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 עם אליו באה
מלאה בטן

 עם סימון בארי רקדניח־הבטן עשתה מה
ם מס־ההבוסה לזציב המישנה ה ר ב  ערבתי? א

מדה לא היא ד אוחו לי קו ר ריסודי־בטן ל
 השתתף זה, בחודש 2ה־ החמישי, יום ^

מס־ההכ־ המישגה־לנציב צרפתי, אברהם
למדי. תמוהה בפגישה נסה,

 החקירות על הממונה גם שהוא צרפתי,
 בארי רקדנית־הבטן עם נפגש במס־ההכנסה,

 היא וגוף, טובת־מראה רקדנית סימון, סימון.
נישומה. גם

 למי־ החודש נקראה היא הרב, לדאבונה
 בתל־אביב, מס־ההכנסה של שרדי־החקירות

ה ניהול על פעמים כמה נחקרה היא ומאז
שלה. ספרים

 מס־ חוקרי נגד טענות היו מסתבר, לסימון,
 שטחה הטענות את אותה. שחקרו ההכנסה

 לו סיפרה היא צרפתי. באוזני הנראה ככל
 הם מי בערב, עושה היא מה שאלו שהחוקרים

 ועוד מבלה, היא בדיוק איך שלה, החברים
 אלה. מעין ולא־ענייניות מביכות שאלות

צרפתי. של עזרתו את ביקשה סימון
 לגיטימית מיקצועית פגישה לכאורה,

 אופן לגבי תלונות לה שיש נישומה, לחלוטין:
 הביקורת את מפנה במס־ההכנסה, חקירתה

 איתו, נפגשת החקירות, על הממונה לאיש
 במס־ בכירים סיפורה. את לפניו ומגוללת
 היינו אנחנו גם מלא: בפה אומרים ההכנסה
 של במקומו הזאת הנישומה את פוגשים
חובתנו. ואפילו זכותנו, זו צרפתי.
 סימון לבארי צרפתי בין שהפגישה אלא

 בירושלים, צרפתי של בלישכתו התקיימה לא
 במישררי לא ואפילו לצפות, היה שניתן כפי

 נערכה הפגישה בתל־אביב. מס־ההכנסה
 פרטי במישרד בתל־אביב, בכיכר־המדינה

 אורי האופנאי צרפתי, של לחבר השייך
 מיס בית־האופנה של הבעלים שהוא רביבו,

.44 באייר ה' ברח׳ לנוט
 עם ההדוקים קשריו את מסתיר לא רביבו

 אליו פנה חודש שלפני היא עובדה צרפתי.
 של חברה במערכת), נשמר (השם אחר, חבר

 צרפתי בין פגישה לערוך ממנו וביקש סימון,
 וזו הפגישה, את אירגן אכן רביבו לסימון.

במישרדו. התקיימה
על ביקורת מתח במס־ההכנסה בכיר גורם

ארון איר!ה
 נישומה, עם פגישה מקיים שצרפתי העובדה

 במישרד דווקא חקירה, של בעיצומה הנמצאת
 לא ״זה בירושלים. בלישכתו ולא חבר, של

 בנוהלי־ פגיעה כאן ״אין האיש, אמר מקובל,"
יפה." נראה לא פשוט זה אבל העבודה,

 עיניים מדי יותר צרפתי, של ליבו לדאבון
 פיות מדי ויותר סימון, עם נפגש אותו ראו

 ביום התפרסמה למשל, כך הסיפור. את סיפרו
 לעניין, התל־אביבי במקומון האחרון השישי
 הבאה: פיסת־הרכילות הרכילויות, במדור

 שראו בעלי־חנויות סיפרו ״ובכיכר־המדינה
 שם מטיילת סימון בארי רקרנית־הבטן את
 הוא אולי ממם־ההכנסה. ונשוי מאוד בכיר עם

הספרים." את לה בודק

 מתנהלת כי לספר ידעו שבוע לפני עוד
 צרפתי אברהם וכי סימון בארי נגד חקירה

 אכן השניים כי כשנודע בחקירה. התערב
 טיב מה לבדוק הזה ׳העולם ניסה נפגשו,

השניים. בין הקשרים
 קשרים אין כי העלתה מדוקדקת בדיקה
 איתה נפגש הוא לסימון. צרפתי בין חברתיים
 של במישרדו כשבועיים, לפני בראשונה

 עם קשר יצר אמנם צרפתי רביבו. חברו
 החקירה על הממונים לו, הכפופים הגורמים

בפי לטעון, אי־אפשר אולם סימון, בארי של
החקי את להטות ניסה שהוא אי־אפשר, רוש
לטובתה. רה

 הפרשה על צרפתי אברהם עם שוחחתי
 גלוי צרפתי התייחסותו. את וביקשתי כולה,
 ובין בינו הקשרים אודות גירסתו וזו מאוד
 אני להסתיר. דבר שום לי ״אין סימון: בארי
הדברים. התגלגלו כיצד בדיוק לך לספר מוכן

 מסויימת חברה נגד חקירה מנהלים ״אנחנו
 את רפי לחברת היא (הכוונה לגביית־צ׳קים.

 להם שנמסרו צ׳קים אצלם מצאנו בירמן.)
מה השאר ובין שונים, מגורמים לגבייה
 בעלי כל את הזמנו סימון. בארי רקדנית
 רצינו כי לחקירה, במיספר, 40כ־ הצ׳קים,

 בארי גם עמלה. לחברה שילמו הם אם לברר
לחקירה. זומנה סימון

 גברת שיש לי ואומרים באים אחד ״יום
משהו לי ולמסור אותי לראות שרוצה אחת

 לה למסור ביקשתי שלי. החוקרים לגבי חשוב
הגיע. לא מיכתב ושום לי, שתכתוב
 חבר, לי סילפו יותר או שבועיים ״לפני

 קורים דברים איזה אדע שאני שרצוי לי ואמר
 לשמוע מוכן לא אני ושאם במחלקה, אצלי

 נותן אני אז סימון, בארי של הטענות את
חריגים." למעשים לגיטימציה
 מדובר שבו החבר אם צרפתי את שאלתי

 חברים ואורי אני ״כן. צרפתי: רביבו. אורי הוא
 ,שמע, לי: ואמר קשר איתי יצר הוא טובים.

 מישרד לאורי יש מלאה׳. בטן יש הזו לבחורה
 בכיכר־המדינה, שלו לתנויות־המכירה מעל
 עצמו אורי אגב, סימון, בארי עם נפגשתי ושם
 הפגיש משותף וחבר סימון, של חבר לא

אותם.
 לטענתה סיפור. סיפרה איתי ״בפגישה

 אותה שאלו יפה, לא מאוד אליה התייחסו
 והיא בלילה?׳ אתמול עשית כמו,מה שאלות

 לי אמרה היא אליה. מהיחס נפגעה מאוד
 לא ושהיא למהדרין, כשרים שלה שהתיקים

בה. לפגוע צייר למה מבינה
 היה זה למישרד. וחזרתי אותה, ״שמעתי

 וטילפנתי למישרד חזרתי החמישי. ביום
האחר לינדסקר, ליעקב (הכוונה ללינדסקר.

 תל־אביב). באיזור מס־ההכנסה חקירות על אי
אמ הפרשה. את מכיר הוא אם אותו שאלתי

 מהסוג שבחקירות מבקש אני שלהבא לו רתי
שמופיעות נשים או רקדניות־בטן של הזה

התלוננה! והיא
 שלנו, בחורה גם נוכחת תהיה במועדוני־לילה

ללזות־שפתיים. מקום לפתוח לא כדי
 שבכל החלטתי נוסף: דבר הסיפור. כל ״זה

 לא, אם וגם נכון שלה הסיפור אם גם מיקרה,
 נציב־המם, של להחלטתם התיק את להעביר

שטאובר. מיקי מבקר־האגף, ושל גביש, משה
 עזרה שום ממני ביקשה לא סימון ״בארי

שה על־כך קבלה רק היא התיק. בנושא
 ושהם יפה, לא אליה מתייחסים חוקרים
 לגבי אותה שואלים כשהם בצחוק פורצים
שלה." הפרטיים החיים

 קיום את מכחישה דווקא סימון בארי
וכל: מכל הפגישה

 לא ״הוא שאלה. היא צרפתי?" זה ״מי
 אחד אף מכירה לא אני מהמישטרה? מישהו
כזה."

 היא האם להסתיר? סימון לבארי יש מה
 ברור מיקרה, בכל צרפתי? על להגן מנסה

 כנראה, שנועדה, הזו, ההכחשה שדווקא
 לו מביאה לנציב־המס, המישנה על לשמור

נזק. עתה
 פרוטקציה, כאן אין אם צרפתי את שאלתי

 עם להיפגש ממנו מבקש שלו שחבר בכך
 ושהוא חקירה, של בעיצומה הנמצאת נישומה
בתיק. עניין לגלות מכך כתוצאה מתחיל

 בסך־הכל מה פרוטקציה. שום ״אין צרפתי:
 ולספר אותי לראות רצתה היא ממני? ביקשו

 של חריגה כהתנהגות לה שנראה מה על לי
 צריך שהייתי כפי בדיוק פעלתי החוקרים.

 הפגישה סנסציוני. דבר שום כאן אין לפעול.
 ודאגתי בהחבא, לא היום, לאור היתה איתה

 עם יודע אתה עיניים. בשש תהיה שהיא גם
 קטנים עם נפגש אני נפגש? אני אנשים כמה
גדולים." ועם

 לליג־ שלו הפנייה אס צרפתי את שאלתי
 וההנחיות בתיק, קורה מה לשמוע כדי דסקר,

 עם רק בו(חקירה הטיפול לגבי הספציפיות
 הנציב) להכרעת והעברתו בחדר, אשה עוד
בחקירה. התערבות למעשה מהווים לא

על השפעה של עניין שום פה ״אין צרפתי:

צרפתי מישנה
קשה עובד

 הייתי שנהגתי, כפי נוהג הייתי לא אם חקירה.
ולמדינה." למס־ההכנסה עוול עושה

 במס־ההב־ מוסמכים מקורות עם בבירור
 טלפוני קשר יצר אכן צרפתי כי עולה נסה,

 תל־אביב, באיזור החקירות על הממונה עם
 אותו והינחה סימון, של בחקירתה התעניין

 לחץ הפעיל לא צרפתי לחקירות. אשה לצרף
 כי ברור זאת, עם יחד החקירה. את למרוח כדי

פרש הרבה להיות יכולות כזו ל״התערבות"
 אותה מפרשים שהיו מי שיש ויתכן נויות,

בטיפול. להקל לחוקרים לאותת כניסיון
 בארי נגד החקירה במהלך כי נודע, עור
 מרכזי־החוליות אחד על־ידי שנוהלה סימון,

 לינדסקר החליט המחלקה, של המצטיינים
לצר סימון. בבארי לטיפול חוקר עוד להוסיף

 ככל שנבע, הזה, לצעד קשר היה לא פתי
ענייניות. מסיבות הנראה,
 שלא החליטו שילטונות־המס פסוק: סוף
 ולא סימון, נגד משמעותיים מימצאים נמצאו

כתב־אישום. נגדה יוגש
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