נציב מס־ההכנסה ,יאיר רביםביץ ,הודיע על התנטרותו באחד במארס! ,אחרי ארבע
שנים בלבד .הגורם העיקרי לצעד התמוה היה יחסיו עם האה־החשבון רוויטל אבירם
^ אשר נכנם יאיר רבינוביץ
לתפקיד נציב מס־ההכנסה מטעם
שר־האוצר דאז ,יצחק מודעי ,הוא לא
תיאר לעצמו שתוך פחות מארבע שנים
יצטרך לפרוש.
הוא נטש שותפות מכניסה באחד
המישרדים הגדולים במדינה ,בראשות
נשיא מועצת־רואי־החשבון דאז ,ישר
אל שטראוס .כיום ,אחרי תקופה שלא
תירשם כהצלחה בתולדות הנציבות,
הוא ניצב לפני מערכת של שקתות
שבורות .עליו להמתין במשך לפחות
שנה של צינון ,לפני שיוכל לחזור
ולעבוד כרואה־חשבון .מישרדו הקודם
אינו שש לקבלו .פרשת גירושיו
מאשתו טרם הסתיימה ,והוא כבר
מסובך עם רואה־החשבון רוויטל אבירם
וממישרד שטראוס ,כמובן( ,שילדה לו
בן ,ועתה היא בהריון נוסף ממנו.
לאשתו־לשעבר ולילדיו עליו לשלם
מזונות של יותר מ־ 5000שקלים לחו
דש ,ועליו גם לכלכל את אשתו־ידוע־
תו הטריה.
בעבודתו במס־ההכנסה נרשם כנציב
הראשון שהרים ידיים ,ושהצהיר כי
אינו יכול לטפל בהכנסות העולם
התחתון .הוא הסתבך במילחמות על

להסתדר ,תודות להכנסות הרבות שקי
בלה אבירם מחברות שונות במשק,
שהאמינו כי מוטב לקבל ממנה חוות־
דעת על ענייני מס־ההכנסה ,תמורת
תשלום הולם ,מאשר חוות־דעת מרו־
אה״חשבון אחר .אחרי הכל ,כאשר
הידועה־בציבור מכינה חוות־דעת ,וה־
ידוע־בציבור צריך להחליט עליה ,לא
קל לבן־תמותה רגיל לנתק עצמו
מהקשר הידועתי.
הכנסות נוספות היו לאבירם תודות

לעובדה שנציבות מס־ההכנסה קנתה
אלפי ספרים שכתבה אבירם על נושאי
מס־ההכנסה ,וכן הזמינה אותה ,תמורת
תשלום ,להרצאות רבות על נושאי מס־
ההכנסה .כל ההחלטות על רכישת
ספריה או הזמנתה להרצאות נעשו

מכיוון שכל תלונותיו של בדש נגד
ההטבות שמקבלת אבירם מנציבות מס־
ההכנסה נענו בכך שהחוק הפלילי ,או
זה הנוגע לעניין ,עוסק רק בטובות־
הנאה או העדפות לבני־מישפחה ישי
רים ,ואילו אבירם אינה בת־מישפחה
ישירה.
אמנם ,דיעה זו אינה מקובלת,
למשל ,על המישפטן ח"כ דויד ליבאי,
הסבור כי עקרון טוהר־המידות אינו
פורמלי ,ומה שקובע הוא מהות הקשר.

■ציון צפריר ,ה עו ל ם הז ה

לדבריו ,ידועה־בציבור היא אשה נשו
אה לכל דבר ,שמסיבה זו או אחרת אינה
נשואה כחוק.
על רשויות״החוק לנהוג כלפי מי
שירועה־בציבור כאילו היא אשת־האיש
לכל דבר ,ועל איש־הציבור לנהוג כאי
לו היא אשתו לכל דבר.
אחרי שיקבל בדש הכרזה רבנית על
רבינוביץ ואבירם כזוג נשוי ,הוא
מתכוון לחדש את תלונותיו נגד הנציב
על ההטבות שמקבלת אבירם ,והפעם
על בסיס היותה אשתו מבחינת החוק.

מזכיית
הפקיד
ך* סתבכותו של רבינוביץ עם
 \ 1בדש הביאה גם להסתבכותו עם
אישי־ציבור נוספים ,שעתה מונו לתפ
קידים רמי־מעלה .אחד מהם הוא ח״כ
דב שילנסקי ,שמונה עתה כיושב־ראש
הכוסת.
שילנסקי שוכנע ,אחרי בדיקה ,ב־

רקע אישי עם נישומים שונים ,ונדמה
כי שר־האוצר ינשום לרווחה כאשר
יתפוס את מקומו ממלא־מקומו ,אברהם
צרפתי ,שצמח מתוך המערכת ושנלחם
מילחמה כפולה :במעלימי־המס מחד
ובנציב ,המגן עליהם ,מאידך.

ידועה או
?*ד אשת־איש
^ סיבה העיקרית לפרישתו של
 1 1רבינוביץ היא צרכיו הכספיים.
לירידים קרובים סיפר כי המשכורת
שלו כנציב ,פחות מ־ 3000שקלים
לחודש ,אינה מספיקה כלל .גם מה
שקיבל ממכירת חלקו במישרד־שט־
ראוס הלך להסדר הגירושין.
לא ניתן לחיות ברמת־חיים של
נציב־מס־ההכנסה עם רואה־החשבון
המבוקשת ,רוויטל אבירם ,במשכורת
שהוא מקבל.
בשנתיים האחרונות עוד ניתן היה

ובוצעו על־ידי מחלקות הכפופות לר־
בינוביץ ,ואין כל ראייה לכך שהוא
עצמו היה מעורב בהן .על כל פנים,
היתה זו הכנסה של עשרות אלפי
שקלים לשנה ,שאיפשרה לאזן את
התקציב.
על מקור זה נכרת הכורת בגלל
הסתבכותו של רבינוביץ במאבק אישי
באחד היצרנים ,משה בדש ,בעל תיש־
לובת הסלטים והנקניקים פיקנטי.
בדש החל עוקב בתשומת־לב אחרי
כל מעשה החשוד כחריג של רבינוביץ,
והפציץ את רשויות המדינה בתלונות
ובדיווחים על חשדות אלו .כאשר יש
עין פקוחה על הנציב ומעשיו ,מהססים
כל הנוגעים בדבר ממעשים העשויים
לזכותם בתשומת־לב ציבורית.
הקש ששבר את גב הנציב היה ,אולי,
התוכנית האחרונה של בדש :לבקש
מבית־דין רבני להכריז על רבינוביץ
ואבירם כזוג נשוי לכל דבר .שני רבנים
ידועים ,אחד מהם אב־בית־דין ,מכינים
עתה חוות־דעת על כך .הדבר חשוב,

צידקת טענותיו של בדש כי רבינוביץ
מתנכל לו אישית ,והציע לנציב לרדת
מהיחסים האישיים ולטפל בנושא
טיפול ענייני .הנציב השיב לו בגסות
ובעלבונות ,שגרמו לשילנסקי לכתוב
לנציב מיכתב שכמוהו לא כתב בחייו.
כל הפרשה החלה לפני כמה שנים,
כאשר מי שהיה פקיד־השומה בגוש דן
דרש מברש הטבות ,תוך כדי טיפולו
בתיקי חברת פיקנטי .בדש סירב ,וה
תחיל לבדוק את מעשי פקיד־השומה,
דעואל בר־יוסף .זה הגיב בהוצאת
שומה לפי מיטב השפיטה נגד פיקנטי,
שהואשם בהעלמות של שיבעה מיליון
דולר .עיסקי החברה עוקלו.
בדש לא נכנע והגביר את החקירה
נגד בר־יוסף ,שהסתיימה בהעמדתו־
לדין בעבירות־שוחד ובאיום על עדים,
ופרישתו מתפקידו.
תוך כדי המאבק נגד בר־יוסף,
התגלה לבדש כי רואה־החשבון יאיר
רבינוביץ קשור אישית עם בר־יוסף:
אחת מלקוחותיו של רבינוביץ היתה
סוכנות־הביטוח רהב מתל־אביב .רבי־
נוביץ החליט לנהל את תיק הלקוח הזה
אצל פקיד־השומה גוש דן ,בר־יוסף,
למרות שלפי תקנות מס־הכנסה אסור
היה לו לעשות זאת ,שכן החברה היא
בתל־אביב .התברר כי מזכירתו של בר־
יוסף היא אשת בעל סוכנות־הביטוח.
כאשר מונה רבינוביץ כנציב־המס,
ביטל את השעייתו של בר־יוסף והח
זירו לעבודה ,כדי שיוכל לפרוש
ולקבל פיצויים מלאים ,למרות שהוגש
נגדו כתב־אישום.

בדש התחיל לחקור גם את מעשי
הנציב החדש ,וזה נתן תמיכה מלאה
בתביעה שהגיש בר־יוסף נגד פיקנטי.
בחודשים האחרונים החל מתנהל
התיק של מס־הכנסה נגד פיקנטי אצל
השופט אריה הגין ,והעדויות עד כה
הטילו צל על גירסת מס־ההכנסה.
עורך־דינו של בדש ,הד״ר יעקב ויינ־
רוט ,החל מכין תביעת־פיצויים גדולה
מהמדינה על מעשיהם נגד פיקנטי,
ואנשי־הפרקליטות ,שראו כי במישפט

לו שיטות־מאפיה ,וכאשר חבר־כנסת,
המנסה מאיזו שהיא סיבה לתמוך במר
בדש ,מכונה כמי שנתן את ידו
לגורמים פליליים...
״אינני רוצה להתייחס לאמור
במיכתבכן מבחינת התוכן ,משום שה
דברים מרתיחים ואין כותבים בעידנא
דריתחא...
״רגישות אינה חד־סיטרית ,ומי
שבועט במר בדש ,וחובט בו יומם
ולילה ,מנסה לעצור אותו וכיוצא בזה,

לא יצליחו כפי שציפו ,התחיא לחקור
באמצעות מם־ההכנסה את מישרד
ויינרוט ומישרדי רואי־החשבון של
בדש ,על קשריהם עם פיקנטי .הדבר
הביא למיכתב חמור ביותר של ויינרוט
לפרקליטות־המדינה ,ובו תלונה על
השימוש שעושים ברשויות המס כנגד
עורכי־דין ורואי־חשבון הממלאים את
תפקידם.
כאשר התפרסם מיכתבו של ויינרוט
בהשלם־הזה ) ,(12.10.88קיבל ויינרוט
מיכתב מפרקליטות־המדינה ,המאשי־
מו בפירסום בניגוד לכללי הסוב
יודיצה והאתיקה המיקצועית .הפרקלי
טות ,ברכה אופיר ואהובה סימון ,כתבו
לד״ר ויינרוט כי עליו להסביר כיצד
מידע ,הנוגע לתיק ,הודלף לעיתונות,
מכיוון שהן רואות את הפירסומים
כשלעצמם בחומרה רבה ,אפילו היו
אמת לאמיתה ,ועוד יותר בהיותם
מסולפים.
על מיכתב זה הגיב הד״ר ויינרוט
כר:
״שקלתי כמה פעמים כיצד ליתן את
תוכן התשובה ,ומה שייאמר ייאמר
להלן על דרך ההמעטה...
״המיכתב שנשלח אליכן לא הועלם,
ולא היה אמור להיות מועלם ממר
בדש .הצורך שהוליד את כתיבת המיב־
תב חמור שיבעתיים מפירסומו על״ידי
מר בדש ומהשימוש שהוא עשה בו...
״אפילו אנחנו לא יכולים לרסן את
מר ברש ,כאשר פירסומים המייוחסים
לרשויות־המס ונציב מס־הכנסה מעמי
דים את מר בדש במצב שבו מייוחסות

לא יכול לצפות מעורכי־דינו שירסנו
או תו מ מ ה שנ ר א ה לו כ א מ צ עי ־ ה תגוג ־
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** ילחמת־סרקליטים זו באה
^ /א ח רי שנציב־המס נכשל בתלונה
שהגיש נגד בדש למישטרת־ישראל,
על שמודעות שהוא פירסם בעיתונות
מהוות איומים כלפיו .בית־המישפט
סירב לבקשת המישטרה ,בשם הנצי
בות ,לאסור על פירסום המודעות.
כיום ,כמה שבועות לפני פרישת־
הנציב ,הוא עומד לפני הודאה בכישלון
כללי :גביית המיסים מחברות ועצ
מאיים ירדה פלאים ,ובראשונה מזה
שנים עולה החלק שמשלמים השכירים
על מה שמשלמות החברות והעצמ
איים.
הנציב שיתק לחלוטין את המילחמה
בהון השחור ,ולא מימש אף החלטה
אחת של הוועדה למילחמה בהון הש
חור.
לפי הוראותיו נעשו הסדרי־מיסים
תמוהים ביותר עם שורה של חברות,
שעלו לאוצר־המדינה במאות מיליוני
דולארים.
מצב התיק שהוגש נגד פיקנטי בכי
רע ,ואנשיו משתוקקים לפשרה כל
שהי ,שתמנע מהם את הכישלון הטו
טאלי.
חזרתו לסקטור הפרטי לא תהיה

קלה•
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