
הכ כל בהן. שהתפרסמו בתשלום1 המודעות
 או רישום כל ללא נכנסו האלה ספים

 התבקשו המיבצע שאנשי למרות פיקוח,
 תיק לפתוח דסות פעמים הנשיא על-ידי
והוצאה. הכנסה כל יירשמו שפו מיבצע,

 לו־ פנינה נתבקשה כאשד יתר־על־כן:
 התל־אביבית, הלישבה נשיא על־ידי פין

 הערב, בסוף מאזן לו להגיש פוקס, יואל
 בבוקר. למחר עד לדבריו, אותו, דחתה
 :שלאחר־מכן בבוקר גם הגיעה. לא בבוקר

 עזרו לא היעדרות. ימי שמונה סך־הכל,
 ביקש שבהם הטלפונים כל פוקס ליואל
נסיעו אפילו המיבצע. אחראית עם לדבר

 את העלו לא היום, שעות בכל אליה, תיו
האובדת הסחורה

 התקבלה ריצות של ימים שסוע כעמר
 ובה הודעה, תל־אביב ג׳יי־סי בלישכת

 גיזבר מוקד, אבי של מכוניתו כי נאמר,
 מן הוצאו במייצר, וכי נפרצה, המיבצע,
 במאזן הקשורים המוסמכים כל המכונית

 שנכנס המזומן הכסף על נוסף התשלומים,
הכרטיסים. ממכירת
 של שבתא־המיטען טוענת אחת גירסח
 גירסח לירות. אלף 40כ־ היו המכונית

 לירות, 2.500כ־ רק שם שהיו טוענת שנייה
בשיקים. 1000 מהן

 המצביעה זו יותר, הביקורתית הגירסה
 מתארת לירות, אלף 40 של היעלמו על
 של לביתו נכנס פורץ כך: הפריצה את

 של מפתח מיכנסיו מביס נטל מוקד, אבי
המכו היתה שם אפולו, חשמלאות המוסך

ת  את ופתח המוסך מנעול את פרץ ני
 הוציא התא מן המכונית של תא־המיטען

 כל עם לופין פנינה של הפרטי תיקה את
מזומ הליחות אלפי ועם המיבצע, טיסמכי

בתוכו. שהיו נים
 — קפון אמיל של זו השנייה, הגירטה

 העולמי וסגן־הבשיא היוצא הארצי הנשיא
 גנב של פריצה על מספחת הג׳יי־סי, של

 למישטרה הודעה ועל התיחבומים, בל ללא
 קפון, אמיל לדיברי אחרי־הפירצת מייד

 והיא, האצבע מן מצוצה הזו הפרשיה כל
אשר אנשים כמה של מי׳להמה לטעינתו,

 כסף כמה לקבוע אפשר שאי (כך סים
 בית־ למען המובצע מן נכנס בדיוק

החולים.)״
 איתי של היחידה מסקנתו בעיקבות

הווע חברי שאר מסקנות למול דותן
 פלילי תיק תל־אביב ■במישטרת נפתח דה,
 כליה לקניית שנועד כסף גניבת על

 הוועד איכילוב. לבית־ד,חולים מלאכותית
 בתלונתו שאין הודיע, הג׳יי־סי של הארצי

 לנקום מניסיון לבד דבר פוקס שאל של
 לדיברי מתפקידו. אותו שהדיחו באנשים

 תקנון בי יודע פוקס יואל קפון, אמיל
 להיות ארצי נשיא כל מחייב ־םייהג׳י

 לפני הודח •פוקס שנה. לפחות לישכה נשיא
 לכהן יוכל ולא שלמד״ אחת שנה שסיים
הג׳יי־סי. של ארצי בנשיא
 על יוצא חג׳יי־סי של ארצי נשיא רק

 לכנסים בארץ חאירגון לשכות חשבון
פע שילוש שוניות, בארצות בינלאומיים

 מטרד, מהוות האלה הנסיעות בשינה. מים
 כסגן קפון, אמיל אליה. חותרים שרבים

 לכך, נזקק לא העולמים, ג׳יי־סי ׳נשיא
׳נסי את מממן העולמי שיהאירגון משום
 עוד יוכל לא שכעת מאחר לחו״ל. עותיו
 אומר האלה, הכנסים כל אל להגיע פוקס
 לכל חרוכה אדמה הבטיח הוא קפדן, אמיל

האירגון.
 קרה מה סביר הסבר אין שבינתיים אלא

 ערב מקופת שנעלמו הלירות לרבבות
 בתל- הג׳יי־סי לישכת שערכה המכבים,

משכ דוגמה שאינו בוודאי היעלמן אביב.
 מותחי של הדחתם גם טובה. לאזרחות נעת

 אין הג׳יי־סי מלשכות וסילוקם הביקורת
 להגינות מפותח חוש על להצביע כדי בו

ציבורית.
 מניין הוא בתר לא :נותר שעדיין מה

 לנסיעות כסף די הג׳יי־סי אנשי משיגים
 נתן מ״שרד־החוץ לחו׳׳ל. כל־כך תכופות

לי מאלפיים פחות האחרונה בשינה להם
 ג׳יי־ נישיא נסע זאת ולמדות לשינה, חות

בינ לכנסים פעמיים שלוש ישראל — סי
 הפרטי. חשבונו על ולא בחו״ל, לאומיים

הג׳יי־סי חברי שמשלמים החבר מימי גם

מוקד אכי גזגד
מהמכונית נגנב הכסף

קפון אמיר - עולמי נשיא סנן
האצבע מן מצוץ

תג׳ר רפי - ת״א לישכת נשיא
המודח הנשיא במקום

 נמצאו שלא בגלל הג׳יי־סי מן סולקו
 להח־ למטרד, לחם שסו ואשר מתאימים,

 לחיזוק כפעולת־נקם. — חאירגון את ריב
 יואל של ׳תלונתו על קפון מצביע דבריו
 לבית־ שהועד הכסף גניבת לגבי פוקס

 שלושה כעבור רק באד, איכילוב, החולים
 הלישכה שוועד אחרי ימים כמה חודשים,

 כנשיא מתפקידו יואל את הדיח בתל־אביב
בתל־אביב. הג׳יי־סי לישבת

תלו את פוקס יואל דחה אם־כן, מדוע,
 דחח לא לדבריו חכספים? גניבת על נתו

 הוועד אנשי אלד, חיו לטענתו בלל. אותה
לד ממנו שביקשו הג׳יי־סי של הארצי

נוס פרטים שיובהרו עד האשמה בל חות
 על יצביעו כזה, יימצא אכן אם שאולי, פים

 את פוצץ כזר״ דבר קרה כשלא הגנב.
 בג׳יי־ חברים של רב מים©־ לפני הפרשה

 ממנה להתעלם יובלו שלא ובצורה סי,
לאחר־מכן.

הנב הנשיא בי מדגיש, גם פוקס יואל
 אבי הבאה, לשנה הארצי הוועד של חר

 לירות 4500 המיבצע בערב קיבל ליבנת,
 אחרי למישמרת. לופץ, פנינה של מידיה

בי סיפרה מאזן לעדור נתבקשה שפנינה

כא ליבנת. לאבי שנתנה הכסף ילה הסר
 ליבנת אבי הודיע השניים הופגשו שר

הכ את לפנינה החזיר ערב באותו שעוד
 בין נוקב ויכוח התפתח לו. שנתנה סף

לדב הסיכום, והחריף. הלך וזד. השניים
 התחילו שהשניים הוא פוקס, יואל של ריו

 כבר שהם הודיעו ולבסוף ׳ביניהם רבים
עצמם. לבין בינם העניין את יסדירו

 לישכת של המודח הנשיא דרש בינתיים
 או פנימית, ועדת־חקיירד, הקמת תל־אביב

 אנשי ישראל. למישטרת ׳תלונה הגשת
של הארצי, הנשיא בתוספת הארצי הוועד

 שנה, אותה׳ של היוצא ׳והנשיא גונן, ימה׳
 ועדת־חקי- הקמת על החליטו קפון, אמיל

 שיעלה במידה מסקנותיה, שאת פנימית רה
 ימסרו הג׳יי־סי, מחברי מישהו נגד חשד

ישראל. למישטרת
 כנשיא קפון אמיל היו: הוועדה אנשי

 אהרון בפועל, בנשיא גונן שלמה׳ יוצא,
 ואיתי כרואי־חשבון שרון ואהרון גריזים
בתל-אביב. ג׳יי־סי לישכת חבר דותן,

 ושיח־ חוועדה ישבה קפון אמייל לדיברי
 לערב שקדמו האירועים מחלך את זירה

המשתת של עדויות אספה היא המייבצע.

 להגיע ניסתה ואפילו הערב בהכנת פים
 סך של — יותר או פחות — לסיכום
 למען •הג׳יי־סי לקופת -שנכנסו הכספים

 הגיעו, לא המדוייק לסכום בתייר,חולים.
 נעשו ״לא :הייתה הוועדה - מסקנת אבל

 מיספר של הרגשתם לא-כשרים. מעשים
 בלבד.״ לא־תקין מניהול •נבעה חברים

 דיברות וברוח להחלטה תוקף יתר לתת כדי
 בג׳יי־סי הוועדה: אנשי ציינו הג׳יי־סי,

 ויש דברים, ביצוע כדי תוך לומדים אנו
 מהם להימנע על־מנת מכישלונות ללמוד

בעתיד.״
 הסכים לא הוועדה מאנשי שאחד אלא
 דותן, איתי זד, היה זה. מיסמך על לחתום

 שהוציא כתל־אביב, הג׳יי־סי לישכית חכר
 מוועדת־החקי־ יחיד מסקנות ובו מיסמך

מסקנו את חפפו לא אלה מסקנות רה.
 מסקנותיו בין החברים. שאר של תיהם

סי הוגש ״לא הבאים: הדברים מופיעים
 ולא סיומו, עם המיבצע של כספי כום

 פנינה הסיכום. להשהיית סיבר, נמצאה
 של מצומצם הרכב בפיני הופיעה לופין

החב כל בין הופצו לא ודבריה הוועדה,
הכרטי־ גבי על מהירים הודפסו לא' רים.

 הוצאות לכסות כדי בחם אין ללשכות,
אלה.

 קיבל, בתל-אביב איכילוב בית־ה,חולים
 אלף 20 של סך מלאכותית, כליה במיקום
 הופעה ערב שתרמו האמונים בלבד. ליריות
 על מיכתבי־תודד, קיבלו לא אפילו חינם

 אחד כרטיס ׳שמחיר למידות וזאת הופעתם,
 כל ליחות. 125ל־ 35 בין נע הגדול לערב

 להיות היה צריך ערב אותו שנכנס הסכום
רפואי. מיבשו׳ר לרכישת קודש

 הג׳יי־סי חברי התכנסו שעבר :בשבוע
 עמי בת בסלון שלהם׳ השנתית לוועידה
 למיליון, הגיעו חברים ממאה׳ יוותר בנתיניה.
 ולישיבות לינה עם וומיייס של לבילוי
למיניהן. ומועצות עבודד,
 תוארים עם דיונים, של משחק שיחקו הם

 וולונטרי גוף לייצג התיימרו וכיבודים,
 המישטרה חקירת הקהילה.״ ״למען הפועל

 מקופת ל״י רבבות של היעלמו על בתלונה
 בצורה להבהיר עשויה בתל-אביב, הג׳יי־סי

 אחרות מטרות גם היו אם מליצית, פחות
הלישכה. מחברי לכמה

■ צרור רינו
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