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 ונעצרה המישרד, בצמרת בחומה נתקלה

אבולעפיה. יחזקאל המכס, מנהל אצל
הווע את אבולעפיה כינס כחודש לפני

 כתבי-אי- בהמרות הדנה המישרדית, דה
 של חוות־דעת לפניה והציג בכופר, שום

לטע אשר, מישרדו, של המישפטי היועץ
ה הנהלת בכופר. להסתפק ממליצה נתו,
 את ישלמו קרסו האחים כי החליטה מכס

הע חשבון על חייבים שהם מסי־הקניד.
ל״י. אלף 450 ועוד ל״י, אלף 850 בסך בר,

 הסכום. מבחינת גם תמוהה זו החלטה
ה את המכס גובה פשוטים, אנשים לגבי
 .2070 של ריבית בתוספת למדד, צמוד חוב

לש קרסו האחים על היה הנידון במיקרה
 ועוד מסים, לירות מיליון 3 לפחות לם
כופר. לירות מיליון 1.5

מדו כי השבוע הסביר עצמו אבולעפיה
 הגשת לירות. אלף 900 על באי־דיווח בר

 מיקרה כל של הוכחה תחייב כתב־אישום
 לרמות. כוונה היתד, כי והוכחה לגופו,
אי כי הצהיר המכס של המישפטי היועץ

הכ אבולעפיה כזה. סיכון לקחת מוכן נו
 את להמיר עליו לחץ מישהו כאילו חיש
בכופר. האישום כתב

נכו הן אם סבירות. אינן אלה טענות
 מהגשת להימנע צריך המכס הרי נות,

העבי שבו מיקרה כל לגבי כתב־אישום
 אבול- פריטים. של סידרה לגבי היא רה

 מנהלי- של מההוראות מתעלם גם עפיה
 הוראות קיבלו כי החברה, של החשבונות

לרמות. במטרה ספרים, לזייף
 להמיר הוחלט שבה בישיבה, המשתתפים

כאי התנהג אבולעפיה כי טוענים בכופר,
עליו. ונכפית לרוחו, אינה ההחלטה לו

הח המכס על לכפות היה יכול מי
ל סתם אזרח בין המפלה כזו, לטה

 יחזקאל שר־האוצר, סגן חשוב? חשוד
 מעורב היה כי וכל מכל הכחיש פלומין,
 אין אכן כי אותי לשכנע והצליח בפרשה,

 הוא אחר סיפור אולם לנושא. קשר לו
ארליך. שימחה שר־האוצר

 השנים מן קרסו לאחים מקורב ארליך
 היה שבהן הליברלית, במיפלגד, הארוכות

 שלה. ותורם במיפלגה פעיל קרסו אריה
 כמה עם ארליך נפגש שעבר שני ביום

 קרסו, מישפחת של מידידיהם אישי־כספים,
המש מן דאגתם את הביעו ואנשי־הכסף

 מארליך וביקשו הליברלית, במיפלגה בר
 המיפלגה שלמות על לשמור הכל לעשות

והממשלה.
 אלה אנשי־כספים כי הובהר זו בפגישה

ב נציגם את ובמיפלגתו בארליך רואים
 יורה ארליך כי טבעי רק ובכנסת. ממשלה

 נגד החקירות את להפסיק לאבולעפיה
קרסו.

 זו, בקשה למלא חייב עצמו אבולעפיה
 לכמה אחת מועלה ששמו יודע הוא שכן

 כישלון ביגלל להחלפה, כמועמד שבועות
 גביית־המסים. מדיניות את לבצע המכס

 ארליך. של הטוב ברצון תלויה מישרתו
 על ׳78 ביוני 26ב־ דיווח הזה (העולם
 ופרק- אבולעפיה עם ארליך של פגישות

הג את למנוע במטרה קרסו האחים ליטי
כתב־האישום). שת

 לזיגל מחומר־החקירה חלק העברת אך
השוט ארליך. של הוראתו את לסכל עשוי
 ב- החלק אותו את עתה חוקרים רים

נכים. שקנו ברכב הקשור הונאת־המסים
 הלקוחות את רימו קרסו האחים כאשר
 גבוה מחיר מהם בלקחם שלהם, הרגילים

כל מעשה זה הצהירו, .שעליו המחיר פן
ה כלפי הונאה של ומעשה הלקוחות, פי

 כאלה מעשים היום, של בישראל מדינה.
 קוני- כי יתכן נסבלים. אך יפים, אינם

 זו כתבה קריאת עם יגלו אשר המכוניות,
זכו אך יתרגזו, מופרז, מחיר שילמו כי
מופרז. מחיר מלקוחו לגבות יבואן של תו

 גם מועדף היה ונו תוצרת הרכב אולם
 קג- של ובמיקרה רבים. נכי־צה״ל על־ידי

 מיש־ משלם נכה־צה״ל, על-ידי יית־רכב
ה עבור המסים את לקרסו רד-הביטחון

 מן קרסו לוקח כאשר כי מסתבר נכה•
מר הוא אחוזים, בכמה גבוה מחיר הנכה

אפי ביותר מביש מעשה נכה־צודל, מה
מק גם הוא אולם היום. של בישראל לו
 בסכום החזר-מסים ממישרד־הביטחון בל

ל בפועל ששילם המסים מסכום הגבוה
 זה מישרד-הביטחון את לרמות וגם מכס•

בישראל. חמור מעשה
 אלה, מיקרים עתה חוקרים השוטרים

 להמיר להורות ארליך על אפילו ויקשה
מישרד־הביטחון. הונאת של עבירות בכופר

 חשבון על להרוויח מותר הכל, אחרי
החשו האישיות כי כשייוודע אך אחרים.

 כאלה, למעשים אחראית קרסו אריה בה
 סגירת על להורות מישהו יעז אם ספק

התיקים.
לכיבו■ יגאל
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