
עמדה. בעלי שכירים
 ל־ שדאג מי ״שהיה אלה, הטבות עבור
ה המס שולם לא בספרים, היטב הסוותן
 כי האוצר, לראשי ידוע היה כן מגיע.

 לשיל־ סכומי־עתק שילם לא המכביה כפר
 הוא המלון כי בתואנה מס־הרכוש, טוגות
 במס־ חייב שאינו בלתי־ריווחי ספורט מוסד

רכוש.

פלד עירייה ראש־
פרוטקציה ביקש הוא

היסטריה
במלון

 לכפר ישלו והצוות אגמון שהגיעו ך*
 כללית. היסטריה במלון פרצה המכביה, •*

 לתת סירב מילנר אברהם מנהל־ר,חשבונות
 מתאימות הוראות שיקבל עד הומר, להם

 הכפר, ״של מועצת-המייהלים מיושב־ראש
 רמת־ ראש־עיריית — במיקרה — גם שהוא

 אותר ש&לד עד פלד. ישראל ד״ר גן
 ל־ לטלפן שדאג מי היה לטלפון, וניגש

הכפר. של תאי-החישסון מישרד
 הכפר לאישי הורה המישרד מראשי אחד

 מס־ההכגסה. חוליית עם פעולה לשתף שלא
 ״גילה״ גם הוא אגמון עם שערך בשיחה

 ב־ שותף־לשעבר כי זה. לדברי אוזנו, את
 סגן־שר־ שלו, ה״בוס״ בעצם הוא מישרד
 שתורד לכך שידאג פלומין, יחזקאל האוצר
החקירה. את תפסיק אשר מתאימה הוראה

 ממנהל- דרש הוא נבהל. לא אגמון1
 פעולה עיסו שישתף הכפר ■של החשבונות

■הספ את לפניו ויפתח החוק, שדורש כפי
 הוא רבה. - בקשיחות נהג מילנר רים.

שולחן ליד מס־ההפנסה חוקרי את הושיב

 נסע ייני ליאור כי העלה קצר בירור
 אורשלום, אביבה אשתו, בחברת לפאריס

 אביבה על שהיה בראש דחוף ניתוח לצורך
 לא מדוע ? לפאריס נסעו מדוע לעבור.
 קרוב ידיד מסביר בארץ? אביבה נותחה

 ״ליאור :בעילום־שמו הרוצה השניים, של
הקשו מאד, מיוחדים אנשים הם ואביבה

 להם יש בלתי־רגילה. בצורה לזה זה רים
בפאריס ובירח. בשמש משלהם אמונות

 העובדה על נוסף שלהם. הגורו יושב גם
 לאביבה יש רוחני, בריפוי מאמינים שהם

 ידוע מנתח רופא שהוא קרוב־מישפחה
 הכרטיסים את לה שלח והוא בפאריס,
אותה.״ לנתח והבטיח

 את נשא ייני ליאור זהים♦ כגרים
כשמונה לפני לאשר, אורשלום אביבה
 פולני, לנעמי נשוי היה קודם־לכן שנים.

חבר היה כאשר שלו הבמאית שהיתר,
 שני ולנעמי לליאור התרנגולים. בלהקת
באפיקים, אמם עם המתגוררים ילדים,

ליאור. נולד שבו הקיבוץ
 ייני ליאור הפך אביבה את נשא מאז

 עם יחד החל, הוא ביותר. מוזר אדם
 כמוה לבש ולפרחים, לשמש סוגד אשתו,
בכל. בה נועץ לבנים, בגדים

 תמלילי כל את שכתבה היא זו היתד,
 שבחרה והיא ששר, החדשים השירים

 בהופעותיו. שלבש הבגדים את עבורו
 על חתם כאשר לו שייעצה זו היתד, היא

הח גם אורשלום אביבה חדשים. חוזים
 בתוכנית לצאת צריך ליאור כי ליטה

קאלינקה. בשם רוסיים, שירים של חדשה
ה הכוכבת היא היתה בהצגת־הבכורה

 תיק או מיסמך שום להם נתן לא בחוץ,
 והערים רבים, ■ויכוחים אחרי ■רק אלא

 נמשכה כאשר רק חקירתם• על קשיים
 של קשיחותו פשר התברר החוליה חקירת
 לעבודתו יותר הופיע לא נעלם, הוא מילנר.
הת על המכביה כפר למנהלי והודיע

מהתפקיד. פטרותו
ס 600 עויי  מ

חינם
* ואנשיו אגמון חקרו כעצם, ה, ן
 הנמצא המכביה, ספר ? המכביה בכפר י■/

 משפחת עולמי, מכבי הסתדרויות בבעלות
 של לאמיתו ■היא, ישראל ■וממשלת נתנאל

 כוכבים שלושה בן מלון שמו, למרות דבר,
 של קבוצות מגיעות המלון אל דבר. לכל

 ביו נערכים וכן ■בודדים, ■ואורחים תיירים
 בין קישר כל אין ■לרוב. ■ואירועים כינוסים

 הפוליטי הגוון לבין המלון של המכירות
 למפלגה המקורבת מכבי — בעליו של

 בכפר נערך כשנתיים לפני הליברלית.
 מפ״ם ריכוז של הארצי הכינוס המכביה

 נערך חודשים כמה לפג־ ולעוטת־זאת,
 לתמיכה במה, של הראשון הכנס במקום
דיין. במשה

 על ביומו יום מדי כמעט !נערכות בקייץ ■
מסי חתונות, המכביה כפר של הדשאים

 המכני־ ■ברית־מילה !וטכסי ■בל-ימיצווה בות
המלון. לקופת רב הון סים

 אישים כי נודע מ׳ס־ההכנסה ■לשלטונות
 וכן המלון, ומהנהלת עולמי ממכבי שונים
 מתנות קיבלו אליהם, המקורבים אחרים
 הוצהר שהדבר מפלי רב, כספי ערך בעלות
 בין כחוק. במס־הפנסה הוייביו שהם ומפלי
 ״ש־ מיסמכים המס ■לשלטונות הגיעו היתר
 אישים של לחוץ-ילארץ נסיעות על העידו
 מבלי המלון, מקופת מומנו אשר שונים

 בעבודת ישירה ■נגיעה היתד, אלה שלאישים
 סר־ ומסיבות בחתונות אירועים על המלון.
 לעלות מתחת ■במחירים נערכו אשר ■מיצווה
 הריאלית שההוצאה מבלי חינם, או שלהם,
 בין במס. המחוייב ■כמתת נרשמה שלהם
 שה־ מם־ההכנסה לשלטונות ■נודע היתר

 נימצא כי אם למלון, הצמוד קאונסרי־קלאב
שנ מינויים 600 העניק ■נפרדת, בהנהלה

 ממיליון למעלה שיל בערך חינם, תיים
המס. לשלטונות דווח שהדבר מבלי לירות,

 מס״ של החקירה פתיחת עם בבד בד
 במטה ההונאה מחלקת גם החלה ההכנסה

 בנימין של המחלקה המשטרה, ■שיל הארצי
 בין המכביה. כפר פרשת את לחקור זיגל,
ו מס־ד,׳הכנסה שלמויות ■בודקים היתר

 אישים ■שקיבלו הנאה טובות המשטרה
ו רמת־גן עיריית מראשי מאד, בכירים'
הליברלית. המפלגה

 ביקש פלד
התערבות

 חקירתו, את הפסיק שאגמץ אחר 6■
כי בפרשה, ■המעורבים לכל בחור היה /

שריר) ח״כ עם (משמאל, פלומין סגן־שר
!״ידיעתי בלי בשמי ״השתמשו

 מכחיש עצמו פלומין התערב. פליומין אכן
ש למרות החקירה. על משהו ידע כי

 הוא כי בפניו הכחישו לשעבר במשרדו
מס שלטונות בפגי לרעה ■שמו את ניצל

 מי אכן כי להאמין פליו־מין נטה הר,כנסיה,
 הופסקו, החקירה כי לכך גרם שם שהו
שמיו. ניצול תוך

 כפר בעניין מעולם אלי פנה לא ״איש
 פלו- השבוע אמר ומס־יהד,כינסה,״ המכביה

 מקרה זוכר ״איי הזה. העולם לכתב מין
 כדי אלי פניה פלד רמת־גן עיריית שראש
 עם למלון ישיש :בבעיות ולכפר לו לעזור

 שאני לו ■ואמרתי סירבתי אבל מס־רכוש,
בזה.״ לטפל מוכן לא

 האחריות
פלומין של

 על לפלומין שנודע מהרגע אומנם, ן
מס־ד,ד,כ לנציב התקשר הוא הפרשה 1

שורבב אם לברר כדי שילוני אליעזר נסה
 כי אישר, בדיקה לאחר שילויגי, שסו.
 המכביה, כפר בעניין חקירה התנהלה אכן
 והן אגמון הן נמשכת. עדיין החקירה וכי

 ההפסקה פשר את להסביר ידעו לא שילוני
 ואילו להגיב סירב אגמון בחקירה. שהיתר,
 לא החקירה כי ■לפלומין ■הסביר שי׳לוני

תקו היתה אלא דבר של לאמיתו הופסקה

קטנה״. ״אש על מסוייימת פה
 החלה פלומין של התערבותו לאחר

 פקידים המרץ. במלוא החקירה שוב
 שותף, פלומין היה שביו במשרד בכירים

 להסביר ידעו לא גם ׳כסיגן־שר, ■שמונה עד
ה של שריואי־החשבון קרה כיצד השבוע

 יששלטו־ לפיני השחיתות את גילו ■לא כפר
עליה. עלו מס־יהיזכנסה נות

 העולם כתב בפני ימיהם אחד השבוע טען
 לרמיות הצליחו הכפר ואנשי ״ייתכן :הזה
 בעצם שהם שלנו, הזוטרים הפקידים את

בכר אותם ולמרוח בשטח, שעובדים אלה
 בהזמנות או קלאב לקאונטרי כניסה טיסי

 על שחתמו אלה ידעו לא ולכן לארוחות
ושחי רמאות מעשי שם יש כי המאזנים

תות.״.
 שר־האיוצר לסגן עוול נגרם כי ספק אין

 פרשת סביב השמועות מחרושת כתוצאה
 נעוצה פליומין של אשמתו הנזכביה. כפר
 רואי- במשרד שותף שהיה ■שבעת בכך,

 על קפדני פיקוח שיוטל דאג לא החשבון
 היה לא שהוא למרות המכביד״ כפר תיק

 להזהיר פלומין על היה כן עליו. הממונה
 כשקיבל המשרד, עובדי ואת ■שותפיו את
 להשתמש יעזו לבל הממשלתי, המינוי את

 עם ■ומתמקחים ׳מתדייינים כשהם בשמו
 ממשלתי משרד כיל עם או האוצר, משרד
אחר.

 לבגדיו זהים בבגדים לבושה :אמיתית
החשו האורחים פני את קיבלה ליאור של

 אריאל שר־החקלאות גם היו שבהם בים,
 לארגן גם ניסתה אביבה לילי. ואשתו שרון
 כשלא אך יחסי־ד־,ציבורי, את ליאור עבור

 העבירה זה תחום על להשתלט הצליחה
 מיק- יחסי-ציבור אשת לידי העבודה את

צועית.
 שליאור מאלה אחת היא בן־יוסף מירי

 להגיב כשהתבקשה כסף. להם חייב נותר
 אחרתות בידיעות שהתפרסמה הידיעה על

 קטן. כסף רק לי חייב ״הוא :השיבה
 את לי יחזיר שלא חוששת לא בכלל אני

 כשלושה לפני לפאריס נסע ליאור הכסף.
 אלי התקשרו תקופה באותה בערך חודשים.

 אך נוסע שהוא לי והודיעו ממישרדו,
 נכון כשיחזור. מייד לי חובו את יסדיר
 אבל חזר, לי נתן שהוא שצ׳ק אומנם

 ואין לקרות, יכול זה שעשועים בעיסקי
 הכסף את יחזיר שכשיחזור ספק של צל לי
 כאדם ידוע הוא האחרונה. הפרוטה עד

 להתעסק שלו בראש לא ובכלל וישר, הגון
תרמית.״ במעשי

 המאמצים, כל למרות יוחזר♦ הכסף
 ייני ליאור ירדה. ולבסוף נכשלה התוכנית

 לנהגו וגם אולמות, לבעלי כסף חייב נותר
 כל למקום. ממקום שהסיעו רודיק, חמד

 כמה של בסכומים מדובר כי מסרו נושיו
 מתכוונים אינם וכי בלבד, לירות אלפי

למישפט. הזמר את לתבוע
 שפירסם אחרי עצמו, אחרונות ידיעות

 לדעתו הראשון(בניגוד בעמודו הכתבה את
בר), יוסי הידיעה, את שהביא הכתב של

 לאתר איתן אדווין בפאריס מכתבו ביקש
הכ ליאור תגובתו. את ולבקש ייני, את

 מחלתה בעניין לפרטים להיכנס סירב חיש,
 שרוצה מי שיש נראה כי אמר אשתו, של

 שכשיחזור, הבטיח הוא בארץ. לו להתנכל
חובותיו. כל את יפרע

קה סטי סטטי
□,ונ׳ר־ספר אנשי□ עד

— המארוקאיס
 האוכמסיה קבוצת

כארץ הגדולה
 מנתה הממוצעת הישראלית המישפחה

 בשנת 3.8 לעומת נפשות, 3.7 1976 בשנת
 היהודים בקרב .1965 בשנת 3.9ו־ 1974
 3.5 מישפחה של הממוצע הגודל היה

 הלא־יהו־ ובקרב האחרונה, בשנה נפשות
 אור ראו אלה פרטים נפשות. 6.4 דים
 השנתוו־הסטאטיסטי-ליש- של פירסומו עם

שעבר. בשבוע החדש, ראל
 העובדות על מלמדים נוספים פרטים

בישראל נערכו 1976 בשנת :הבאות
 בשנה 32,300כ־ לעומת נישואים 29,507

 90/0 של ירידה נרשמה בכך לה. שקדמה
 יחד בארץ. שנישאו הזוגות במיספר לערך

 מספר 90/0ב־ שנה באותה עלה זאת עם
שהתגרשו. הזוגות
 בארץ שישבו יהודים 3,020,000 מבין

 יוצאי אלף 428 היו האחרונה, השנה בסוף
ילידי אלף 205 (כולל וטנג׳יר מארוקו

 הארצות). באותן נולדו שהוריהם ישראל,
 156 (כולל נפש אלף 346 מנו פולין יוצאי

 — רומניה יוצאי בארץ), שנולדו אלף
 אלף! 256 — עיראק יוצאי אלף; 290

 נפש. אלף 248 — ברית־המועצות יוצאי
 הארץ ילידי הם ישראל ילידי אלף 333
. יותר או שני דור

 הרואים אחרים פרטים הרוגים.
הישרא מיספר הסטאטיסטי: בשנתון אור
 ועד המדינה קום מאז מהארץ שירדו לים
 בסוף איש. 230,000 הוא 1976 שנת סוף

 כלי־רכב, 432,500 בארץ רשומים היו 1976
 ממוצע פרטיים. כלי־רכב 292,400 בהם

הפר המכוניות של השנתי הקילומטראז׳
 בשנת 20,400 לעומת 17,700ל־ ירד טיות
 14,322ב־ מעורבים היו אלה כלי־רכב .1972

 איש 20,920 נפגעו שבהן תאונות־דרכים
.602 נהרגו מתוכם

ש בשנה הגיע תושבי־המדינה מיספר
 3,020,400 שמתוכם ,3,575,400ל־ חלפה

 74,751ו־ נפטרו, תושבים 24,012 יהודים.
 מיליון 8,759 צרכו המדינה תושבי נולדו.
 32,020 נוספו ולמגוריהם חשמל, קילווט
 המדינה אזרחי חדרים. 118,200 ובהן דירות
 לירות, מיליון 2,449.8 של בסכום מזון צרכו

 לירות, מיליון 668ב־ והלבשה טכסטיל
 ומכשי־ רהיטים לרות, מיליון 75ב־ הנעלה

 ב־ ודלק לירות, מיליון 517ב־ רי־חשמל
לירות. מיליון 3,787

 על־ידי נרכשו חדשות מכוניות 21,074
 מכשירי-טלוויזיה 70,136 המדינה, תושבי
 חשמליים מקררים 65,532 פסנתרים, 2,327

ממנות־כביסה. 61,657ו־

209734 הזה העולם


