטרה ולפרקליטות. הפרשה

 .אף אחד מהם לא עשה כלום

 ?מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך 

  .הפרשה ואתכדי להשתיק אותי  ,כולל מערכת המשפט ,הממסד יצא נגדי באופן ססטמתיהרגע שבו 

   .שאמר שפרשת רשות המיסים הייתה הכי מושחתת ש אמר בעיתון הארץ"ני מזוז היועממזוכר ש אני

 ?עמותת עוגן סייעה ומסייעת לך  דכיצ

הגנה לחושף הבמתן העדויות שמסרתי לאחרונה בפני מבקר המדינה ובקבלת צו : דרכים 5-העמותה מסייעת לי ב

 .שחיתות מטעם מבקר המדינה

 ?שאמרת לעצמך למה הייתי צריך את כל זה באמצע התהליך האם היה רגע 

. אחוז מהציבור 99-מ אותו אני מקבל חיוביהפידבק הכתוצאה ממיום ליום אני רק מתחזק . נהפוכו. אפילו לא לרגע

 . לעשות זאתהייתי צריך  ,למרות שזה לא קל

 ?אתה מתחרט , ועכשיו בדיעבד

 . שידעו מה קורה בחדרים האפלים על מנת, את חייו ייתןריך שמישהו מתוך הממסד יהיה צ! ממש לא

 ?מה אתה עושה כיום 

 מתוך רשות המיסים םפעילים וחברי ם עד טיפת דמי האחרונה בסיוע מאותממשיך להילח

 ?מה מפריע לך בחברה הישראלית

הציבור פשוט לא  ,הכמות האדירה של שחיתיות, לאור מה שקורה במדינה, תבין. אני לא מעוניין לחנך את האנשים

  .אני מאמין שאנחנו נשנה את זה. מכל הסחבת של הממסדהוא עייף ממאבקים ו, מאמין שניתן לשנות כאן משהו
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 העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות

 

 מר רפי רותם –פרויקט הכר את החושף 

 

 ?האם יש לך חלום שטרם הגשמת

קציני  ,י שופטים"את קשר השתיקה בטיוח פרשת רשות המיסים ע ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה שתחקור

מבקר המדינה ובעיקר היועץ המשפטי של הממשלה יהודה ויינשטיין שנוגע בפרשייה זו בניגוד , פרקליטים, משטרה 

 . עניינים חמור

 

 ?מה עושה לך טוב

 .האנשים מסביביהחיזוק של , אך בעיקר. הפועל תל אביב בכדורגל והפועל תל אביב בכדורסל

 

 ?משפט אחד שתרצה לומר לאדם שמתלבט או מפחד לחשוף שחיתות, שאלה אחרונה לסיכום

  !סבל זה כוח. צריך להילחם בשביל הדורות הבאים

 

 

 


