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 חושדים, ד,מכם אנשי החלו אשר ך*
•  להשתקת קנוניה מבשלים בצמרת כי ״

הת קרסו, משה בני נגד שניהלו החקירה
במהירות. הנסיוגות את לטרפד חילו

בידי שהיה מחומר־החקירה חלק לקחו
 מישרד־הביטחון, להונאת נגע אשר הם,

 למחלקת־חקירות־הו־ החומר את והעבירו
אח זיגל. בנימין תת־ניצב שבראשות נאה
 שימחה שר־האוצר, יכול סברו, הכל, רי

 יחזקאל המכס, למנהל להורות ארליך,
 בכופר כתב־אישום להחליף אבולעפיה,

 קשה אולם לשעבר, פעיל־מיפלגתו לגבי
ביי המישטרה, חקירת את לסגור יותר
 כמו ונמרץ ישר חוקר בידי כשהיא חוד

זיגל.
לצי נודע ינואר של השנייה במחצית

שלד ועוד קרסו חיים כי לראשונה, בור

כפה אוצר שריה
החבירה הפסקת את

 נעצרו קרסו, משה בני חברת מעובדי שה
 פורסמה כך על הידיעה המכס. על־ידי

הזה. בהעולם לראשונה
 מבכירי הם קרסו וחיים אריה האחים

 חברת היא העיקרי ניכסם ותיקי־הישוב.
 רנו. מכוניות סוכנת שהיא קרסו, משה בני
 דיסקונט, בנק של גדולים בעלי־מניות הם

 רב רכוש להם הבנק. מייסדי על ונמנים
 האחים, בכיר רבים. ובעסקים בקרקעות

 יבואני- סקציית יושב־ראש גם הוא אריה,
 הוא בלישכות־המיסחר. ופעיל המכוניות,

 הליברלית, במיפלגה מרכזי פעיל גם היה
האחרו הבחירות לפני שנה חצי אולם

 החליט כי הליברלים לראשי הודיע נות
 יותר עוסק חיים, אחיו, בד״ש. לתמוך
המכוניות. עסק של המעשי בניהול

קר חיים הובאו 1978 בינואר 12ב־
 עם יחד בחברה, ושנדמנהלי־חשבונות סו

 בתל- שופט־השלום לפני המכירות, מנהל
 בקשה מונחת בית־המישפט בתיק אביב.

המו קצין אורן, גבריאל מטעם למעצר,
המכס. של הראשי דיעין

תפ בתוקף קרסו, חיים כי טען אורן
 מג־ עם קשר קשר החברה, כמנכ״ל קידו

 ו־ מנהל־המכירות הראשי, הל־החשבונות
 להונות כדי הראשי, סגן־מנהל־החשבונות

 מתשלום ולהתחמק שילטונות־המכס את
המכס, של בדיקות לפי אמיתיים. מסים

החב כי התברר ,1977 בספטמבר שהחלו
 שיחרור בעת כוזבות הצהרות הגישה רה

מתש השתמטה כך ועל־ידי רנו, מכוניות
 3 עד 2 של בערך אמיתיים מסים לום

לירות. מיליון
במהל .1977 בספטמבר החלה החקירה

 לדווח הזדמנות קרסו לחיים ניתנה כה
להתחייבו בהתאם אי־התאמות על למכס

 בחר זאת לעשות תחת אך והבטחתו, תו
להח לקוחות, של חשבונות לשנות קרסו

מיק לטשטש וגם באחרים, חשבונות ליף
 על-ידי חשבונות־מכירה. של רבים רים

ההת היקף את להקטץ ניסה אלה זיופים
כוזבים. חשבונות למכס בהגישו חמקות

מא שמסתתר מה התיק. דברי כאן עד
 אחרי המכס. של מוצלח תרגיל הוא חריו

 החברה של ספרי־החשבונות את שתפסו
הזיו על עובדות בידם כי לקרסו והראו

 כדי הספרים, את חזרה לידיו מסרו פים,
שעשה הזיופים כל את בעצמו שיגיש

 ד,ג- לפי ״אי־דיוקים״ או המכס, (כהגדרת
 לפני כי הוא ידע לא שקרסו מה רתו).

 צולמו. הם בחזרה, הספרים את שקיבל
 המכס החזיק שיפצם, שהוא אחרי וכך,

נוספים. לזיופי־ספרים הוכחות
 מנהלי- כי הוצהר בית־המישפט בתיק

 קרסו, עם קשר קשרו כי הודו, החשבונות
 חש־ לבטל חשבונות־מכירה, לשנות כדי

 השילטונות את להונות וכך בונות־מכירה,
 מס־ מתשלום ולהשתמט לא־נכון בדיווח

אמת.
ל אורן הבהיר בבית־המישפט בחקירה

 מדובר קרסו. עשה בדיוק מה שופטים
 ירדה שבהן הזוחל, הפיחות של בתקופות

 בערך. אחוזים בשני חודש מדי הלירה
לק ללקוח, מכונית מכרו קרסו משה בני
לוקחים היו סופי תשלום מיקדמה. חו

חשפה המשטרה או
אה השדות נ הו ו

שבו כמה כעבור המכונית מסירת בעת
 מכך וכתוצאה הלירה, ירדה בינתיים עות.
 למכס בדיווח אולם המכונית. מחיר עלה

 המחירון לפי נמכרה המכונית כי דיווחו
 המכונית את מכרו ללקוח בעוד הישן,

החדש. המחיר לפי
 הוצהר המיסמך) צילום (ראה למשל אם,
 לירות, 99,950ב־ נמכרה מכונית כי למכס
 הרי לירות, 105,950 שילם הלקוח ואילו

 75,606 תחת 72,658 בסך מסים ששילמו
 לירות. 2,948 הוא למכונית ההפרש ל״י.

שתיק אחרי למכס, הצהירו קרסו האחים
 מדובר כי אי־הדיוקים, את בעצמם נו
 מס־ שולם שעליהם כלי־רכב, 7,455ב־

 לדבריהם, לירות. מיליון 160 של קניה
לי אלף 415ל- רק מגיעות אי־ההתאמות

בטעויות־אנוש. ומקורן רות,
נעצ בבית־המישפט הדיון בעיקבות

 * שבוע למשך ואחרים קרסו חיים רו
 מחלקת־הח־ אנשי העניין. נרגע ואחר־כך

 כתב- נגדם להגיש תבעו המכס של קירות
 לירות, במיליוני העלמות־מסים על אישום

 אותם שקיבלו אחרי הספרים, זיופי ועל
 זו דרישה מרצון. תיקונים לצורך בחזרה

)56 בעמוד (המשך _______
 נעצר לא השני, היאח קרסו, אריה *

 במדור בטעות שנאמר למה בניגוד כלל,
שעבר. בשבוע תשקיף
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נו בבדילות מכי ס ת בי התברר מ ני כו מ ן ה י ג מון ב שי ל הר ״  לפי שוחררה הנ
רון חי 1.מם מ /7 ס על 8 ר בסי . לצרכו מחי -99 -יו 9 950, אי ח ו חוטב ללקו
- המחיר כן ר צ ן לפי 6 105,950.ל רו חי .5/78 מם. מ

ב את לתקן יש מכך לתוצאה שו מון החי שי ר מן: נ כדלק

הפרש קן ו מה מון שי -בר 29,065 29.065 למכס ערך .1

- 19,644 19,644 מכם .2
2,730 48,207 45י7 ,4 ה מם קני .3

218 7,755 7,537 מ. ע. מ. .4
2,948 75,606 72,658 מסים סה״ב .5

ת ו ש הי ר וי ה פטו ב ם המסים על 73 בגו ת על החלי ני כו ו מ ר ז צ ן נו עו ד  ג
ל ההפרש על 30 * טל ״ ו הנ נ י ה׳ - סך !׳ ל 9 884.ט

ם אנו ה מתכבדי ה בז רחי על משוכח 4001540מס, המחאתנו את לצי קהסז  בנ
ל הסך על ״ י הנ סו כי ן ל עו ר הזה. הג
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