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דה סביב שיסנים ׳דישדים,
 בעיתון המיסלצתי התצדוס

 — בפומומוגמאד נראה הגדמגי
כזה היה רא הוא אך
מ בשגרירות הנמרץ גיסשח־העיתוגות

ב הסתכל מילוא, יהודה בבץ, ישראלית
 סוף- שמח. רגע, כעבור מזעם. תצלום,

 בשבועון להתנקם האמצעי בידו היד. סוף
גזו את שעורר הגרמני, מזמן. רו

 זה- שרוי שטרן שבועון־המיליונים
 ישראל, שילטונות עם מילחמה !מסבר!במצב

 הסדוקים היחסים מן אומרים, יש הנוגע,
ץ הקיימים1  לבין הישראלי מנגנח־סהסברה ב

קוויק. בשטרן, המתחרה השבועון
 בזעם מילוא עוקב חודשים !כמה מזה
 לו הנראות שטרן, של הכתבות אחר גובר

 אנטי־שמיות. ואפילו אנטי־ישראליות,
 הסאה. :את הגדיש שלפניו התצלום

ר ק ם ש ו היתד. •־ ג  שהתיימרה תמונה ז
הופיעה היא ירושלים. של תצלום להיות

תמהות. עיניים זקף בהן, בנימין
 סמישפט. קלה הפסקה ביקש התובע

במקומות. נידרך קהל־ססקרנים
 סריג־ אריה שעורך־הדיו שעד. זד. היד.

 שהואשמו יצואנים של יסניגורם סקי,
 בתואנות־ ומהממשלד. תמריצים בהוצאת

 של רישמי מיסמך לתיק לצרף ביקש שווא,
 אלד. יצואנים המעודד מישרד־האוצר,

מיסמבים. לזייף
 שוב הפך השופט נדהם. השופט

 של חתימתם את שנשא כמיבתב, ושוב
 !מטבע- ומאגף ובן־ש״מחון מיזרחי האדונים

 מרוט, להברת הופנה ואשר באוצר, החוץ
 ספסל על שעד. אותה ישבו שבעליה

 למראו־,־עיניו. להאמין והתקשה הנאשמים,
 :השאר בין נאמד האוצר במיסמך
 הנחה ללקוחותיכם שנתתם מבעים ״אנו
 על־מנת !אחוז, 50 של בשיעור ארעית

בארצו המיסים !תשלומי את עליהם להקל
 את שתקטין !ממשית הנהר. ולא תיהם,

 אלינו להעביר בא ארצה. שתועבר התמורה
 המס.״ סכום מלוא את

 ידוע בי קובע הפיכתב אחרות, ׳במילים
ו טכסטיל לייצוא מרום ־שחברת לאוצר

ב״שטוץ״ כירושלים תצלום
? פוטומונטאד

 שטרן, של שלמים עמודים שני על־גבי
 שיכונים ומטפסים עולים כיצד והראתה

כיפת־הסלע. ועל הר־הבית על
 כדי הצורך די ירושלים את הכיר !מילוא

 אמיתי. להיות יכול !אינו זד. שתצלום לדעת
 סוף־סוף שטרן את תפס חשב, !סך .הפעם,
גס. אנטי־ישראלי בשקר
 למערכת. חריף מ״כתב והכתיב ישב הוא

 הטעייה זד. בפוטומונטאז׳ רואים ״אנו
ש ״נראה כתב, הציבור.״ של מכוונת
 שהישראלים הרושם את לעורר רציתם
 למוסלמים, הקדושים ׳במקומות פוגעים

 העובדה אך ברוגשותיהם. להתחשב מבלי
 ה־ מן מרוחקים החדשים שהשיעונים היא,

ק״מ...״ עשרה לפחות הקדושים !מקומות
 את דיכא לא המיכתב זה. לא זה
 היד, קל להיפר, שטרן. עורכי של רוחם
 הזריז, הניספח של דבריו את לסתור להם

בצילום. בקיא שאינו
הו־ במלואם, הדברים את פירפמו ד,ם

 ״התמונה :משלהם קטנה הערר. רק יפו ם
 לסוטו־ אותה חושב הישראלי שר,ניספח
 צילם שלד !מקם הצלם ימו. אינה מונסאד,

 מקירבת טלסקופית בעדשה ירושלים את
 העיד :את לראות ניתן משם האו״ם. ■מטר,

 בצורר, החדשים השיכונים ואת העתיקה
ביותר.״ המרשימה

 שהיא הוא טלסקופית עדשה של טיבר.
 הפרספק־ את מעוותת הדברים, את מקרבת

.,פוטיומונטאז להיות מבלי טיזוד.
 ה־ את להסיק לקוראיו הניח שטרן
 כבר הסיקו הישראלים !מן שרבים ומסקנה
 את !משחיתים ישראל שילטונות ומזמן:

תקנח. ללא ירושלים נוף

מנגנון
התו? בשם גניבה

לדין אותם
בתל־ואביב, המחוזי בית-המיש!פט שופט

 מתל־אביב, )50( שמאי אברהם מנהליה
 שרעבני נימים קרדיט, בנק ומנכ״ל ,בעבר

 מיסמכים זייפו ),47( צורסאום ויוסף )57(
 לשם ■מערב־אירופה, לארצות המועברים

 זאת למדות אך הטכסטיל, מישלוח ■נשלח
 מם תשלום האוצר שלטונות דורשים

הסחורה. של המלא ערכה על
 הפתיעה מרינסקי עורך-יהדין הכין !כאן
 לדוכן סעלד. כאשר המשפט לבית נוספת

 בן־פלאי, אריה את כעד-הגינד״ •העדים,
 במישרד־המסחר- ביותר בכיר פקיד

 כי בית־המישפט, בפני שאישר והתעשייה,
 והתעשייה המסחר משרד מעודד אכן

באר שילטונות־המם את לרמות וצואנים
 השאר בין פלאי בן סיפר !אחריות. צות

:!בעדותו
 הקטינו בהם כאלה במקרים ״׳נתקלנו

 שהלקוח כדי החשבונות, את יבואנים
 ידוע, לממשלה יפכס. פחות ישלם בחו״ל

 בתחרות לעמוד •שגדי יצואנים יש יכי
מיק יש מד,חשבונות. מפחיתים חם סחו״ל

 ליצואן •מראש ■מאשרת הממשלה בהם רים
מופחתים. חשבונות לשלוח
 תמ־ .״לגבי בן־יפלאי, הוסיף זאת,״ ״עם

 הנאשמים הואשמו ,פד. העבירה — רוצים״
 האמיתי.״ הערך את לכתוב ״חייבים —

 של עדותו ועל המיסמך, על בהסתמך
 קבע ׳מישרד־ר״מיסחר־וד,תעשייה, פקיד

 :שנשא בנאום־חהגנד, מריינסקי, עורך־הדץ
 נגדם והאשמה הנאשימים עם קשר ללא
 לצל־ מעבר לבית־יהמישפט, והונח התגלח

 המאשים של ״שולחיו״ כי יספק, של צילו
 ״גניבות״ ולאשר מלעורר בוחלים אינם

 בכספי המדובר יפאשד זהים, ממש :וזיופים
 ישראל. זולת כלשהי ידידותית ומדינה

 היצוא ועידור הישראלי המשק הבראת
 האמצעים. כל את הסתם, ימן מקדשים,

 המשפטי היועץ בא־כהח של התרעומת
 איפוא, הינה, הנאשמים ■כלפי לממשלה
 על הניישענת •ביותר, סלקטיווית תרעומת

 :דו־יסייטריים ערכי-ימוסר
 חוץ. בלפי התרמית כיוון יאחד: ״׳כיוון

ף :לאזרח נאמר  סאוות־ לגניבה וסייע זיי
)32 בעמוד (המשך

 יצואגים מעודדת המדיגוז
מעמידה ואחו״־גן• ?דמות,
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