
חוקרים: ומס־ההכנסההמי
כוד פיקטיביות חשבוניות בלי

 זה מנהלים ומס־־ערד־מוסף מס״ההכנסה מישדדי
 בסכומי־עתק, חשבוניות על חקירה שבועות שלושה

הליכוד. במישרדי שנמצאו
 חברות שתי על־ידי לליכוד ניתנו הללו החשבוניות

 לא שלמעשה אלא ושרותים. כוח-אדם המספקות
אלה. שרותים סופקו

 - הללו החברות שתי של הספרים וגם - הכסף
נעלמו.

 מס- סגן־ניצב כי שמועות הגיעו הזה לוזעולם
 החקירה. את מעכב צרפתי, אברהם ההכנסה,

 יודע אינו כי תחילה צרפתי ענה הזה העולם לשאלת
 כל לו אין וכי תגובה, כל לו אין כי מדברים, מה על

זה. בשלב לעניין להתייחס רצון
מע עם ביוזמתו, צרפתי, התקשר קצר זמן אחרי

 התמונה, את להבהיר כדי כי ואמר הזה העולם רכת
 את מפנה והוא נוסף, פרס בינתיים בדק הוא

 נורית לרפ״ק ליחידה-לחקירות-הונאה, המערכת
 ג׳יגו. יוסף פרשת של בחקירה העוסקת פרנקל,
 המישטרה של משולבת חקירה נערכת לדבריו

חקירותיהן. את המצליבות השונות, וזרועות-המס
 שונות, עבירות אמנם נעברו לדעתו כי אישר הוא

 בעייה. לי ״יש לבית־המישפס. הועברו טרם כי אם
חובת עלי מוטלת החוצה, דברים להוציא לי אסור

 מידע אמסור אם מסויים: במילכוד אני סודיות,
 את למצוא עלול אני אגיב לא ואם החוק, על עברתי

לא-סימפאטית.״ בכותרת עצמי
 כל מעכב אינו כי צרפתי מר הצהיר דבר של בסופו
 עצמו את ימצא עליו כזה דבר שיגיד מי וכי חקירה,
 בהתחרות קשור זה בי, קשור לא בכלל ״זה בצדות.

הסביר. בשטח," פוליטית
 גם מסובכים בליכוד בכירים כי אישר לא צרפתי

 אולם שאל. פקידים!״ אין ״בליכוד זו. בפרשה הם
 מדובר כי העובדה ועצם שנעלמו, הסכומים גובה

 חשד מעורר הבחירות, רקע על שהוצאו בכספים
 אלא מבכירי-הליכוד, כמה גם בכף מעורבים כי סביר

 שנעצר מי זה. בכיוון חקרו לא עדיין שבמס־ההכנסה
 מנהלה תבין, בני הוא זה בעניין מס-ההכנסה על״ידי

הפיקטי החשבוניות את שנתנו החברות אחת של
 לשמונה ג־ינו יוסף פרשת בתחילת נעצר הוא ביות.
 במיש- החקירה החלה צרפתי, לדברי ושוחרר. ימים
 של עדותו בעיקבות שבועות, שלושה לפני רק רדו

 ממישדדו החקירה הועברה כשבוע ולפני ג׳ינו,
למ׳שטרה.

 בחקירה מעורבים כי רמז הזה העולם של המקור
מתנועת-החרות. שר, אף ואולי חברי-כנסת, כמה
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העם
^חוק,צחוק

 בצורה התעללז הם ^
קשיש. בערבי סאדיסטית 1
נורא. אותם מצחיק זה |

 חיילים, ארבעה אותם. ראה כולו העם
 מחרידה, בהתעללות כן לפני רגע שהורשעו

 קשיש, ערבי של לבית פרצו הם סאדיסטית.
יל לעיני אבי־המישפחה את באכזריות היכו
 קפצו מטאטא, של ובמוט בקתות־הרובים דיו
בו. ובעטו השרוע גופו על

 הקורבן) (של ״בגופתו פסק־הדין: כדברי
 למצוא, נדיר שכמותם סימני־אלימות, נמצאו

 מישפטית לרפואה מהנוסן ה&זתולוג ואף
 מ־ יותר במשך כי להודות נאלץ באבו־כביר

 מישפטי, כרופא משמש שהוא מאז שנה, 20
 כה נזקים מוצא שהוא השני המיקרה זהו

 של תוצאה שהם אדם, של בגופתו חמורים
ברוטאלית.״ אלימות הפעלת

 כי שהוכח מפני בהריגה, הורשעו לא הם
 והפצוע החבול האיש נמסר כאשר מכן, לאחר

 על־ידי הוכה לכלא, בדרך סמוך למאחז
 היחידות, ומכל הסוגים מכל חיילים עשרות

 להוכיח היה אי־אפשר נישמתו. את שנפח עד
 אנשי־גיבעתי ארבעת של מעשה־הזוועה כי

למותו. שגרם הוא
 על פעלו הארבעה כל כי קבעו השופטים

 חרגו מהם וששלושה בלתי־חוקית, פקורה פי
זו. מחרידה מפקודה אף

 נקבעו שלגביו ארם הצטיינות. אות
 מבטו את להשפיל לו נאה כאלה, דברים

 חייל הוא כאשר בדומיה. קלונו את ולשאת
שיבעתיים. גדולה בושתו קרבי,

וב בצחוקים הגיבו החיילים ארבעת אולם
 באות־ עתה זה זכו כאילו אושר, של חיוך

ב אותם וחיבקו צהלו, הוריהם גם הצטיינות.
 בנים שגידלו עתה זה נאמר כאילו התלהבות,
לתיפארת.

 מה ערים מאלף יותר העידה זו תמונה
 האינתיפארה. בעידן בישראל, כיום מתרחש

 במעצר שופט החזיק שבו לשבוע התאים זה
ל שנכנסו ישראליים אנשי־מחאה ממושך
 בתים, הרס על למחות כדי ערבית עיירה
 פורעים שיחררו אחרים ששופטים בעוד

 זרקו אותם, והרגו בערבים ירו אשר יהודיים
 בפרעות והשתתפו ערבים על בקבוקי־תבערה

הזדון). (ראה
 בת איבתיסאם, הנערה נרצחה היום באותו

ל כדי לכפר שפרצו בחורי־ישיבה, בידי ,16
פוגרום. בו ערוך

חוקר. צה״ל
וחוקר.
וחוקר.

תיסמונת
השין־גינץל

 פקודה מילא! החיילים 0
 אותה? נתן מי בלתי־חוקית. 1
כך? ער ייענש מי |

 השבוע הניפו צבאיים שופטים שלושה
 17ב־ הצבאית. החוקיות של הרגל נשכח: רגל

 של בניצוחו באינתיפאדה, המאבק חודשי
 נקרע זה דגל כי נדמה היה רבין, יצחק

לגזרים.
 חיילי־גיבעתי מישפט בין ישיר קשר היה

 היה שנים. 41 לפני כפר־קאסם מישפט ובין
 ב־ השופטים משלושת אחר אישי: קשר גם

 של בנו הוא גילון, אלון רס״ן מישפט־גיבעתי,
גילון. קולין כפר־קאסם, במישפס התובע

ב מישמר־הגבול אנשי רצחו בכפר־קאסם
 שחזרו וגברים, ילדות ילדים, נשים, 41 קר דם

 בנימין השופט טבע אז בשדה. מיום־עבודה
 זהו השחור". ״הדגל מטבע־הלשון את הלוי

 בלתי־ שהיא לפקודה מעל המתנופף הדגל
 אדם שכל פקודה כלומר, ״בעליל". חוקית
 לו אין אם גם בלתי־חוקית, שהיא יורע סביר
 לו אומר ליבו ובחוק. במישפטים מושג שום
כר•

 מישפט־ שופטי את גם שימש זה מושג
 על־פי פעלו כי החיילים טענו כאשר גיבעתי.
 של עצמות לשבור עליהם שציוותה פקורה,
 פקודה כי השופט קבע הרתעה, לשם אזרחים

 חייל כל ועל בעליל, בלתי־חוקית היא כזאת
אותה. למלא אסור כי לדעת

 בתקופת־ כמוה מאין חשובה זו קביעה
 שום היומיומיות. זוועותיה על האינתיפאדה,

 מעשה־ עשה כי לטעון עוד יוכל לא חייל
 היא הפקודה כאשר פקודה". פי ״על זוועה
פושע. הוא אותה הממלא כל פשע,

 יש כאשר אולם מפקד. בלי פקודה
אותה. נתן מישהו בלתי־חוקית, פקורה

 יגזרו כאשר תפקידם את יסיימו השופטים
שהורש אנשי־גיבעתי, ארבעת של דינם את
 צה״ל, לגבי אולם המחרידה. בהתעללות עו

מתחילה. רק הבעייה
 הבלתי־חוקית,.שעליה הפקודה את נתן מי

 אחד סמ״ר — החיילים ארבעת הסתמכו
טוראים? ושלושה

 המג״ד? מפקר״הפלוגה? מפקד־המחלקה?
באיזור? העוצבה מפקד המח״ט?

 חשק שום לצה״ל אין הסימנים, כל לפי
 עליה. להשיב שכן כל ולא השאלה, את להציג
 חוזר־בתשובה, גבר אז, של גיבעתי מח״ט

הקצינים. שאר כל וכך בצה״ל, לשרת ממשיך
 ד,מ־ גם לרין יועמד לא כי נמסר השבוע

 הפקודה את אחרת בפרשה נתן אשר ח״ט,
 חפים־מפשע גברים להוציא הזוועתית
 להם ולשבור ערביים, כפרים בשני מבתיהם

 והרגליים. הידיים את קר, בדם שיטתי, באופן
רבים. מני אחד מיקרה רק זהו

 לפגוע אי״הרצון סיבת את להבין קל
 — ״להכות" הפקודה כי הגבוהים. בדרגים

 — עצמות של מכוונת שבירה של במובן
 עצמו, רבין יצחק של מפיו למעשה יצאה

האינתי בראשית העשתונות את איבד כאשר
 שר־ של הדברים את שמע חייל כל פאדה.

המת המסקנה את הסיקו ורבים הביטחון,
 שהגיב העולם, כל גם אותם הבין כך בקשת.

בתדהמה.
 עד הדברים הגיעו כפר־קאסם במישפט

 חייליו. עם יחר הורשע והוא למפקד־הפלוגה,
 לצה״ל אין כיום ארוך. עונש־מאסר עליו נגזר
זו. דרגה עד אף למעלה, להגיע רצון

 ״תיס־ כאן פועלת אשם. גימל השין
השין־גימל". מונת

 בעיקבות האינתיפאדה פרצה רבים, לדעת
ב למחנה שחדר הפלסטיני, הגלשן מעשה
 המתאבד של ונהרג.'אומץ־ליבו הרג צפון,

 את וזקף הפלסטיני, הנוער המוני את הלהיב
קומתו.

 השין־גימל. לרין הועמד מכך כתוצאה
 אך בשקט, הודחו אמנם יותר גבוהים מפקדים

צבאי. לדין הועמדו לא
 ערכה יהיה כך, תסתיים זו פרשה גם אם

מאוד. מוגבל החינוכי

מרחביים יחסים
קה1קזבל

של מוחץ ניצחון זה היה ^
הרגיז זה ערפאת. יאסר 1
כרי הכד נעשה לכן 1
מזה. להתעלם |

 ועידת-הפיסגה של קיומה ימי כל במשך
 וכלי־ מישרד־החוץ יצאו בקזבלנקה הערבית

בה לגלות כדי מגדרם בישראל התיקשורת
)8 ד1בענו (הנושך

7 2700 הזה העולם


