
רם. בצחוק פרצנו השבוע
 בראש ה׳. יום של עיתוני־זזבוקר על שעברנו בשעה היה זה
 מס־ שערוריית על שם סופר גדולה, בכותרת הראשון, העמוד

. — ראש־הממשלה של ההכנסה ת פ ר צ ב
מאד. מצחיק זה מצחיק. זה
 השערורייה לגבי טוטאלי קשר־השתקה מקיימים עיתונים אותם כי
 בכיר לשר והנוגעת בישראל, בית בכל והערב השכם מדברים שעליה

. ל א ר ש י ב
 מסתבך כשהוא ראשית, לכותרת דווקא צרפתי שר זכאי מדוע

 זכאי אינו מצב, באותו הנמצא ישראלי, שר ואילו שחיתות, בעסקי
פתרונים. הישראלית העיתונות לאלילי אמצעיי בעמוד קטנה לידיעה

ת בוז שחיתו בצרפת! - ל
 הישראלית בכנסת הישראלי שד־האוצר סגן השיב שבועיים לפני

בכיר. שד של מס־ההבנסה על לשאלה
 מס־ההכנסה לשילטונות מדווח דיין משה השר אם שאל אבנרי אורי

לשנה. לירות רבבות להרבה המגיעות עתיקות, בסי׳סחר הכנסותיו על
 התחבא הוא זו. פשוטה שאלה על להשיב סירב סגו־שר־האוצר

סודיים. הם מס־ההכנסה שענייני הקובע סעיף מאחורי
 דיין משה את בוודאי שאל סגן־השר הרי דרשני. אומרת זו תשובה

להיות צריך היה דיין משה השאלה. על בבירור להשיב לו רצוי אם

10.2.72 ב״הארץ״ ראשית כותרת
 אם — למס־ההכנסה אלה עסקות על שדיווח להודיע בעצמו מעוניין

. ם ג אם ח ו ו י א השר אם דק מובנת המתחמקת התשובה ד דיווח. ל
 בלתי-חוקית בדרך דיין משה לידי הגיעו שהמימצאים מכיוון
 להניח סביר בלתי־חוקי, באופן בהם סחר והוא בקניה), או (בחפירות

ההכנסות. על דיווח לא שגם
ן אף פלא: זה ראה והנה, ו ת י ד ע ח  לקוראיו מסר לא בישראל א

הכנסת. במליאת סגן־שר־האוצר של הפומבית תשובתו על
ף כשם א ן ש ו ת י י ע ל א ר ש  כי לקוראיו השבוע מסד לא י

 בעד המדברת מתחמקת, תשובה — שהשיב כפי השיב שר־המישטרה
 שערכה המוזרה לחקירה בנוגע אבנרי, של אחרת לשאילתה — עצמה

זה). בגליון (ראה דיין. בעיסקי המישטרה
 נופלת צרפת, ממשלת ראש שאבאן־דלמאם, ז׳ק של השערוריה

 החוק. את הפר ששאבאן־דלמאס טוען אינו איש דיין. של מזו בהרבה
קיים. חוק שניצל דווקא היא הטענה להיפך,

 המשחרר חוק נחקק בצרפת כלהלן: בקיצור, הם, העניין פרטי
 אותה, שחילקה החברה, אם מס־הכנסה, מתשלום מדיווידנדה הכנסות
 בצורה זה חוק ניצל מופלג, עשיר שהוא ראש־הממשלה, ימם. שילמה

רבות. שנים במשך מס שום בכלל לשלם נאלץ שלא מחוכמת, כה
 משלמים, העניים בישראל, כמו בצרפת, כי הוכיחה השערוריה

הרוחות. סוערות כך על משוחררים. והעשירים
רבה. בהרחבה כך על לדווח כדי חשוב די ישראל לעיתוני נראה וזה

 כמה בהפרת ברורה להאשמה הנוגעת בישראל השערורייה ואילו
 מלבד וכאן, חקירות. וסדרי עתיקות חוקי מם, חוקי — חוקים וכמה

ולצפצף. פה לפצוח שמעז מי אין הזה העולם
 והחייל האמריקאי החייל על הישנה הבדיחה את שוב !מזכיר (זה
 ״אני האמריקאי: אומר בארצותיהם. הדמוקרטיה על המתווכחים הרוסי,

 הוא שניכסון רם בקול ולומר בנידיודק, הטיימס בכיכר לעמוד יכול
 במאי האחד בכיכר לעמוד יכול אני גם מה? ״אז הרוסי: משיב נבל!״

!״).נבל הוא שניכסון רם בקול ולומר במוסקבה

שקר על חזרה ה
 תמיר, שמואל עם גדול ראיון אחרונות״ ב״ידיעות מצאתי

שנה. 15 מלפני ׳תמונתו בלוויית
 דבר ושום קושיות, מקשה אינני הזה העולם ״על אומר: תמיר מר

 להגיד מוכן אני זה.״ עיתון של סיגנונו או מעשיו לגבי אותי יפתיע לא
 ומחדליו דיבוריו לגבי אותי יפתיע לא דיבר שום :הדבר אותו את עליו

 וממלא לוחם־בשחיתות, של בנוצות המתקשט תמיר, שמואל ח״כ של
 המדינה את המסעירה העיקרית פדשת־השחיתות לגבי מים פיו את

 חיקו אל אותו יאסוף דיין שמשה קלושה תקווה מתוך אולי אלה, בימים
 של לרוחו לא כל־כך הוא הזה העולם של סיגנונו (אגב, הימים. באחד

 מתחרה שבועון להוציא לחקותו, ניסה הימים שבאחד עד תמיר, ח״כ
בבושת־פנים.) כזכור, שנכשל, — יעד — דומה במתכונת

 לפני תסיר. מדברי אחד פסוק על בשתיקה לעבור יכולים איננו אך
 עלילה, ׳והפיץ הכנסת דוכן על שוסטק, אליעזר חברו, עמד שבועות כמה

 דיין. פרשת לפירסום במערך, מישהו ובין בינינו ״קנוניה״ יש כאילו
 מעל מייד הדברים את הכחיש סורקיס, מרדכי דיין, של חסידו דווקא
אווילית. עלילה שזוהי הבינו והכל הדוכן,

 זוהי כאילו חברו עלילת על ומדבר ראיון, באותו תמיר, בא עכשיו
כל הוכחה להביא עצמו את להטריח מבלי לכל. וידועה מוכחת עובדה

 אינפור העבירו המערך שראשי מאליו, מובן כדבר מספר, הוא שהי,
 בהתחסדות הזה. להעולם גבו מאחורי דיין, על מציה

מ סלידתו את תמיר מביע לו, האופיינית הצדקנית
המערך. אנשי של זה ו״פחדני״ ״פסול״ מעשה

פשו שאנשים שאמר לי, נדמה היטלר, זה היה
פעמים. די עליו יחזרו אך אם שקר, לכל יאמינו טים
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