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עיני. מר השיב
 למכוניות המיזרח הברח נגד החומר

 פרקליטת לידי מהמישטרה השבוע הועבר
 אחרי כי גילה הזה השלם מחוז־המרכז.

 את הפרקליטה החזירה ראשונית בדיקה
 למישטרה, החקירה השלמת לשם החומר

 בפרק- עליה לממונים אותו העבירה וגם
בבדי החומר נמצא כרגע ליטות־המדינה.

 בפרקליטות גם ביותר, הגבוהים בדרגים קה
במישטרה. וגם

 בזמנו שהגישה היא פרקליטות־המרכז
 עוזרו, ונגד דקל נגד כתב־האישום את גם

 שוחד־ של הקודמת בפרשה צול, אבי
 בחומר העיון נמשכו אז לליכוד. הבחירות
 כתב־ להגשת עד שנים, שלוש ובדיקתו
אישום.

 בפרשת העיקרית המישפטית הבעייה
 לבין דקל של דבריו בין הקשר היתה דקל

 יתר כל בעיקבותיהם. שהתקבלו התרומות
 שבית־ מאחר קיימים, היו יסודות־השוחד

 אינו שוחד הנותן שאדם קבע כבר המישפט
 של ציפייה גם מיידית. תמורה לקבל צריך

 לצורך מספיקה המים״ פני על לחמך ״שלח
 דקל בפרשת שוחד. של העבירה יצירת
 והקבלנים היזמים בין הקשר היה ברור
תקופה. באותה דקל של תפקידו ובין בגדה

וה ייבואני־המכוניות כי להניח סביר
 האחרונות, בבחירות לליכוד שתרמו חברות

 אם זו מתרומה תועלת להם שתהיה האמינו
 מישרד־הת־ בראש לעמוד הליכוד ימשיך

 שאמר אחד תורם אף היה עשייה־והמיסחר.
הג המיפלגות לשתי תרם כי למישטרה

 תעלה מהן מי ידע שלא מכיוון דולות,
החזי בכל מובטח להיות ורצה לשילטון,

תות.
 בתחילתה. רק היא הנוכחית החקירה

 וצ׳קים, חשבוניות של עצום מיספר התגלו
קב כל להתאים צורך יש בדיקה. הדורשים

החב ולסיפרי התורמת החברה לסיפרי לה
המקבלת. רה

 ייבואני־הרכב ונחקרו נעצרו בינתיים
 שונים, ותעשיינים יהלומנים, אחדים,
פיק חשבוניות ושקיבלו לליכוד שתרמו
 כאן, יש שוחד של העבירה מלבד טיביות.

 מימון חזק על עבירות גם רבים, במיקרים
תרו לקבל מיפלגות על האוסר מיפלעת,

 מס־ חוקי על עבירות יש מתאגידים. מות
 הכניסו שהתורמים מפני ומע״מ, ההכנסה

 החשבוניות את שלהם לחשבון־ההוצאות
 של לעבירות חשד גם ויש הפיקטיביות.

בתאגיד. זיוף־ספרים
גדו לסכומים הגיעו שנאספו התרומות

 הדוגמות שקלים. במיליוני מדובר לים.
 היו מחוז־המרכז פרקליטת לפני שהובאו
 אחת ותרומה ש״ח, אלף 100 בסך תרומה
יותר. קטנה

 שרים שני עוד כי נודע המישטרה מחוגי
 במיגזר תרומות בגביית חשודים בכירים
לכנסת. האחרונות בבחירות הערבי

 אומרים זאת,״ עושות המיפלגות ״כל
למ כי נראה בפרשה. המטפלים כל כמעט

מס הכספים אין מיפלנות מימון מ1ח רות
 תקופת־הב־ של הגדולות להוצאות פיקים
 כספים לגייס נאלצת מיפלגה וכל חירות,

 ובלתי־ כשרות ומתוחכמות, שונות בדרכים
כשרות.

 זרועות כל שותפות הנוכחית לחקירה
בח התחילו והמכס מס״ההכנסה השילטון.

אח הבולטות. עבירות־המס בגלל קירה
 מישטרת־ישראל גם לתמונה נכנסה ריהם

מבקרת־המדינה. של מישרדה וגם
 המיסמכים, של העצום מיספרם בגלל
 טרם שרון השר בראשיתה. רק היא החקירה

 לא אף זה בשלב החוקרים. על־ידי הוזמן
בכלל. יוזמן אם ברור

מתרים שוון
ארון אירוח

 הזמין הבחירות לפני בדוק: מידע הו ¥
 שרון, אריאל שר־התעשייה־והמיסחר, (

 חברת סמנכ״ל עיני, דויד את לבית־מלון,
 תרמה הפגישה אחרי למכוניות. המיזרח
 וקיבלה לליכוד, לא־גדול סכום החברה

פיקטיבית. חשבונית תמורתו
 הופתע לכנסת הבחירות לפני כחודש

הת ממישרד לקבל עיני, דויד יבואן־הרכב
 ״פרופיל״ להכנת דרישה והמיסחר עשייה

 מכן לאחר אחדים ימים שלו. העסק של
 הבולטות מהדמויות פלד, יונה אליו טילפן

לפגי אותו לזמן וביקש בגיזברות־הליכוד,
 קרלטון במלון שרון אריאל השר עם שה

 איש־עסקים, הוא אגב, פלד, בתל־אביב.
 יד־ימינו ונחשב הליברלית, במיפלגה פעיל

הלי הגיזבר עצמון, (״מנטה״). מנחם של
 קופת־ בהנהלת חבר הוא הליכוד. של ברלי

הפו הוועד נשיאות וחבר ״מכבי", החולים
הסוכנות. של על

 מסו־ בפיק־ברכיים לפגישה הגיע עיני
 מאזן־החברה. את בידיו מחזיק כשהוא יים,

 והחל פניו, את בחמימות קיבל שרון השר
 מלווה הליכוד, של דרכו צידקת על בנאום

 להיערך כדי בתרומות הצורך על ברמזים
 הוא הדברים בסוף הפוליטית. למערכה

 שיכ־ וזה פלד, של לטיפולו עיני את ״מסר״
 שחר •ב.מ.י. הקש לחברת לתרום אותו נע

 בסך תרם עיני הליכוד. למען תיקשורת״
 חשבונית בתמורה וקיבל ש״ח, 7000 הכל
 את מכחיש אגב, (פלד, פירסומי. ייעוץ על

עיני.") זה מי יודע לא ״אני ואומה הסיפור
 של משמעותה את להסביר צורך אין
 (חברת ייבואן־רכב של זה מסוג פגישה

 את לישראל מייבאת לממניזת המיזרח
 עם ואולדסמוביל,) אוסטיךרובר המכוניות

 כמה עד היטב יודע ותעשיין ייבואן כל שר.
ופעי עסקיו לצורך זה במישרד תלוי הוא

לותו.
 אצל שיגרה כנראה, הפכה, הזאת השיטה

שרי־הליכוד.
מי סגן־השר הזמין 1984 של בבחירות

וקב יזמים כמה זאב דת1למצ דקל כאל
 נאם שמיר שיצחק ואחרי בגדה, שבנו לנים,

מעוני הם שאם דקל להם הסביר לפניהם

 הליכוד הרי בגדה, הבנייה בהמשך יינים
 כן על כזו. בנייה שתגביר המיפלגה היא

 בשילטון. להיות לליכוד לעזור להם כדאי
 לליכוד. תרומות נאספו אלה דברים אחרי

 הגיש והוא התחיל, טרם דקל של מישפטו
 הליכוד לעיכוב־הליכים. בקשה באחרונה

בכי המישפטי היועץ על כבד לחץ מפעיל
זה. וון

 לפרקליטות דרושות היו שנים שלוש
 דקל נגד כתב־אישום להגיש מחוז־המרכז

 השבוע זו. פגישה בשל קבלת־שוחד, על
 נורית מחודהמרכז, לפרקליטת הומצא
הח התרומות לפרשת הקשור חומר שניט,
שרון. אריאל הפעם קשור שבה דשה,

המיז־ חברת סמנכ״ל עיני, לדויד פניתי
שאלות. כמה לו והצגתי למשניות רח

 תחקיר עורכת אני עיני, מר •
ללי הפיקטיביות החשבוניות על

הז הבחירות שלפני שמעתי כוד.
 למלון שרון אריאל השר אותך מין

״דניאל״...
דניאל... מלון היה לא זה עיני:

 אותך הזמין הוא אופן, בכל •
 מאזני- את לראות ביקש למלון,

תרו ממך ביקש ואחר-כך החברה
נכון? זה האם לליכוד. מה

זאת. לאשר יכול אינני עיני:
ל ב א  להכחיש גם יכול אינך •

נכון? זאת,
 הייתי ולא עדין, מאוד עניין זה עיני:

עליו. לדבר רוצה
 התורמים, יתר כמו עיני, מר •

פע שילמתם אתם שגם לי נדמה
 תרמתם כאשר אחת פעם מיים.
 נזרקתם כאשר שנייה ופעם כסף,

 ואתם החקירה, פתיחת עם לכלבים
פלילית. להסתבכות הקורבן גם

 כך, על לדבר רוצה הייתי לא עיני:
בכתבה. שמי את תזכירי לא אם לך ואודה

תי היי  איתד להיפגש רוצה •
הנושא. על ולשוחח
 ולשוחח איתך להיפגש מוכן אני עיני:

בחורות. על
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)7 מעמזד (המשך
ת ר ב ח  שבח, יבואנית יפנאוטו, •

 ברקוביץ, ודניאל ברנובסקי משה הם שבעליה
ש״ח. אלף 80 תרמה
 של חברות־הקש דרך לליכוד, תרמו כן
 הללו החברות שונות. חברות 60כ־ עוד יהל,
 שהציגו בכך מס־ההכנסה, חוקי על עברו

 כחשבונית לליכוד התרומה את בספריהם
המע״מ. את ממנה וקיזזו פירסום, עבור

 החברות שילמו הללו התרומות בכספי
 ספקים של חשבונות יהל של הפיקטיביות

הליכוד: עבור שעבדו
 חל, סרטי של החברה־הבת ״נסימה״, •

ש״ח. אלף 180 קיבלה
 קיבלה ז׳ורבין אליעזר של •״דחף״

נחקר. ז׳ורבין ש״ח. אלף 180
ביט ״צוות •חברת־האבטחה

 (מבחינת ש״ח. אלף 320 קיבלה חון״
 תשלום שקיבלו הספקים שילטונות־המס,

י עבירה). ביצעו לא מחבורת־הקש
 המשיכו הכלליות הבחירות לאחר

מתא תרומות לגייס חברות-הקש
הב לקראת לאסוף והצליחו גידים,
 כחצי עוד המוניציפליות חירות
 נעשה זה בכסף שקלים. מיליון

במ לא-גדולים בתשלומים שימוש,
הבחירות. מערכת במהלך יוחד,

שמע לא ירע, לא

 מוניצי־ בבחירות הפעולה: יהרה ל ¥
הפיר־ בתחום הן ההוצאות עיקר פליות,

 הליכוד מועמד עבד עיר שבכל מכיוון סום.
 תמורת שדרש מסויים, מישרד־פירסום עם

 התרגיל בוצע גדולים, סכומי־כסף העבודה
הבא:

 לתאגידים, פונים היו הליכוד שתדלני
 להם ומציעים פוטנציאלים, תורמים שהם

 למישרד־הפירסום. הישר תרומות להעביר
 הפירסום ממישרד לקבל הובטח לתורמים

 שתהפוך פרסומי", ״ייעוץ בגין חשבונית־מס
 מישרה־ מוכרת. להוצאה שלהם התרומה את

 של ל״מכבסה" זו בדרך הופך הפירסום
הלא־חוקית. התרומה

 תומכיו אספו למשל, ברמת־גן,
 זו בדרך בר, צבי הליכוד, מועמד של
מה שהועברו ש״ח. אלף 200כ־

 למישרד־הפירסום ישירות תורמים
״שטרנשום״.

 ש״ח, אלף 75כ־ ביותר, הגדולה התרומה
 ב־ השוכנת בורסת־היהלומים, על״ידי ניתנה

 הועבר הכסף ושאר טיסנרת), רמת־גן(ראה
נוס חברות תשע על־ידי למישרד־הפירסום

 בעלות לקבלנות־בניין, חברות רובן פות,
ברמת־גן. מובהקים כלכליים אינטרסים
 בר: לצבי שתרמו התאגידים רשימת

 שפר ח״ם בע״נז; להשקשת חברה ישרם,
 אליעזר בע״ט; הערנותיס גני בע״מ; נכסים
 לבניין קבלנית חברה שדית, בע־מ; בדנר

עבו אדלר, ישראל בע״ם; בן־צב׳ גני בע״ם;
 קירר אליהו בע־מ; השקשת1 בנייה דות

 ססעודכביסה תעשיזת קריסטל, בע״ם;
 בר! צבי של מאנשיו אחד מספר בנדנו.

לפר מוכנים לא שהעיתונים אמר ״שטרנשוס
 מסע־ משלם. לא הליכוד כסף, אין סם.

 לקבלנים ניגשתי תקוע. היה שלנו הבחירות
ישירות והעברתי צ׳קים לקחתי ולחברות,


