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סיגריות מוברחות בשווי של  4מיליון שקלים נתפסו בחופי אשדוד
חפיסות סיגריות השוות למעלה מ 4-מיליון שקלים ,נתפסו מול אשדוד על ידי המשטרה ויחידת סמים
מכס .שני חשודים במעשה ,בעלי עבר פלילי ,נעצרו והובאו להארכת מעצר.
על סמך מידע מודיעיני ,ובאמצעות תצפיות של חיל הים ,יחידית השיטור הימי הצליחה לתפוס רפסודה שעליה כ 150-אלף קופסאות
של סיגריות מתוצרת חוץ ,כ 7-ק”מ מחופי אשדוד.
הכל החל בשעה  1:00בלילה ,כאשר תצפיות זיהו אוניית משא זרה במרחק של כ 7-ק”מ מהחוף ,שאליה חוברה סירת דייגים .אוניית
המשא זוהתה מורידה למים רפסודה ענקית ,שאליה סירת הדיג ניסתה להתחבר באמצעות כבל ,אמנם כעבור כמה דקות ארעה
תקלה והכבל נותק .הכוח המשיך לעקוב אחר סירת הדיג ששטה למרינה ללא הסיגריות ,וכשהגיעה ,שני האנשים שהיו עליה נעצרו.
במקביל ,ספינה של השיטור הימי אספה את הרפסודה שנשארה צפה במים ,ובה התגלו חפיסות הסיגריות .הסנגור של אחד החשודים
טוען להגנתו שאין שום ראיה פורנזית הקושרת את הסירה של מרשו לרפסודה ,ושכן באותו זמן סירות רבות שטו לתוך ומחוץ למרינה.
מטעם המכס נמסר שאחר הסירה התבצעה תצפית רציפה .החשודים הובאו להארכת מעצר בבית המשפט השלום בראשון לציון,
והשופט אישר הארכה של שלושה ימים ,בהם יהיה על המשטרה להציג ראיות נוספות ,בכדי לקבל הארכה נוספת.
עבירות מכס הן עבירות פליליות חמורות שעשויות להסתיים בקנסות כבדים ובכתבי אישום פליליים .הברחת מוצרים בהיקפים גדולים
ובשווי של מיליוני שקלים עשויה להסתיים בעד  3שנות מאסר לצד קנסות גבוהים.
כמו כן ,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.
מבצעי ההונאה עשויים גם להתחמק מתשלומי מס ,להלבין הון או לקחת את הכספים לצרכיהם האישיים .העונש בגין עבירות מס נע
בין  5-7שנות מאסר ובגין הלבנת הון עד  10שנות מאסר.
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