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£  מזה אכזרי גורל להיות יכול א י
ו המכס מנהל פלד, דויד את שפקד /

 על הקפיד עמדתו, משך חייו, כל הבלו.
 של העדפה מיוחסים, של תיקים סגירת

 אני של קפדנית ושמירה פרוטקציוניסטים,
המנוח. ספיר פנחס של שי־שלומו

מאח השנים כל שמנע מי הוא, דווקא
 בקנסות הכרוכות מישפטיות תביעות רים

 שכן, בעצמו. עתה לכך צפוי ומאסרים,
 ואיש־ מס־ההכנסה של משולב במיבצע
 מיש* עם שילוני, אליעזר בו, המפתח

 שיש מיסמכים ארצה הובאו ישראל, טרת
החזיק פלד דויד כי המוכיח חומר בהם

 בישראל, לגורמי־חקירה קשר מהם שלחלק
 שיל׳וני לאוזני תגונב כי היה טבעי. אך

 פלד. דויד של הסודי החשבון בדבר השמועה
 היה מרשיעים מיסמכי־הוכחה להשיג כדי

 אסור ולשילוני לשווייץ, בכניסה צורך
זו. לארץ להיכנס

 של סגנו פייט, נורמן לרב־פקד פנה הוא
 מיש־ של במחלקת־החקירות זיגל בנימין

כ לפני לשווייץ יצא פייט ישראל. טרת
 טיבור בחקירת הקשורים למגעים חודש,

אר בשובו עמו הביא רכטר, וצבי רוזנמים
 אחד הבנק. של פנימיים מיסמכים כמה צה

לבנק, פלד דויד של הוראה היתד. מאלה

 בבאזל, המנוח, רובינזון וויליאס של המישפחתי הבנקרוביניוו בנק
פלד. דויד כספי הופקדו המישטרה, לדיברי בו, אשר

להגנה. ברכש יחדיו עסקו עת המדינה, הקמת משנות עוד ותיקים ידידים היו ופלד רובינזון
 בלתי״ בחשבון שווייציים פרנקים אלף 200

בבאזל. חוקי
 שוב הוכח קודמים, במקרים כמו הפעם,

 בלתי" באופן כספים להחזיק כדאי לא כי
 הבנק כאשר בעיקר חבר, של בבנק חוקי
להתמוטטות. וצפוי קטן הוא

 ישראלים מאות היו שנים עשר לפני
 בנק הרגל את פשט כאשר למאסר, צפויים

 כדי בשווייץ. הדתי האפנר את קושלאנד
וית החשבונות בעלי זהות גילוי את למנוע

וניצלו החובות, מרבית על הנושים רו
הגילוי. מסכנת
 עת רבים ישראלים הזדעזעו כשנה לפני
 בבנק בעלי־הפיקדונות רשימת פורסמה
ורבים בלונדון, בריטניה — ארץ־ישראל
 יקרה הדבר אותו אם לראות עדיין ממתינים

בז׳נבה. רוזנבוים של בבנק למפקידים גם
 עצמה, סיבה אותה בגלל הוכה סלד דויד

ב זה בלתי־חוקי חשבון החזיק אכן ואם
 אין כי־אז בבאזל, רובינזון של הקטן בנק
 ידידותו בגלל שכן, שישתומם. סיבה כל

הפקיד, רובינזון ויליאם עם רבת־השנים
ש שלו. בבנק הכספים את לוודאי, קרוב
 על מא־שר יותר לסמוך ניתן מי על הרי

 בעיק־ הבנק, התמוטטות אולם ? ותיק ידיד
רובינזון של הפתאומית התאבדותו בות

החוצה. מסמכים להדלפת הביאה האב,
ישראלים, כמה עבדו זה שבבנק מאחר

 החשבון, מן כספים משיכת לבנו לאפשר
 1973/1974 בשנת כי עולה, המיסמכים מן

 שוויי־ פרנקים אלף 200 זה בחשבון הופקדו
 נמסר הוא ארצה, החומר הגיע כאשר ציים.
ש היועץ־המישפטי־לממשלה, לבדיקת מייד
 לפתוח אחדים ימים לפגי למישטרה הורה

פלד. נגד רישמית בחקירה

סיוע
תניס ללוויי

שהת־ הראשונה הפעם זו היתה א
 מכס בנושאי חקירה פלד ו.גד נהלה /

המ פלד היה כאשר ,1954 בשנת ושוחד,
 חקירה נגדו נערכה מס־קגייה, על מונה

עוב על־ידי שהואשם לאחר במכס, פנימית
 גדול ללקוח איפישר כי במכס בכירים דים

 ־שהורשע, למרות המס. מתשלום להתחמק
 אי־העלאה בלבד: מישמעתי העונש היה

שגה. למשך בדרגה
 בסולם טיפס ופלד נשכהה, זו עבירה

 זמן תוך ספיר. פינחס עם לידידותו תודות
 היטב דואג והחל המכס, מנהל התמנה קצר
 הראשונות בשנותיו כבר ספיר. אנשי לכל

 שנפתח חמור תיק לסגירת דאג בתפקיד
 על דן, מלונות ורשת פדרמן יקותיאל נגד

המלון, עבור כאילו מלט ארצה שייבאו

 החופשי. בשוק אותו ומכרו ללא־מיסים,
 פלד סגר שוב לאחר־מכן שנה 15 אגב,
ב שנאשמו דן, ומלונות פדרמן נגד תיק

ב לדיפלומטים, שנועדו משקאות מכירת
החופשי. שוק

 יעקב איל־החולצות ספיר, ־של אחר ידיד
 הוא אף חייב להב, בית־החרושת בעל להב,

 ההזדמנויות, באחת לפלד. הצלחתו את
 של גדולה כמות חסר להב נמצא כאשר
 לייצוא, ייצור לשם ייבא שאותה בדים
 לאפשר כדי במייוחד תקנות־המכס שונו

 לייצוא, המייועדת תוצרתו, את למסור לו
המקומי. בשוק

 במכס פלד שהנהיג האיפה־ואיפה שיטת
האח השנים בחמש נחושה. במצח התנהלה

 משורה בכוונה עין העלים למשל, רונות,
 שמכרו וחברות־בגייה מלונות ־של ארוכה

 בשוק מלונות, לבניית שנועדו חומרי־בנייה,
 בתל-אביב, לדוס מלון למשל, כך. החופשי.

 דיפלומט מלון או ;אל־על לחברת השייך
 סולל׳ חברת או !שיף חיים של הירושלמי

 מיגדלור למלון חומרי־בניין שקיבלה בונה,
 חומר לאחרים. אותם ומכרה, בתל־אביב

 המיגדל מלון נגד גם פלד בידי היה מפליל
 סיפור רסקו. לחברת השייך בירושלים,

 ההסתדרות, ־של מוריה למלון היה דומה
באילת. וסן־טרופז בילטון ולמלונות

 מן עין פלד העלים הללו המיקרים בכל
 שניים־ נגד כיתבי־אישום הגיש הלווייתנים,

 וסרד ק־שרים שחסרו מלונאים שלושה
טקציה.

 כמה לפני התגלתה ביותר חמורה פר־שה
 מכך עין המכס מעלים משום־מה חודשים.

 היטלי את שילמו לא יבואנים מאלף שיותר
 ההיטל .1974 נובמבר של הגדול הפיחות

 בכמיל־ מסתכמים למכס המגיעים והקנס
 חמורים אמצעים שינקוט תחת לירות. יארד

 תביעות להגיש פלד החליט היבואנים, נגד
 האלף, מתוך יבואנים כחמישה נגד רק

 ואת להגיש מי נגד בוחר הוא־עצמו כאשר
 ועדה, פלד מינה השאר לגבי לפטור. מי

 יש כיצד תקבע אשר בה, שולט שהוא
מהם. אחד כל עם להתפשר

 פשוט אמצעי משום־מה, נקט, לא פלד
 רי־ש־ להוציא לא החובות: לגביית ויעיל

כסף. ־שחייב למי יונות״ייבוא
חסלנות
לעדים

 במכם פלד עושה שנה עשרים זה
 לו, שהתנגד מי כל כראות־עיניו. 1*■

 המכס מן התפטר ־שנתיים לפגי הורחק.
 והיה פלד של סגנו שהיה מי אלפגדרי, דוד

 הוא מס־הערך־המוסף. את לבצע צריך
 בחבלה פלד את בהאשימו המכס, את עזב

 הטלתו. ומניעת במס־הערך־המוסף מכוונת
 מישרד־ למגכ״ל מישנה משמש הוא כיום

תפ את יקבל עתה כי להניח ויש השיכון,
פלד. של קידו

מור תהיה מישרדו צמרת כי דאג פלד
 מסוגלים ■שאינם וחולים מק־שישים כבת

 הכל־ להיות ביקש הוא כלשהי. לעבודה
 שבו היחידי האדם היחידי. והקובע יכול
 היה בעיות, בלי בדרגה אותו ושהעלה תמך

ב הפטור־המותנה מחלקת על האחראית
 רחל כיום ש־שמה אלא סוריאגו. רחל מכס,
 פלד. דויד של השנייה אשתו והיא פלד,
מזכירה עדיין היתה כאשר אותה נשא פלד

 הפכה ספורות שנים ותוך במישרדו, קטנה
 החשובה למחלקה והאחראית הכל־יכולה

שלו. ביותר

 :רובינזון
ר לדבר לי אסו

 אם והסדן. הפטיש בין נמצא ני ^
> / א8/  על־ידי אעצר בישראל, אדבר ל

ב אדבר כן ואם הישראלית, המישטרה
אז אני לשווייץ. כשאחזור אעצר ישראל,

ה לפי שווייצי. בנקאי ואני שווייצי, רח
 לגלות חמור באיסור אסור בשווייץ חוק
 בבנקים. ופיקדונות מפקידים על פרט כל

 לענות להביאני נועד כאן מעצרי אולם
 תקנות־ לפי אלו, בנושאים שאלות על

הג בישראל.״ הקיימות כספים :ההגנה
 נתן האומלל, מצבו של זאת ממצה דרה

ויליאם של ויורשו בנו רובינזון, מיכאל

*נ״ וי8#!8 ״ !ך$וזו 8י1#נ >!זי1זז׳#1

)•תתי!׳, ומי

35״ הראשון הגילוי
שו שחשפה ,1974 מאי מחודש )1917( הזה
 העלים שמהן חמורות עבירות־מכם של רה

 הפרוטקציה שיטות על וסיפרה עין, פלד
מישרדו. את. ניהל שבאמצעותן והשוחד

 לעיצומה שנקלע המנוח, (רובי) רובינזון
פלד. של הפיקדונות סערת של

 ן ידבר ■מיכאל כי אפשרות ישנה האם
 בעל-החשבון אם כי קובע בשווייץ החוק
 רשאי לדבר, שלו לבנק בכתב הוראה נותן

 בתנאי רק אבל — זאת לעשות הבנקאי
 ב־ לכלא יכניסו כלשהו פרט גילוי זה.

 לשווייץ לחזור מתכוון ורובינזון שווייץ.
שמו. לטיהור
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