
 היאכטה הגיעה כאשר המיסים, עם מד.
 שטות ואחרות אלו יאכטות הארץ. לנמלי

 ישראל, בחופי ונכנסות יוצאות כרצונן,
 יודע איש ואין מכס, בדיקת ללא לעיתים

 לגבי גם כנ״ל בשובן. מביאות הן מד.
 אביו, שם על יאכטה שקנה ברולד, ג׳ורג׳

בירן. משה לגבי גם וכך עולה־חדש,
 פרשת על המכס לאנשי נודע כאשר

שגיל בבדיקה החלו הסיל, יאכטות ארבע
 200כ־ לבדוק עליהם כי מייד להם תה

 תל־אביב בנמלי המפוזרות כאלו, יאכטות
 מדובר כי ההנחה היתד. תהילה וחיפה.

 הקונה כל כי ידוע שהרי בהעלמת־מס.
עבריין. הוא מיסים, ללא חפץ

 לכך, זכות לו שאין לאדם כי גם ידוע
ל למשל, כך, זה. בחפץ השימוש אסור
 מי- ללא במכונית לנהוג מותר זר תושב

 לישראלי, אותה לתת לו אסור אולם סים,
 אלו הנחות יתאמו מם. בתשלום החייב

 היתה כי שטענו העיתונים, כותרות גם
גדול. בקנה־מידח העלמת־מם כאן

יאכ ״לגבי :השבוע יפה פרופסור אמר
 בת בסירה מדובר אם הבדל אין טות,
 החוק טון. מיליון חצי בת אונייה או טון

 אונייה על הבעלות כי קובע הבינלאומי
 להיות יכול הדגל בעלות, כל להיות יכולה

 לכל מעגן לתת חייב במל וכל ,דגל, כל
שלד. הרישמי הבעלים כאשר שהיא, אונייה

5,8? ״פראזה״ מול נלב־היס
החד בתי־המלון נראים ברקע כאשר בתל־אביב, במארינה עוגנת

 דמאדה דיפלומט, :לימין ואחריו פלאזה, מלון משמאל בולט שים,
 מיפרשים. בעזרת הנעה מנוע, ללא יאכטה היא הסיל ולרום.
סיל. של בארץ הסוכנת גם היא קירר גיורא של החברה

ספינות־שעשועים ״בואעדידי המכס בעקיפתנחשדים בישראל ה״מי־ומי־
 ואי- אחד, לכל בה להפליג לתת רשאי
ממנו. זאת למנוע אפשר
 חייבת בשנה פעם — אחת מיגבלה ״יש

הטריטו חמים מגבולות לצאת הספינה
 לגמרי שונה היאכטות עניין לכן, ריאליים.

היאכ את הבאתי כאשר המכוניות. מעניין
 מ־ חוות־דעת קיבלתי לארץ, שלי טות

 והם המכס, ומשילטונות מישרד־האוצר
ממיסים.״ אותי שיחררו
 טענות מעלים המכס אנשי אולם
 מינהל־הכנסות־ דובר אמר נוספות.
יאכטות גם ״יש בר־חיים: דויד המדינה,

הרוח־ קידר, גיוראהמאוינו
 של והמפעיל החיה

 קירר, תל־אביב. של ימה בחוף המארינה
המ על עתה נלחם לשעבר, צנחן

חמארינה. להפעלת לו שהיה הזיכיון שך

 וללא רישיון־ייבוא, בלי ארצה שהובאו
 קיבלו אזרחים אם זר. מטבע הקצבת

 תושבים של ביאכטות להשתמש רשות
 דמי־שימושז משלמים הם כיצד זרים,
 עזבו כאשר מכס בדיקות עברו הם האם
 ז הארץ גבולות את פעם בכל

 המחזיק ישראלי אזרח כי סבור ״המכס
 בודקים אנו מיסים. לשלם חייב בספינה

בע הם הלא־ישראליים הבעלים באמת אם
 לישראלים.״ ניסוי רק או לים,

 מיקרים בכמה כי למשל, גילה, המכס
 הספינה, כבעל קפריסאי עורד־דין נרשם

החוק. לעקיפת החשד התעורר וכך

 חברים בתל־אביב היאכטות במועדון
 עוגנת ביותר. כבודים אישים כמודוכמה

 איל- גיבחשסיץ, ברנארד של היאכטה בו
 גיבור. במיפעל השותף הצרפתי, הגרבונים

 הנספח אקרמאן, דב של יאכטה שם יש
 ישראבל. חברת בעל הבלגי, המיסחרי

 בשם לאנגלי שייכת אחרת גדולה יאכטה
 לכמה מדי-שנה לישראל הבא דארבאר,
חודשים.

מת העניין, את לבחון שמרבים ככל
 את סיבך קידר גיורא כי הדעת על קבל

 נותן רק לא הוא שכן היאכטות, מביאי
 אלא המארינה, כמפעיל שירותים להם
היאכטות. של היבואן גם הוא

 ימיה־ בשם חברה מפעילה המארינד. את
 ),60(,־ל עצמו קידר גיורא הם בעליה סחר.
 שבא בשם וחברה )2070( דורון עזרא

 ורדי, לנתן שייכת שבא נוספים. 207,־ב־
 במכס עתה הנחקר ספורט, ציוד של יבואן
 בשווי צרכי־ססורט למחסניו הגיעו מניין

לירות. מיליון רבע של
 של הסוכנת גם היא קידר של החברה

 היאכטות את המייצרת האנגלית החברה
 גם והוא היבואן, הוא גיורא סיל. מדגם
מאנ לישראל היאכטות את להביא דאג

 ענייני לכל לדאוג עצמו על לקח הוא גליה.
החוק.

הדליף המכס כי טוען, עצמו גיורא
המאויש מלכת

וודי־שנה. חודשיס לכמה ארצה הבא

 ומעלה משיכמה בולטת אוקיינוס מיבצע היאכטה
 בריטי לאזרח שייכת היא במפגן. אחיותיה על־פני

ביפו. או חיפה בנמל רובן נוספות, יאכטות בארץ יש

סו הים גי
גיברשסיין ברנארד

 חצרפת לאיל־הגרבוניס שייכת אירון היאכטה
 גיבור סיפעלי מחצית בעל גיברשטיין,

במארינה לרוב — וחיאכטח בצרפת, לרוב נמצא

 בונארד י
 בישראל.
בתל־אביב.

 כדי הספינות הנאת על הידיעה את
 לשמירת בו שהחל מישפטי במאבק לפגוע

הזיכ אח הפסיד גיורא במירינה. זכויותיו
 שמשך לאחר שהוצא כשר, במיכרז יון

 העירונית אתרים חברת נתנה רבות שנים
 מיכ~ ללא לגיורא, הזיכיץ את ממשלתית

רז.
 וחבר אתרים בחברת הקובעים אחד

 ל״ע, נציג אסטרייכר, זאב הוא הנהלתה
 כאשר קידר. גיורא של דודו גם שהוא

 צורך היה חודש, לפני המיכרז, התקיים
 הקיר־ את יפרסמו כי אסטרייכר על לאיים

 למיכרז יפריע אם הזו המשפחתית בה
 וקי- — מיכרז הוצא השפיע, האיום חוקי.

 לבית־המישפט, פנה הוא אותו. הפסיד דר
 על אתרים נגד זמני צו־מניעד. קיבל

שהוציאה. המיכרז
 בגלל לחקור חוקרי-המכם החלו האם
הת בגלל שמא או הזיכיון, על המאבק

 ו- קידר נגד בעלי-סירות של מרמרותם
 יתגלה. לא זד. דבר 1 הזיכיון הפעלת ׳תנאי
 החוק, את לשנות עתה יצטרך המכס אולם

 בישראל הכסף מבעלי למנוע ירצה אם
סי עליהן לשלם מבלי יאכטות להחזיק

סים.
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