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שלו. המחנה והריסת לוי של

 התערבות
מירושלים

ל ו פ י ט  במועדון המישטרתי ל
 עובדים במיקרה■ החל היקב 1 1

 מישרד־ של הבניה במרכז בכירים
 נגד מפורטות תלונות הגישו השיכון

 שהודח ופירסומים, תערוכות קבלן
 נעצר לוי, קובי האיש, מתפקידו.
 אחרי שוחרר הוא ונחקר. לשבועיים

 הארצית היחידה במישרדי שהותיר
 ומיסמכים תיקים לחקירות־הונאה

רבים.
 בתרומות רב עניין גילו החוקרים

 עמותה היקב, למועדון העביר שהוא
 הג׳ינג׳י חרות ח״ב על־ידי שהוקמה

 בחירות אחרי קצר זמן רייסר, מיכה
 למועדון הימנית התשובה בתור ,1981

מפ״ם. של צוותא
 בהעולם שפורסם כפי טען, לוי
 למיפלגה לתרום נדרש שהוא הזה,

 לא הכסף ושלדעתו היקב, באמצעות
 של התרבותית לפעילותו שימש

אחרות. למטרות אלא המועדון
 לחקירות־הונאה היחידה במישרדי

 חקירה לכל רבה בזהירות מתייחסים
 גם מה ציבורית, אישיות קשורה שבה

 באופיו, כללי די היה הראשוני שהחומר
מפליל. לא גם פניו ועל

 עניין לגלות התחילו החוקרים
 התקבולים וצורת היקב הפעלת בדרך
 הראשונים בשלביה היא והחקירה שלו,

חזה, להעולס מסר רייסר בלבד.

חוות
 עובד נגד גניש, נגד כתב־אישום

 ונגד כהן שימעון בשם שלו, בחברה
 אחרי הוכן גניש, של חברות ארבע עוד

 מגבוה והתערבות קשים מאמצים
 אישום, סעיפי 24 בו יש בחקירה.
 בסיפרי־ כוזבים רישומים הכוללים

 מתשלומי־מס, השתמטות חשבונות,
 גניבה למס־ההכנסה, דוחות זיופי

 על הודעה מנהל, על״ידי מחברות
 תקבולים קבלת והמשר חברות סגירת
חש סיפרי של פיסית השמדה דרכן;
מ כספים וקבלת ותקבולים בונות

רישום. מכל העלמתם תוך דיירים
 בשנים וגניבות בהעלמות המדובר

.1979־81
 העבירות של להיום המשוער סכומן

 אלף 500מ־ יותר הוא הפינאנסיות
והצמדה. ריבית כולל לא דולר,
 אחדות ישיבות התקיימו כה עד

האש בכל כפר גניש בבית־המישפט.
 באישומים הודה שלו, עובר כהן, מות.
מהוד בו לחזור ביקש ואחר״כך נגדו,
גניש. נגד יעיד שהוא ייתכן עתה עתו.

 שעבר יולי בחודש שהתקיים בדיון
 ביקש מרשו כי גניש, של נציגו הסביר
 כופר, בתשלום המישפט את להמיר

 תשובתה את נתנה לא עדיין והנציבות
בעניין. הסופית
 צוות־ מחוגי טענו 1981 ב־ כבר

 לליבו מסילות מצא גניש כי החקירה,
מירו הוראה על־פי וכי בגין, מנחם של

 הפליליים ההיבטים כל נדונו לא שלים
במח התלוננו למעשה, החקירה. של

והצטמ טוייחה, כולה החקירה כי לקה
 שגניש מהעבירות מיזערי בחלק צמה

בהן. נחשד

 המיפ־ גיזבר להיות המבקש שרון,
 נעשה מה בדיוק לדעת ירצה לגה,

 למיפ־ הועברו אכן אם אלה, בכספים
 ולוא יגלה אם בהם. השתמש ומי לגה,
 יהיה ניתן שבעזרתו חומר של שמץ

ולהש במיפלגה יריביו את להפליל
 יהסס לא אחד לרגע לכלא, ליכם

זאת. לעשות
 לשמש היכולים אחרים מיסמכים

 של לחקירתו קשורים זאת במזימה
אפל. דודי

 של מהודאתו קטע להלן
אפל:
מיכ (ח״כ 1979 שבשנת זוכר אני

 עיסקה לעשות חיפשנו ואני איתן אל)
 טורס. קופל דרו זאת עשינו ביחד.
 עם ודיברנו טורס לקופל שנינו הלכנו

קבו להוציא רוצים ששנינו המנהלים,
 שרו־ לנו נתן טורס קופל לחו״ל. צה

 להיות צריכים היינו ואנחנו תי־טיסה
שתי אמריקאית, חברה עם המתווכים

 צריכים אנחנו שירותי־הקרקע. את תן
 מיספר לפי מקופל, דמי־תיווך לקבל

שהבאנו. האנשים
 דמי־ כמה יודע שאיני אומר אני
העניין. בכל טיפל ואיתן תיווך,
אפל. מהודאת באן עד
 עסקן־סטודנטים אז איתן, ח״כ
לסטודנ חברת־הנופש מאחורי שעמד

 אנשי עם נמנה אינו נופשאתון, טים
 לרוני מקורב הוא לוי. של מחנהו
 בכל כידוע, נלחם, שרון אבל מילוא.

 גם להקיז ישמח הוא האחרים. המחנות
 שמיר. ויצחק מילוא אנשי של דמם את
 ואיתן אפל של העיסקיים יחסיהם טיב

שהמודיע אחרי שוב, להיחקר עשוי

 אריאל השר עורר לא רב זמן זה ץץ
רון ש  בתנועתו רעש הרבה כל־כך ^/

 האחרונים. בשבועיים שעשה כפי שלו,
 להתמנות בקשת* הוא הכללי הרקע
 חרות: של מינהל־ההכנסות כראש

התנועה. גיזבר כלומר,
 בשאלה עסקו לא זאב במצודת

 תפקיד בין אינטרסים ניגוד של האתית
 עם במגע הבא בכיר, כלכלי שר של

 של תפקיד לבין הפרטי, המשק ראשי
 מאותם תרומות המקבץ גיזבר־תנועה,

 מתרגשים אין בחרות ממש. האנשים
כאלה. מזוטות
 על דעתו את נתן לא גם איש

 לאסוף השר עלול זו שבדרך השמועה,
 ההוצאות לכיסוי באופן־חוקי, תרומות,

הפרטי. מישפטו של
 יו״ר מלבד — הרעיון מתנגדי
 חששו — ארידור יורם המזכירות,

 התנועה מנגנון על השר מהשתלטות
לחשוש. ממה להם והיה

 מצודת במיזנון התקיימה מכבר לא
במיוחד. קשה שיחה זאב

 מחנהו עם המזוהים עסקנים, שני
 ״אנחנו הכפפות. את הסירו שרון, של

 דויד הקבלן על איימו אותך!״ נחסל
 של ואיש־סודו מקורבו אפל, (״דודי״)

אפל, לוי. דויד שר־הבינוי־והשיכון,

והלשנות כסף

למימון גם ■דאג האם חוותי שר רמתוים

על משתלט שוון

למס־ההכנסה חומר הדליף מ׳ מישכטו? הוצאות

ובמיסחו בתעשיה השולט השר יהיה האם

 הם מה על בדיוק ידע גדול־המימדים,
 התכוונו, הם פיסי לחיסול לא מדברים.

לגמרי. שונה מסוג לחיסול אלא
 שאלת סביב הקשה שהשיחה ייתכן

 נשארת היתה בתנועת־החרות היורש
 כמה אילולא עסקנים, שיחת עוד בגדר

 מישהו, באחרונה: שהתרחשו אירועים
 לחסל החליט גדולים, עקבות המשאיר

 בכיסם פגיעה באמצעות לוי, השר את
חצרו. אנשי של הטוב ובשמם
 מילחמות־הירושה נוהלו בעבר אם
 יש הפעם מצודת־זאב, בתוך בחרות
 גם בעקיפין גויסו למילחמה שינוי,

 מס־ההכנסה של מחלקת־החקירות
 הארצי במטה לחקירות־הונאה והיחידה

המישטרה. של
מי התייצב שבועות כמה לפני •
 של מחלקת״החקירות במישרדי שהו

 חדש חומר למסור וביקש מס־ההכנסה
 שותפו גניש, שלום־אהרון הקבלן על

אפל. של לעסקים
 עבירות על פלילי בתיק נאשם •

 להיות עשוי גניש, עם ביחד מס־הכנסה,
החל. טרם בו שהדיון בתיק עד־מדינה

 גונן יירם תת־ניצב של ביחידתו •
 של בפעילותו שקשור מירע התקבל

היקב. בעמותה רייסר מיכה ח״כ
 במס־ההכנסה ישן חומר־חקירה •

 שנים, ארבע מלפני ואפל, גניש נגד
 מישהו, מחודש. לעיון באחרונה זוכה

 אומנם, באיחור לידיו, הגיע שהחומר
 כדי מישטרתי, לעיון להעבירו אמור

פלילית. לחקירה מקום יש אם לבדוק
——יי——— 10 ^

וה כחוק מנוהלים שסיפרי־העמותה
המוצה למטרות כדין, הוצאו כספים

רות.
 כנפיים עשתה שבה זאב במצודת

 המימון מקורות חקירת על השמועה
 את שרון מקורבי מחככים היקב, של

 הזרוע נופלת ״הנה בהנאה. ידיהם
 השבוע אמר לוי,״ של המממנת
המרכז. מחברי אחד הזה להעולם

 לגדוע הקרים שהוא נראה אך
 כמה של תשוקתם למרות זרועות.

 ואנשיו לוי את להפיל חברי־חרות
 ייעשו שלא מעשים ולחשוף לקשרים
 מצביעה לא החקירה היקב, במועדון

 אינה גם היא חד״משמעי, חומר על
 והחומר הח"כ בין ישירות מקשרת
הנבדק.

 יותר החוקרים מתעניינים כרגע
 שקיבלו חרות פעילי עשו מה בשאלה

 בו, ועשו תרבות, למטרות מהיקב כסף
אחר. שימוש כנראה,
 המחנות? לריב גניש נקשר איך
 לכלא, שעבר בשבוע שנכנס הקבלן,
 מאסר, חודשי שישה של עונש לריצוי
 עתה עומד זר, מטבע הברחת בעוון

 יותר הרבה חמור נוסף, למישפט
מקודמו.

העלמות־ על פלילי בתיק המדובר
 חלק רק מכיל כתב־האישום שונות. מס

 מס־ במישרדי שנאגר מהחומר קטן
 בחרות יריביו .1981 בשנת ההכנסה
 ביתרת גם שימוש לעשות מקווים
החומר.

 גניש, של החקירה מיסמכי מתוך
של מתברר הזה, להעולם שהגיעו

 אז השיב שעליהם נושאים, כמה פחות
 של התעניינותם מוקד יהפכו הקבלן,

לוי. נגד במאבקם שרון, אנשי
 היה כי גניש סיפר החקירות באחת

מהס יותר משלמים שלקוחותיו נהוג
 לאן הרישמיים. בחוזים שנרשמו כומים

 הועבר גניש, על־פי כסף? אותו הלך
 לקבוצת מקורות: לשני הנותר הכסף
 בראשה עמד שהוא תל־אביב, ביתר
 איזה ולמיפלגות. שלה, גיזבר והיה

לגלות. סירב הוא זאת מיפלגות?
 העוסק מהחקירה, קטע להלן
זה: בעניין

תרמת? מיפלגות לאיזה שאלה:
לענות. מסרב תשובה:
 מהמיפלגות קבלות קיבלת שאלה:

להן? שתרמת
ידוע. לא תשובה:
 מהמיפלגות איש לאיזה שאלה:

הכסף? את נתת
 אותו ראיתי אחת פעם תשובה:

לי. נעלם והוא
 לדבר רוצה שאתה אמרת שאלה:

 את לו נתת האם מרידוד. (יעקב) עם
. הכסף?

לענות. מסרב תשובה:
 והאם מרידוד עם סיכמת מה שאלה:

קבלות? ממנו קבלת
 ולא כלום סיכמתי לא תשובה:

קבלות. קיבלתי
גניש. של תשובותיו כאן עד

רייסר ח״ב
למישטרה הדלפה

 הבטיח לשילטונות־המס פנה אשר
פרטים. להוסיף

 הרגה
גווייתו ^

 חוקרי־המס עלו שנה חצי פני ^
 בהעל־ שנחשד קבלן־שיפוצים על )

 החל הוא חקירתו במהלך מות־מס.
 על אלף־לילה־ולילה סיפורי מספר

 הדרך ועל גניש, של ההימורים שיגעון
 הענקי הפרוייקט הקמת את מימן שבה
הרצליה. לב בהרצליה, שלו

 רק בסיפור עניין החוקרים גילו אז
נבד כיום להעלמות־מס. החשד בגלל

 שחורים מכספים שחלק האפשרות קת
 של מיפלגתית פעילות מימנו אלה
 המאבקים במהלך בחרות, המחנות אחד

האחרונות. בשנתיים בתנועה הפנימיים
 בתנועת־ התפארו שנים במשך

 אותם כמו שמעשי־השחיתות החרות
 וגרמו פמיפלגת-העבודה כירסמו אשר

 העובדים חברת ראשי של לנפילתם
 אכן אם לעולם. אצלם יתגלו לא

 לגלות שרון אריאל של אנשיו יצליחו
 הרי מעשי־שחיתות, יריביהם אצל

 ידרוך עוד הנכסף לתואר שבדרכו
 הגסות, ברגליו שר־התעשיה־והמיסחר,

למיפלגה. חבריו מגוויות הרבה על
■ ציטרין בן־ציון

במדינה
)6 מעמוד (המשך
 רק לא — חסרת־תקדים היא העליון
כולו. בעולם אלא בארץ,

 בית־ שמגר: מאיר השופט החליט
 עירעורים ישמע לא העליון המישפט

 הוצהר (שלא הסיבה המדינה. מטעם
 מישרד־מיש־ על זועם הנשיא עליה):
פטים.

 סוחר מוזרה. אכן היתה הפרשה
 ייחוס בעל ממיזרח־ירושלים, ערבי

 אחרי עבירות־מס. על נדון מישפחתי,
 חודשי־מאסר, שלושה עליו שנגזרו

 השייכת המדינה, פרקליטות עירערה
 העונש. קולת על למישרד־המישפטים,

 את קיבל העליון בית־המישפט
 לשישה העונש את והגדיל העירעור
 מכן לאחר שבועות כמה חודשים.

 שר־ של יוזמתו על־פי העונש, הומתק
המישפטים.
 מישרד־המיש־ הסבירה: המסקנה

 העליון בית־המישפט את ביזה פטים
 להמתקת בגורמו עצמו), את (וגם

 מבית- תבע עצמו שהוא אחרי העונש,
העונש. את להגדיל המישפט

גיסים משה השר גומי. חותמת

שמגר נשיא
זעם

 אי־הבנה, כאן היתה להתנצל. מיהר
 הסוחר כלי״התיקשורת. באמצעות טען

 צורך היה כן ועל מאוד, חולה הערבי
מאסר. ממנו למנוע
 זו בטענה אין אך — יפה נשמע זה

 — לאיש המיוחסת המחלה ממש. כל
 פיתאום. באה לא — קשה מחלת־לב

 אותה העלה שסניגורו ספק אין
 העונש. להקלת כנימוק בבית־המישפט

 ואם חשוד. זה הרי — כן עשה לא אם
 את קיבל לא ובית־המישפט כן, עשה

 את שר־המישפטים ביזה הרי הטענה,
 למוסד עצמו בהפיכת בית־המישפט,

עירעור. של
 נשיא- של עניין זהו כי הטענה גם

 הסמכות במיבחן. עומדת אינה המדינה
 אדם, של עונשו את להמתיק או לחון

 היחידה הסמכות היא בדין, שהורשע
 הנשיא אין אך — לנשיא שיש כמעט
 פי על חופשי. באופן לפעול רשאי
 אלא לפעול אפשרות כל לו אין החוק,
למע שר־המישפטים. ״המלצת״ על־פי

 כחו־ זה בשטח הנשיא משמש שה,
לשר. תמת־גומי

 זה בענייו פוליטי. איש הוא השר
 חשש יש פוליטיים. לחצים הופעלו

 — פוליטי היה להחלטה שהמניע כבד
בית־המישפט. נשיא זעם כך ועל

 אין כי יתכן סטירות־לחי. שתי
 שנה חצי של למאסר לשלוח מקום
 וחומר קל העלמות־מס, בשל אדם

 אינו בית־הסוהר מאוד. חולה כשהאדם
 קשה. חולה לאדם מתאים מקום

 בית־הסוהר של יכולתו על הסיפורים
אגדה. אלא אינם כאלה במצבים לטפל
 מישרד־המישפטים פעולת אך

 לבית סטירת־לחי היא זה במיקרה
 בית־המישפט תגובת העליון. המישפט

לשר. סטירת״לחי היא
ם ל עו ה ה 2487 הז




