
ת מקרן ת עוד מיוחד ר ב ״ז־־בזדו!״ ח

 1111*7010 ר1מאע מוד<ן■ יונחק העור
מברו ח״ק חו הב ס ד דז ר ח 8*383 כ

 את הבודקת האמריקאית, והערך ניידות
לביב. יגאל לבקשת הנושא

₪> ■ ■
כחודשיים לפני שהופיעה הכתבה

הצנ חיל אלמנות יעל )2103 הזה (העולם
 העלתה הכתבה חיוביים. להדים זכתה חנים

 הנופלים, ידידי ישל מסירותם את נם על
הצנחנים. לאלמנות לנשק, חבריהם

העצו הקשיים את ידענו במערכת אנו
 קרן אנשי הכתבה. בפירסום הכרוכים מים

 ה לפירסום שנים במשך התנגדו הצנחנים
 כאשר והיתומים• האלמנות ׳למען פעולות
 גני במלון הזה העולם וצלם כתב הופיעו

 האלמנות, התארחו שם בסדום, שולמית
 על־ידי ׳וגורשו .גס די ביחס נתקלו הם

הקרן. מאנשי לשעבר, צנחנים
 העולם כי הצנחנים קרן לאנשי כשנודע

 אלמנות מצד פעולה לשיתוף זכה הזה
 השונות, הפעולות בפירסום שרצו חביות,

 נפרסם ׳שלא !וביקשו הגיעו^למערבת הם
 אלמנות כי היה ■שלהם הנימוק הכתבה. את

 הנאים, למיפגשים מלבוא תמנענה רבות
 שלנו המידע פירסום. יהיה אימנם אם

 שוחח עימהן אלמנות עשרות שונה. היה
 ׳לכתוב היוזמה יעל ברסו הזה העולם נתב
הכתבה. את

 לפרסם עלינו מדוע נוסף לנו;נימוק היה
ל ׳שהגיעו מימצאים על־פי הכתבה. את

 מטפלות שאינן יריבות יחידות ישנן מערכת,
 כה טיפול לא לפחות הנופלים, באלמנות

 הצנחנים. שיל זה כמו ומתמיד מסור טוב,
 חבר קרן, אמיר בפיני זה נימוק כשהעילנו

 בראש העומד גבעת־חיים־מאוחד, קיבוץ
 מעניין ״לא תגובתו: היתה הקרן, פעולות

אחדות.״ ויחידות אחרים חיילות אותי

 מכך. חשש היה מהבחורות ניכר שלחלק
 להוריד הצלחנו פעם ולא זאת כיבדנו
 ממכבש ממש שונים ופירסומים כתבות
 יצליח מהזמנים שבזמן חשש היה הדפוס.
ב שיממש שהוא כל כתב אלינו לחדור
 לצערנו אחר. או זה פירסום ובהונאה גניבה

 שלא עיתון על־ידי דווקא הפעם קרה זה
 להתפרסם בוחרים היינו דווקא שבו בטוח

 וחלק מאחר כך. על מחליטים והיינו במידה
 על־ידי להבטחות במלון עוד עד היה מכן

 והיה יפורסם, לא שהעניין והצלם הכתב
 במערכת השבוע במשך המשך עוד לכך

ה כל אף ועל בכך, נכשלנו — העיתון
 כפי הדבר יצא רבות, והיו השתדלויות,

שיצא.
 אולי בחורות, שמספר אגב, ספק לי אין
 לאותו ״עזרו״ כוונה, כל וללא לדעת מבלי
ומסו מבולבלת גרועה, כתבה ויצאה כתב,
 מחזיק הייתי תמונות כמה אולי (רק לפת

באלבום). אצלי
 להיפגש שנמשיך מקווים אנו ולסיום,

 לאי־ מהבחורות חלק של רצונן את ולכבד
 מערכת על יעיב לא ושהדבר פירסום,
 את יעכיר לא וגם בינינו, שהיתה האימון

 — מהטיול לכולנו שיש היפות החוויות
חולף. דבר בזאת נראה והבה
קויץ. שיל ב ד,מכת ינוסח כאן עד

 קרן מציין שאותם וה״הונאה״, ח״גניבה״
 הזה שהעולם לעובדה מתייחסים במכתבו,

חכתבח. את לפרסם ׳שלא לבקשתו נעתר לא
ה העתק את אלמנות מכסת כשקיבלנו

 וזאת עליו, להגיב שלא !החלטנו מכתב
 ■אולם הצנחנים. אלמנות של כבודן מפאת

 ברמת־גן הצנחן בבית נערך שעבר בשבוע
׳שריון. ואנשי הצנחנים קרן פעילי של כנס
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 רבות אלמנות עם והתייעצויות ■לאחר
ה בפירסוס טעוניינים שאינם מי כי הבנו,
 עצמן. האלמנות !ולא ,הקרן אנשי הם כתבת

 על ׳והודענו הכתבה, את לפרסם החלטנו
לשעבר. הצנחנים לאנשי כך

 ואנשים, לחצים, מסע ההל רגע באותו
 ישנים מזה ׳השבועון עורכי עם דיברו שלא

 העיתון, ידידי הם כי לפתע נזכרו רביות,
 לבסוף הכתבה. את לפרסם שלא וביקשו
 זוכים וכשאנו העיתונאי. השיקול הכריע

לפר החלטנו עצמן האלמנות של לעידודן
 את להורות כדי בעיקר הכתבה, יאת סם

 לטפל כיצד אחרות, ויחידות לחיילות הדרך
שלהן. החללים במשפחות
 קרן אמיר לבוא. איחרה לא התגובה

 אלמנות לכל ,איותו !ושלח מכתב ׳שייכפל
רוח. גסות שיל דוגמה זיו הייתה הצנחנים.

לאלמנות: ׳במכתבו קרן כתב
שלום, לבחורות

ב שהתפרסמה הכתבה את קראתן ודאי
 ביס־ חנובה טיול על הזה העולם גיליון
 ויש — גני־שולמית במלון. והבילוי המלח
 שתמהרו הרי ראיתן ולא במידה כי להניח

 סקרנותכן להשביע מנת על אותו ותשיגו
 גס מאוד קטן הפסד (אגב, המכתב אחרי

בהח והעניין מאחר ובכן, תקראו). לא אם
מילים. כמה הרי עלינו, מעיק לט

 היתה בפרט, נהפעס הפירסום, צורת כל
משוס רק ואילו ואמור סגור נושא אצלנו

 מחטיבות מאחת מילואים ׳וחיילי קצינים
 הכתבה את שיקראו ליאחר פנו, השריון,
 לקבל כדי הצנחנים אנשי אל הזה, בהעולם

 השריון, אנשי הם, כיצד וייעוץ מידע מהם
 חיל של וביתומים באלמנות לטפל יכולים

 אנשי אליהם הצטרפו יותר מאוחר השריון•
׳נוספת. ׳שריון חטיבת ישל מילואים
 באותו הראשי הנואם היה קרן אמיר

 בהעולס הכתבה מאז כי סיפר הוא הכנס.
יחי לצנחנים פנו שיבח, אותה הזה,
 ;והדרכה ייעוץ מהם לקבל כדי רביות דיות

 שימחיתו את הסתיר לא הוא זה. בנושא
מכך. וסיפוקו

 הצד מלבד שמחים. במערכת אנחנו גם
 צה״ל כי גם קיווינו ׳שבכתבה העיתונאי

זה. בנושא מהצנחנים יילמד
 בכך למעשה הודה שאמיר למרות אולם

 כשהחליט בשיקוליו צדק הזה שהעולם
 כלל טרח לא הוא הכתבה, פירסום על

 טעותו, יעל בו ולהודות מכתב עוד לשכפל
 מיכתב־השיטנה באמצעות ברבים שהופצה
הזה. העולם על שלו הראשון

 מס־יהכנסה ופקודת ,1941 (כספים) הגנה
 למודעי ייחסת עוד הרבלזנית״). (״הקרן

 שכר־ לחוק 8 סעיף הוראת של הפרה
ה שמשך בכך ,1949תש״ט־ חברי״הכנסת,

 השר המשיך כחבר־כנסת כיהן בהן שנים
רבלון. מחברת משכורת לקבל מודעי

 אחד אחד הנושאים.שהעלית, על אעמוד
. כסידרם.

 לעובדי־ פרישה תוכנית רבילון לחברת
 בין היה מודעי יצחק והשר בכירים, חברה

 התוכנית בתקנות זו. בתוכנית הרשומים
 כמפורש מעבודה, פרישתו עם כי נקבע

 זכויות בתוכנית למשתתף מוקנות בתקנון,
 קובעת עוד לתוכנית. בהתאם למענקי־כסף

האמו המענקים לתשלום מועד התוכנית
ה לאחר שנה חצי הינו זה מועד רים.

 המשתתף על היה בו בתאריך או פרישה,
׳העניי במהלך מהעבודה לפרוש בתוכנית

ה הנהלת החלטת לפי הכל הרגיל, נים
תוכנית.
כשר, למינויו סמוך ביקש, מודעי השר

 יועברו בקרן לזכותו שהצטברו הסכומים כי
הת מדובר בו האינטרס בישראל. לזכותו

 מ־ מודעי השר פרישת עם ורק אך גבש
 תשלומו ומועד רבל;ון, חברת דירקטוריון

התוכנית. הנהלת על־ידי חד־צדדית נקבע
 כל אין אלו בנסיבות כי היא מסקנתי

 להוראות בניגוד לא פלילית, לעבירה חשד
 בניגוד ולא )1941( כספים ההגנה תקנות

 דין הוראות או מס־הבנסה פקודת להוראת
אחרות,

 בשנים כי כאמור, היא, השניה טענתך
 המשיך כחבר־כנסת מודעי השר כיהן בהן

 זה נושא דבלת. מחברת משכורת לקבל
 יושב־ של סמכותו בתחום בעקרון, מצוי,
לידיעתו. על־ידי ויובא הכנסת ראש

למנזשלה המישפטי היועץ ברק, אהרון
 ■קיבל מודעי כי מאשר ברק של מכתבו

 קבועים תשלומים חבר-כנסת היותו במשך
 בקרן לזכותו שהצטברו רבלון, מחברת
 מדינת חוקי בכירים. חברה לעובדי פרישה
 פג־ תישל׳ומי כי מפורשות, קובעים ישראל

 ויש השכר ימן חלק הם זיר, מסוג סוה
 שימודעי מכאן דביר• לכל כשכר לראותם

 ישכר־׳תברי־הכנ־ חוק על ישנים כמשך עבר
סת.

 ׳המשפטי, ליועץ הכבוד כל עם יאוילם,
 מעתה ביותר. מסוכן ׳תקדים ייוצרת מסקנתו

 ׳שוטפים כספים ליו שמגיעים מי כל ואילו
 בחשבון להפקידם להוריות יוכל בחו״ל,

 תאגיד יאו כלשה,יא קרן שם על ישלו, לא
 משך לא עוד כל כי ׳ולטעון שהוא, כל
 חלה לא לזכותו המצטברים הכספים את

לאוצר. או לימס-הכינסה הדיווח חובת ׳עליו
 לקרן ההפרשות האם היא ׳נפרדת שאלה

 חייבות היו ילא מיודעי עבור הרבל׳וניית
 מס־יהכג־ לפקודית 5־17 סעיף ׳ודיווח. במס

 הפרשות יעל ירק חיל ׳ממם פטור כי קובע, סה
ה מס ׳נציב על־ידי שאושרה גמל לקרן

 ובלון קרן כי להניח אין זה. לצורך הכנסה
 לכן ;ההכנסה מס נציב על־ידי ׳אושרה

 הפרשה כל על מס לשלם מודעי על היה
 לפקודת 47 ׳סעיף מזאת: ייתרה לזכותו.

 ליהייות יכולה ההפרשה כי קובע מס־יהפנסה
 ל0־/ עד שיל בגובה היא אם רק פטורה

 (הסכום לשנה ליריות 2500 !איו מהשכר,
 ההפרשות מאז). והוכפל 1975 בשנית נקבע

 כי ברור ׳ולכך זה, ׳סכום על עלו למודעי
ממס. פטורות היו לא

 כל היו אלה האם היא, ;אחרית ׳שאלה
 חקירת מיודעי. לטובת שהופרשו הסכומים

 ׳ועתיד. הסתיימה, טרם זה בנושא העולם־הזה
ועדת חקירת שתסתיים עד להמתין יש

׳7^
ב ),2091( העולם־הזה פירפב באשר

 נגד האשמותיו את ,1977 ספטמבר שלהי !
 נטיל מודעי, יצחק והאנרגיה התשתית שר

 אחרי רב. מקצועי סיכון עצמו על העיתון
כס קיבל יושר חבר־כניסת כי לטעון הכל,
אחרות, ׳בצורות או כמשכורת, בחו״ל פים

ביותר. חמורה האשמה זוהי לחוק, בניגוד
ה של מכתבו השבוע הגיע כאשר אולם
 אהרון פרופסור לממשלה, המשפטי יועץ
 את זפירסם שחקר לביב, יגאל ,אל ברק,

 לאותם גם התברר מודעי, נגד ההאשמות
 הפיידסום כי הגילויים במהימנות שפיקפקו

כולו• ׳נכון הייה
 קיבל מודעי כי טעינה האמורה הכתבה

בישר מנכ״לה יהיה שהוא רבלון, מחברת
 כדי לבכירים, מיוחדת מקרן תשלומים אל,

מש למעשה ישזיוהי העובדה יאית להסוות
 חוק כחבר־כנסת. לקבלה לו שאסור כורת,

 שכר לקבל עליהם אוסר ש־כר־יחברי-הכנסת
 חסר־ישי׳ניים חוק זהו ׳אולם מהכנסת, אלא

 המפירים אותם נגד סנקציות כולל שאינו
אותו.

 הדבר כך אכן אם כי הכתבה, טעינה עוד
 תקנות את מפר מודעי כי חשש ישיש הירי

 על מצהיר ׳שאינו בכך (כספים), ההגנה
מס־הכנסה. חוקי על עובר אלה, הכנסות

 הוא עובר וכן עליהן, מדווח שאינו בכך >
שכר־חברי-הבנסת. חוק על

ל המובא המשפטי, היועץ של מכתבו
 אולם העובדות את מאשר במלואו, הלן

ה תקנות על עבירות ׳בהן ׳אין כי קובע
 כותב מס־הכנסה. פקודת או (כספים) הגנה

המשפטי: היועץ
 העלית אליו, שצורפה ובכתבה במכתבך

 כספים קיבל מודעי יצחק השר כי חשד
תקנות להוראות בניגוד רבלון מחברת

ממך:דדח£
כים־יהמלח חנובה במסיבת הצנחנים אלמנות־
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