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 בדרך־כלל זונד. הארץ, היומון של הדפום

 מוחץ, גילוי־דעת מפרסמת היא במירוץ.
 ודורשת מציעה קובעת, נענה, מתריעה,

ש.
הירי הקבוצה באה אחריה במרחק־מה

 מקטרגת, היא אלוני. שולמית של זו בה,
ש־. ומציעה תובעת מזהירה,

תמיר. שמואל של קבוצתה באה אחריה
 יותר. יסודית אך פחות, זריזה כבר זו

 מגישה מסיבת-עיתונאים, מכנסת היא
 לאחר־ ומטלפנת סעיפים, 17 של תוכנית

ש להבטיח כדי בנפרד עורך לכל מכן
 של שמו וכי העמוד, בראש תופיע היא

בכותרת. בהבלטה יוזכר עצמו תמיר
 שהיתר, הליכוד, הנהלת. באה לבסוף

 מ- אחד שאף כל קודם להבטיח צריכה
 היא בפרשה. מעורב אינו אגשי־חסותה

 — פרלמנטרית ועדת־חקירה מינוי דורשת
 ועדת־ה־ יו״ר הוא שנציגה להשכיח כדי

 ושחבריה תקציב־הביטחון, לענייני מישנה
 שנים במשך חיפו החוץ־והביטחון בוועדת

המתפשט. הרקבון על
 המתבקשת השאלה כזול. זה ׳לפחוד

 להוטות האלה המיסלגות כל אם היא:
 אינן מדוע השחיתות, בועור אחרי כל-כך
בעצמן? אותה לחשוף כדי דבר עושות

 מן יותר עשירות הישראליות המיפלגות
 לירות אלפי מאות מקבל הליכוד העיתונות.

 שולמית גם משלם־המסים. מכספי לחודש
לי רבבות מקבלים תמיר ושמואל אלוני

 זוכה רובינשטיין קבוצת לחודש. רות
ומו בינלאומי, איל-הון מצד נדיב במימון

מודעות-ראווה. על הכסף את ציאה
 האלה הגופים מן אחד אף אין מדוע

 חקירת־שחי- של מיקצועי מנגנון מקים
 אליו הבא הכסף מן חלק בו ומשקיע חות,

 מעדיפים הם מדוע ? רבה כה בקלות
עבו וניצול טרמפיזם של הקלה השיטה את
 ממי כלל להזכיר מבלי ולרוב הזולת, דת

הפרשה? את סחבו
 בשטח מגיע לשיא אחרת. שחיתות

תמיר. שמואל זה
 בעיקבות מסיבת־עיתונאים קיים השבוע

 במישרד־הביטחון. פרשת־השחיתות גילוי
 אחרי מעטות דקות התקיימה זו מסיבה

 לעמיתיהם, הסבירו הזה הסולם שעורכי
ה את חשפו כיצד עצמו, בניין באותו
מסקנותיה. ומהן היקפה מהו פרשה,

ש העיתונאים כליל. מכך התעלם תמיר
הרושם את לקבל יכלו לדבריו הקשיבו

תמיר ״כ ח
הגל על לרכב

 את ומנהיג הפרשה, את גילה עצמו שהוא
 במישרד־הביט־ השחיתות לביעור המאבק

חון.
 כדבר תמיר, הזכיר זה רושם לחזק כדי
 גם בעבר חשף שהוא מאליו, ומובן ידוע

ואוטוקארס. ורד נפט, נתיבי פרשות את
שחד. לכך אין כי זכרו יודעי־דבר רק

 על-ידי כולה נחשפה נפט נתיבי *פרשת
 על־ידי נחשפה י ורד פרשת הזה. העולם

 תפס האלה המיקרים בשני מבקר־המדינה.
 שנתגלתה, אחרי הפרשה על טרמפ תמיר

 את לעורר שלו בעוצמת־הקול והשתדל
המגלה. היה שהוא הרושם

היתר, עצמו תמיר שחשף היחידה הפרשה
 זו פרשה דווקא אולם אוטוקארס. של וו

 בביודהמישפט, דבר של בסופו התמוטטה
התעמו לצורכי אותה ניצל שתמיר אחרי

ארוכים. חודשים במשך מיפלגתו של לה
 נק- אין השחיתות, נגד שבמאבק נראה

בכיפה. שולט יון־ה,כפיים




