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 נציגיו פנו אחדים שבועות פני
 וולפסון אייזיק סר הידוע הנדיב של /
 אברהם בפועל, והבלו המכס מנהל אל

לכאו שיגרתית נראתה בקשתם אלנברג.
 ביותר. תמוהה היתה למעשה אולם ,רה
 מכונית לו רכש אייזיק סר כי סיפרו הם

ה את לקבל מבקש והוא חדשה, פרטית
 שאל, אלנברג כחוק. מיסים מתשלום פטור

 הפטור, מבוקש סעיף איזה לפי בתוקף,
עש משך כי השיבו, וולפסון של ונציגיו

 דויד המושעה, מנכ״ל־המכס נתן שנה רים
 כיוון לוולפסון, האמור הפטור את פלד,
 השיב, הנדהם אלנברג חדש. עולה שזה

ש מרמז פלד עתה יושב שבו המקום כי
 ביקש שחילק, ההיתרים את לבדוק כדאי
ב סעיף לציין וולפסון של מאנשיו שוב

 לו ׳להמציא או בקשתם, את המצדיק חוק
יכ לא הנציגים בכתב. כלשהי אסמכתה

 סירב ואלנברג הבקשה, אחר למלא לו
הפטור־ממס. על לחתום

 נשמע לא
י הזה כדבר

 ביקש וולפסון, נציגי שהלכו חרי
ו  של הייבוא תיק את לו להביא אלנברג י

 עיניו. חשכו אותו, פתח כאשר ־וולפסון.
 שנים כעשרים במשך כי לו הסתבר במהרה

 ארצה, וולפסון אייזיק סר הנדיב ייבא
 מיסים, לשלם מבלי רוחו על שעלה ככל

הדברים בין נצחי. חדש עולה היה כאילו

ה לווילה וציוד חומרים גם היו שהביא
 ברחובות, וייצמן במכון שבנה מפוארת
 הפטור שווי לרוב. אישי וייבוא רהיטים
להע עולה, הללו השנים במשך לו שניתן

לירות. מיליון על אנשי־המכס, רכת
 כי גילתה, בחוק מהירה בדיקה

חד לעולים המוקנות כאלה זכויות
אפ עם בילבד, שנים לשלוש הן שים,

 זכו- הענקת אולם קטנה. להארכה שרות
 נשמע לא — שנה עשרים משך יות־עולה

 וללא־רבב, ישר איש בהיותו הזה! כדבר
 לוולפסון ניתן ההיתר כי אלנברג הניח

 קשר ולא המדינה, לטובת מעשיו בזכות
 עתה שמנהלת החקירה עם ההיתרים את

 של למעשי-השוחד ביחס ישראל מישטרת
המושעה. מנכ״ל־המכס פלד, דויד

התשו בידו כי לעצמו שיער לא הוא
 המיש- בידי שפרטיה תמוהה, לפרשה בה

 שקיבל הפטורים לגילוי עד וכי טרה,
 הזה, העולם כתב על־ידי במכס וולפסון

נעש מה לשם לדעת המישטרה יכלה לא
 ב־ הדירה רכישת עיסקת למשל, תה,

בירושלים. קריית-וולפסון
ב מפוארת בווילה מתגורר פלד דויד

 היא הווילה בירושלים. לווין שמריהו רחוב
 עם גר הוא הקומות באחת דדמישפחתית.

ה ובקומה סודיאנו, לבית רחל רעייתו,
 וילה אשתו. של הוריה מתגוררים שנייה

 בונה סולל חברת על־ידי עבורו נבנתה זו
באו נוחים בתנאים ,1970—1971 בשנים

 עתה נחקרים שהם עד מייוחד, כה פן
יש- מישטרת של מחלקת־החקירות על־ידי
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