
שה דייו מ
 כבר נלחם דיין משה ***ר״הביטחון

 הטוב. שמו על בחייו רבות פעמים (1/
 גם לראשונה, נאבק, הוא אלח, בימים

הטוב. ריחו על
 ליתד הטוב, שמו של הטוב ריחו על
 למנוע, מנסה ששר־הביטחון מה שכן דיוק.

 בשמו שימוש הוא האחרונה, במלחמתו
לגבר. גילוח למוצרי כפירסומת
 הוא שהשימוש טוען א ו ה כלומר,

 טוען זאת, לעומת יריבו, שלו. בשמו
 בשמו ולא שלו, בשמו רק משתמש שהוא

שר־הביטחון. של
 קוראים היריבים שלשני היא, הצרה

 מכתבי־האזהרה צרורות ולפי דיין. משה
 משה אל אלה בימים שר־הביטחון שיורה

 יצליח בית־המשפט שרק נראה השני, דיין
 גברי יזכו והאם השם, שייך למי לפסוק
 ומי־ אחרי־גילוח בבושם להשתמש ישראל
דיין. של קולון

 מעוררי־ המוצרים כבר הוצאו בינתיים,
 מעריציו מבין גבר, וכל לשוק, הסערה

מבו בהם להתבשם יכול שר־הביטחון, של
 בחדר־האוכל ובמשרד, ברחוב ערב, עד קר

מהאף. דיין לו שייצא עד — השינה ובחדר

 לעג לעשות
משר־הביטחון?

ל שר-הכיטחון ששלח מכתב ך*
 משה התד-אכיבי פירסומאי 1 !

 הופמטייח״, ״אדם ולחפרתו דיין
מפור עורכי-דין משרד באמצעות

:כיותר חמור היה סם,
 לפנות הננו דיין משה מר מדשנו בשם
 הבא: בעניין אליכם

 ״מוצרי הכותרת תחת שלכם, בפרוספקט
 אתם כי מודיעים אתם לגבר,״ טיפוח

 טיפוח מוצרי שני למכירה ומציעים מציגים
 בשם ידכם על ומשווקים המיוצרים לגבר

דיין״. ״משה סידרה
ומפו בסידרה הנכללים המוצרים בין
 ו־ שייב אפטר דיינ׳ס חוזר, באותו רטים

קולון. דיינ׳ס

דיין ת גשו נגזו ר חש ן דייו 11 גשו
אי ק מוו ת ב ה הבושם עד בקו

ה! ■ש וי
הסתפק לא פשע על חטא להוסיף כדי

 גם לשם הוספתם אלא הנ״ל, בשמות תם
 (המעוותת) דמותו לחיות המתיימרת דמות

דיין. משה מר של
 והוא מרשנו לידי הגיע שלכם החוזר

 פעולתכם כי כך, על להעמידכם לנו הורה
 מרשנו על הרע לשון הוצאת מהווה הנ״ל

 הרע לשון איסור חוק להוראות בהתאם
 להשפילו כדי בה יש שכן ,1965—תשכ״ה

 מצידם ללעג מטרה ולעשותו הבריות בעיני
הציבורית. במישרתו בו לפגוע ואף

 סלילית עבירה משום יש הנ״ל במעשיכם
מרשנו. נגד אזרחית עוולה וכן

שבעה נמתין הליך בכל ננקוט בטרם

הפירסוימאי: דיין משה
 בתל-אביב. ונולדתי ,35 בן היום אני

 בעיקר בצבא, עוד החלו שסי עם הצרות
 זה כי האמינו שלא או קצינים. בקורס

 תשומת־ יותר משד שהשם או באמת, שמי
מפני. לב

 שנה 17 כבר ואני — הצבא אחרי גם
 כפירסומאי, בעבודתי — בסיירת קצין
 חודשים כמה לפני עד לי. הפריע רק השם

 מפעל של הסירסום מחלקת מנהל הייתי
 לפירסום מומחה אני רובינשטיין. הלנה

 לעצמי: אמרתי קוסמטיקה. מוצרי ושיווק
גם סוף־סוף בעזרתו שניתן שם לי יש
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 הפירסומאי לשוק שהוציא דיין, משה על־שס מוצרי־הגילוחהאובייקט
לשר־ הפירסודאי בין סלע־מחלוקת משמשים ואשר דיין, משה

 הפירסומאי ואילו בשמו, משימוש ירוויח שהפירסומאי מתנגד שר־הביטזזון הביטחון.
דיין. משה בשם מהשימוש גס מהמוצרים, גס — אפשר שרק כמה להרוויח מתכוון

 אם ).14.11.72( זה מכתבנו מתאריך ימים
 הצהרה מכם נקבל לא מועד אותו עד

 ובדמות בשם להשתמש שהפסקתם חתומה
תי כי חתומה התחייבות וכן מדשנו של

 לציון ובדמות, בשם משימוש בעתיד מנעו
 משווקים או המיוצרים שהם כל מוצרים

 לנקוט נאלץ שהיא, דרך בכל ידכם, על
בתוצאות. תישאו ואתם בהליכים

דיין. משה העתק:
המכתב. כאן, עד

ר רסיו צי  ק
שר־הביטחון נגד

 להסתכסך לרעיון דיין משה הגיע יד
£ השבוע סיפר דיין? משה עם כך \

לסבול. דק לא דברים, למכור ליהנות,
 כתבה קראתי כאשר לי בא הרעיון
הנמכ מזכרות של שוק על הזה בהעולם

 ועטים מחולצות החל דיין, משה בשם רות
ושעונים. כדים בצלחות, וגמור
 — עצמו שר־הביטחון גם כי ראיתי אחר

 את מוכר — מעריץ אני אגב, שאותו,
 שלו, שאינן עתיקות מוכר הוא שמו.

 ומקבל — חתימתו את ומוסיף למשל,
רב. כסף עבורה

 שר- דיין משה אם לעצמי, אמרתי
 •שלא למה — שמו את מוכר הביטחון

 שאני גם מה שמי? את אני גם אמכור
 שלו. מעריץ שאני בגלל רק זה עושה,

ומושכת. גברית דמותו כי משוכנע אני
רק לא נתתי טעויות, למנוע כדי אולם

שה דיין מ
 על שלי הצללית את גם אלא שמי, את

המוצר.
 בהכנות התחלתי שעברה שנה בסוף
לחנו מכתבים שלחתי המוצרים. להפצת

 המכתב למשכית. גם ביניהן גדולות, יות
 נשא — דיין רות שבהנהלת — למשכית

 המוצרים, של התווית של דוגמה גם
הו על והכריז ליצוא, בעיקרם המיועדים

 לטיפוח מוצרים שני של לשוק צאתם
 והשני שייב, אפטר דיינ׳ס האחד הגבר.
 תישא המוצרים סידרת כל קולון. דיינ׳ס

 השם, לרישום בקשה דיין. משה השם את
הפטנטים. לרשם כבר נשלחה התווית, וכן

ם קו נא י
תי דיין האמי

 דיין. משה שר סיפורו באן ד **
ש■ האזהרה למכתב כתשובה <

)27 בעמוד (המשך
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ד ד 1 ״  ששלחו מכתב־האזהרה 1
^1 1  שר־ה־ של עורכי־הדין 1.
 כשלו שם אותו הנושא לפירסומאי טחון
דיינים. המשה לשני בהעתקים טלח




