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באופניים
 שנשלח צלם־עיתוגות

 שלו הסוכנות עדיידי
 - לקפריסין

 רכב בכל 8לש יניע
אפשרי

ה סוכנותיהצילום של הצלם ריבו, מרק
 ללא לו והשתזף שכב מאגנום, אמריקאית

 אישתו גם החוף על שכבו לידו דאגות.
וילדיו.
 הגיעה כאשר יוון מאיי באחד נפש הוא

 מייד ,צא :מניו־יורק טלפונית הוראה אליו
איך אך מייד,״ ״צא לומר קל לקפריסין!״

ריבו מרק צלם
להימשך חייבת ההצגה

 סביב חוקר החל ריבו מרק זאת? עושים
הח יעדו אל מהאי אותו להסיע ■יוכל מי

 ״יש מעודדות היו לא התשובות דש.
מסוכן.״ וזה באיזור, מילחמה

 מרק ובסירת־דייגים. באופניים
 לעבר נוסע והחל שגילה, אופניים זוג תפס
 האופניים את נטש החוף, אל בהגיעו הים.

מ בוקר באותו שחזרו הדייגים אל וניגש
 -שהביאה סירת־דייג, מהם שכר הוא הים.
עצמה. יוון חופי אל אותו

 צלם־ד,עיתונות השתמש שבו הבא הרבב
 אל אותו שהסיעה מונית, היה האמריקאי,

 הצליח אז רק אתונה. של נמל־ד,תעופה
 אותו שהביא יותר מהיר רכב על לעלות
לישראל. בטיסה
 יזם בצהרי ל־תל־אביב הגיע ריבו מרק
 ממנו, רחוק עדיין כשיעדו האחרון, השישי
לאופק. מעבר

 יושב הוא כעת אפשרת. דרך בכל
ל להגיע להזדמנות וממתין בתל־אביב,

 בו מיוחד, צ׳ארטר מטוס בעזרת קפריסין
לב מנסה הוא בינתיים כתבי־חוץ. יטוסו

 אמצעים בדבר הישראליים עמיתיו אצל רר
הצל ללא אך בכוחות־עצמו, לשם להגיע

מרובה. חה
 ב־ נוחתים הצ׳ארטר מטוסי גם אולם,

 בקפריסין, הבריטי הצבא של שדה־תעופד,
 שאז נראה ניקוסיה. של בנמל־הז/עופה ולא
 ייאלץ ■והוא ברירה, למרק תיוותר לא

 האופניים, שלו, המקורי לכלי־הרכיב לחזור
 המסוכנים למקומות להתקרב שיוכל כדי

הקרבות. מתנהלים בהם
חיי ההצגה ובעיתונאות, בתיאטרון כי

להימשך. בת

1ה ¥ ד1  בלגיה, מלכת אליזבט, ז1*
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 את בנוכחותה לכבד כדי לישראל, 1959
 בנתניה, שהוקם לאמנות המוזיאון חנוכת

 המוזיאון גולדמינץ. והלנה רוני שם על
 של במרחק נידחת, חולית גבעה על הוקם

הבי לא אז העיר. ממרכז קילומטר שיבעה
 למוזיאון בן־עמי עובד הועיד מדוע נו

 כתוצאה כי מסתבר עתה זה. מקום דווקא
 ערך עלה הנידח, במקום המוזיאון מהקמת

באיזור. בן־עמי לעובד שהיו הקרקעות

מדינת כידוע, היא, דינת־ישראד ץ*
חוק. !■/

 על לשמור מאוד מקפידים במדינת־חוק
החוק.

 לשמור מקפידים עליהם החוקים ואחד
 הוא במדינת־ישראל, אחר חוק מכל יותר
 של מס־ההכנסד, תיקי כי הקובע החוק

הכ וסודיים. חסויים הם פרטיים נישומים
 והמס בישראל, נישום של המוצהרת נסתו
 על־פי הם, הכנסותיו על משלם שהוא
 שלו פקיד־השומה לבין שבינו עניין החוק,

בילבד.
 שר־האוצר, המחיש שבועיים לפני רק

 ■ב־ מקפידים כמה עד רבינוביץ/ יהושוע
בתשו זה. חוק על לשמור מדינת־ישראל

בד מחברי־הכנסת, אחד של לשאילתה בה
 לפיתוח־התעשייה הבנק שנתן ההטבות בר

 משה בנק־ישראל, נגיד כיום שהוא למי
הט על ששולם מם־ההכנסה ובדבר זנבר,

לא תשובה שר־האוצר השיב אלה, בות
 אמר, חסויים, הם מם־ההכנסה תיקי קונית.

■בפומבי. עליהם פרטים לגלות ניתן ■ולא
 האזרח. על להגן החוק נועד לכאורה

למס־ד,ד,כ זה חוק מאפשר למעשה, אולם
עצמו. על להגן נסה

האופוזיציה .
ם פיה מילאה מי

ש פגי ף  הזה העולם חשף ימים חוד
ה של מס־ד,הכנסה שערוריית את /

נת ראש־עיריית בן־עמי, עובד מיליונר
ב העשירים האנשים ואחד לשעבר, ניה

 כתוצאה ).1924 הזה (העולם בישראל יותר
השו בערכאות שהתגלגל מישפטי, מדיון

 היה ■ניתן בישראל, בתי־המישפט של נות
 של החסוי מם־ההכנסה בתיק מבט להעיף
 היה די זו, חלקית הצצה גם אולם האיש.

להדהים. כדי בה
 שיל- הגישו 1966 בשנת כי הסתבר

 גן- לעובד שומות־מם מס־ההכנסה טונות
ב ולחברות לו שהיו הכנסות על עמי,

 1961 ,1958 ,1955 המם בשנות בעלותו,
 עירער הנתנייתי המיליונר .1963ו־ 1962

מס־ד,הכ שילטונות של שומות־המס על
נצי עימו הגיעה פלא, באורח ■ואז, ,נסה
 נדיר תשלומים להסדר מס־ההכנסה בות

ביותר.
 על בן־עמי עם התפשר המדינה אוצר
 ל״י 351,500 של בסכום מיסים תשלום

ל לו איפשר האמורות, המם שנות עבור
 במשך בתשלומיפ-לשיעורין זה סכום שלם
 זו, פריביליגיה ריבית. ללא שנים, שש

ה פירושה רגיל, לאזרח ניתנת שאינה
 לאיל־ההון מתנת־חינם הענקת הוא מעשי

 משלם־ חשבון על העשיר, וסוחר-הקרקעות
הקטן. המיסים

 כאמור, כי, הדים. כל עוררה לא הכתבה
 נציגי ואם מדינת־חוק, היא מדינודישראל

 לו מה בן־עמי, בעובד כך נוהגים החוק
מתו מדינה בכל שילין? הקטן לאזרח

גי על עטים האופוזיציה נציגי היו קנת
לנגח כדי רב, שלל כמוצאי זה מעיו לויים


