
א מיליונר לזזמון־ איר
)19 מעמוד (המשך

ב יותר מרווחת דירה תמיר רכש ,1955
 אל בירושלים. כן גם אמנו, רחל רחוב
 (אביו הקשישה אמו את העביר זו דירה
 הזו, הדירה רכישת את קודם־לכן). נפטר

 הדירות משתי ובמחירה בשיטחה הגדולה
 מימן יחד, גם ובבית־הכרם צפניה ברחוב

 אותן ממכירת השאר, בין תמיר, יעקב
דירות.

הגדו הדירה לרכישת המימון יתרת את
אחר. ממקור תמיר, קיבל והחדשה, לה

 תמיר יעקב שלדברי מקור, אותו זה היה
 עד מקצה הכספי מעמדו את שינה עצמו,
 דרונדאפרי־ ילידח אשתו, של אמה קצה.

אלף 20 של סכום לבתה הורישה קה,
שטרלינג. לירות
מסתבר, כך תמיר, נאווה של אמה
מאחו החמישים, שנות בסוף לארץ עלתה

הותירה היא תמיר׳ יעקב מסביר ריה,
 של מותה עם רב■ רכוש בדרום־אפריקה

 כי הסתבר תמיר, ומספר ממשיך האם,
 בדרום־אפריקה השאירה רכושה מרבית את

ו שטרלינג, בלירות מזומן כסף בצורת
חס כל הועברו מותה עם רבים. קרקעות
 סיפר זה, סכום לארץ. במזומן כונותיה

אמנו. רחל שברחוב בדירה הושקע תמיר,
מסתבר, בטאבו הדירה רישומי מבדיקת

 בשנת נאווה, של אמה מות לפני שנה כי
 שהיתה הדירה, על הבעלות הועברה ,1961

 ■שם ועל החמות שם על אז עד רשומה
תמיר. ויעקב נאווה -של לבעלותם בתה,

וכלכלתם. לחינוכם לדאוג וחייב ילדים
 הסכומים את תמיר יעקב לקח מניין י

 7 שלו וילת־הפאר לבניית דרושים שהיו
 לא זו, שאלה על להשיב כשהתבקש

שלו. חוש־ההומור את תמיר יעקב איבד
 מס-ההכנסד״״ כנציב כיהנתי ״כאשר

 ומשמאל. מימין אנשים נופלים ״היו סיפר,
יגיע ,מתי :להתלוצץ אז נהגו חברי

 גם שהגיע רואה אני עתה והנה, תורך?׳
תורי.״

תקו שבאותה תמיר, טען העניין, לעצם
 בסדר- ממשלתי כפקיד הכנסותיו, היו פה

לחודש. נטו ל״י אלפים כחמשת של גודל
 על גם השאר, בין ממונה שהיה כמי
 חייב מפקידי-הממשלה, ההכנסה מס גביית

 בלתי הוא זה שהסבר לדעת תמיד היה
 מעטים כיום, גם שכן, הדעת. על מתקבל

 הבכירות בדרגות הממשלתיים הפקידים
 נטו ל״י אלפים חמש המרוויחים ביותר,

בחודש.
 פשוט הדבר היה ושלוש, שנתיים לפני

אפשרי. בלתי

 כוס־מיץ חצי
יבש מלימון

 תמיר יעקב של הכנסותיו רמת ל **
 מס־ההכגסה, כנציב כיהן ■שבהן בשנים

 מארס בחודש שהעניק מראיון ללמוד אפשר
במעריב. גולדשטיין לדב ,1972

ה״מציאה״
תמיר של

ת  רמת-אש- בשכונת שלו הווילה <(
בו תמיר יעקב החל בירושלים, כול

מס־ההכנ־ כנציב שכיהן בעת ,1970ב- נה
סה.

 כאשר ששת־הימים, מילחמת אחרי מייד
בירו גיבעת־המיבתר את לאכלס הוחלט
 יהודית נוכחות לקבוע על־מנת שלים,

 לכל סימלי במחיר מיגרשים הוקצו במקום,
 בית מייד לבנות להתחיל שהתחייב מי

המ על קפצו איש 450מ־ יותר במקום.
 מרביתם המיגרשים. להגרלת נרשמו ציאה,

מר או בכירים ופקידים אישי־ציבור, היו
 הוא אף שנרשם תמיר, באוניברסיטה. צים

 במיגרש זכה ולא בגורל עלה לא להגרלה,
במקום.
 כאשר אחדים, חודשים כעבור אולם

 בתיהם, בבניית התמהמהו הזוכים מן כמה
 מישרד־ מהם נטל להתחייבויותיהם, בניגוד
 שהוקצתה הקרקע על הזכאות את השיכון

ב עלו שלא לנרשמים הוצעו אלה להם.
 תמיר יעקב גם זכה כך הרא-שונה. הגרלה
 רמת־ ברחוב הנכספת, הקרקע בחלקת
ב 48ה־ המיספר היה הוא לדבריו הגולן.

 עם יחד בגורל. עלו שלא המבקשים רשימת
 ישכרו ישראל, בבנק בכיר פקןד שכנו,

 הווילה את עבורם שיתכנן אדריכל השניים
.1970 בשנת החלה שהקמתה המפוארת,

 מצאו הם הבניין בהקמת הוחל כאשר
 זה היה תמיר. של כהגדרתו ״מציאה״,

 ידוע, ירושלמי ומנהל־עבודה מפקח־בנייה
 כבר קודם־לכו אחדות שנים קליינמן. יעקב

 זה היה תמיר. על־ידי קבלן אותו הועסק
 שברחוב בבית המוסך את עבורו שבנה הוא
 חריג־בנייה. המוסך היה בזמנו אמנו. רחל

 קליינמן של הטובים קשריו בזכות אולם
 היה יותר מאוחר המתאים. הרישיון הושג

 ואחר- למחסן, המוסך את שהפך קליינמן זה
להשכרה. לדירת־חדר גם כך

 בהקמת במרץ, עובד החל קליינמן
 ושכנו, תמיר של הצמודות, הווילות שתי

 הפועלים את שסיפק נוסף קבלן בעזרת
 של הבנייה מחיר הבניין. לעבודת הערבים
שמ על־ידי כיום מוערך ששווייה ■הווילה,

 היה ל״י, וחצי כמיליון של בסכום אים
 כ־ בניין, מהנדסי להערכת לעלות, צריו

 של לטענתו .1971ב־ לירות חצי־מיליון
 ולא להפליא״, ״זולה הבנייה היתה תמיר
 הקבלן ל״י. אלף 200מ־ יותר לו עלתה

 הקמת כי מעריך זאת, לעומת קליינמן,
 סוף- ל״י. אלף 300כ־ לתמיר עלתה הווילה

 גם כולל זה סכום כי לשכוח אסור סוף,
ההו והחרסינה האיטלקי השיש מדרגות את

במיבנה. ששולבו לנדית,
 סכום מתמיר הוא קיבל קליינמן, לטענת

 עבודה עבור בלבד, ל״י אלף 60כ: של
 זו היתד, לדבריו שנים. כארבע שנמשכה

 ״פרט שנים, באותן שביצע היחידה העבודה
 אנשים אצל קטנות עבודות כמה לעוד

 להתערב אפשר לבדוק, מבלי גם חשובים.״
 אכן -שנים לאותן שלו ההכנסות שהצהרת
דבריו. את מאמתת
 ל- ל״י אלף 200 של סך גם זאת, ובכל
 עבור ביותר נכבד סכום הוא הווילה בנ-יד.
י ברוכת* למישפחה אב שהוא ממשלתי, פקיד
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 רחל ברחוב הבית זהוההתחלה
 בו בירושלים, אמנו

 וכן שלימה בקומה תמיר יעקב החזיק
מושכר כיום לדירת־חדר. הפך אותו במוסך
 בווילה מתגורר הוא בעוד זה, בבית רכושו

 שבבעלותו מהדירות חלק ברמות־אשכול.
 ילדיו, חמשת שם על תמיר יצחק רשם
מוקטנים. בסכומים מס־רכוש לשלם כדי

 אז ישאל ״7 החודשית משכורתך ״מהי
תמיר. את גולדשטיין

 ״מזה תמיר. השיב ברוטו,״ ל״י 1900״
 ל״י 180 מס־הכנסה, ל״י 450 לי מנכים

ביטוח־לאומי.״ ל״י 50ו־ מילווה־חיסכון
הו הביתה?״ להביא מצליח אתה ״כמה

לשאול. גולדשטיין סיף
תשו היתד, לחודש,״ ל״י ומשהו ״אלף

תמיר. של בתו
גולדשטיין. שאל עובדת?״ ״אשתך

 בבית, עובדת ״היא תמיר, חרץ !״״לא
עובדת.״ לא שהיא אומר כשאני וכועסת
 התעניין ״7 רציני חשבון־הוצאות לך ״י*ש

המראיין.
 לי אין בלתי־רציני. ולא רציני, ״לא
תמיר. יעקב דיברי !״בכלל

 אוהב אינו אם המראיין אותו שאל כאשר
 העמידו טובה, במיסעדה לפעמים, לאכול,

הכל מצבו חומרת על מס־ההכגסד, נציב
 לעצמי. להרשות יכול שאיני רק ״כן, : כלי
 עכעזיו, כמו מיוחדת, הזדמנות יש אם רק

 מחוץ־לארץ. עשיר קרוב אצלנו כשביקר
חשבונו.״ על — יקרים במקומות אכלנו אז

 לכל ומופת דוגמה תמיר יעקב נתן וכך
 ומשהו אלף הביתה הביא הוא ישראל. עם
 קשישה, אם זה בכסף פירנם לחודש, ל״י

הוצאו את גם ■שילם ילדים, וחמישה אשה
 חשבון- כל לו היה לא לטענתו, שכן, — תיו

רצי סכום לחסוך הספיק ועוד — הוצאות
 מפני אולי וילה. לעצמו לבנות כדי ני

 במים־ ארוחות על כבד, בלב ויתר, שהוא
יקרות. עדות

ל שחדל אחרי לשנתיים קרוב השבוע,
 תמיר יעקב היה מס־ההכנסה, כנציב כהן
במישרד־ שמשכורתו להודות מוכן כבר

 היחידי. מקור־הכנסתו היתד, לא האוצר
 בזמן שהרציתי ההרצאות היו אחד ״מקור

 הזה. העולם לכתב סיפר נציב,״ שהייתי
 בתל־ ,אוניברסיטאות בשלוש מרצה ״הייתי
 על הרציתי ובבר־אילן. בירושלים אביב,

 זד, עלי. הממונים באישור דיני־מיסים,
 לי ואיפשר שלי, משכורת־הנטו את הכפיל

כל-כך.׳ רב זמן המדינה בשירות להמשיך
 הוא עשיר. מבית בא לא עצמו תמיר

הו עם לארץ עלה שבפולין, גרודנו יליד
 אביו ,12 בן ילד בהיותו ,1935 בשנת ריו
 לו הספיקה שהכנסתו שכיר, אופה היה
 המיש־ לימודי את לממן לבנו לסייע כדי

 ה־ באוניברסיטה וראיית־החשבון פטים
בירושלים. עיברית
 המרבה נעים־הליכות איש תמיר, יעקב
ה היישובים במישטרת נוטר היה לחייך,

אח סרן, בדרגת השתחרר מצה״ל עבריים.
 את ובמטכ״ל. ירושלים בחטיבת ששירת רי

 במס־ההב- כרכז־חוליה החל באוצר שירותו
 ב־ הפקידות שלבי כל את עבר הוא נסה.

 כעוזר- חוליית־ביקורת, כראש :זה מישרד
 של כפקיד־השומה לנציב־המס, מיקצועי
 מס־ההכנסה לנציב ראשון וכסגן ירושלים

בעצמו. כנציב שהתמנה לפני
 כישרונו, בגלל הנציב בכהונת האריך הוא

 מלימון מיץ כוס חצי ״לסחוט שהוגדר
 זאת לסחוט יכול ואם לחלוטין.״״ יבש

 ממש־ על־אחת־כמה־וכמה ממשלמי-המס,
כורתו־שלו.

במדינה

0
תו או

ק! זה מצחי
 נכנסו שברמת־אשכול הווילה ל ^
£ אח חודשים תמיר של מישפחתו בני \
 אבל כנציב. תפקידו את שסיים אחרי דים

בתו הממשלתית, שהמשכורת הסתבר אז
הס פה־ושם, בדיני־מיסים ההרצאות ספת

 את לפרנס כדי רק לא תמיר ליעקב פיקה
 בית־פאר לעצמו לבנות הענפה, מישפחתו
 כדי גם אלא — וולוו במכונית ולהחזיק

לימי־סגריר. נכבדים סכומים לחסוך
 סכום־הפיצויים עם יחד אלה, חסכונות

 בתום משירות־המדינה, פרש כאשר שקיבל
 דירה לרכוש לו איפשרו שירות, שנות 21

 דירה בתל־אביב, המדינה בכיכר נוספת,
ומכו בעיר־ד,עתיקה, היהודי ברובע יקרה

נוספת. וולוו נית
 תמיר — לטעות מקום יהיה שלא כדי

במזו רק האלה הנכסים כל את רכש לא
הס בתל־אקיב,״ הדירה ״את שחסך. מנים
 עבור משכנתה. בעזרת ״רכשתי תמיר, ביר

 רק כה עד שילמתי העתיקה בעיר הדירה
 שהדירה ברגע ל״י. אלף 60כ־ קטן, חלק

 מבני־המיש־ מישהו יעבור לרשותי, תועמד
ה יתרת את אשלם ואז ישם, לגור פחה

סכום.״
 ברובע דירות כי להזכיר, המקום זה

לאנ נמסרות אינן העתיקה בעיר היהודי
 דרך- בהן להתגורר מתכוונים שאינם שים

 מחצית לפחות ■שוהה תמיר יעקב קבע.
 יהודה שברחוב בדירתו־מישרדו השבוע

 18 בת ודא הבכירה בתו בתל־אביב. גור
לצר,״ל. הגיוס סף על עומדת

 מבני־מיש־ מי :השאלה נשאלת מאליה
 שבעיר־ בדירה יתגורר תמיר של פחתו

7 העתיקה
 ביותר מטרידה אינה זו ששאלה אלא

 את נקבל ״קודם נציב־המס־לשעבר. את
 מי כבר נראה ״אחר־כך התלוצץ, הדירה,״

שם.״ יגור
 רכש, ישלו השנייה הוולוו מכונית את

המ שלישית. וכיד רגיל במחיר לדבריו,
 במיגרש־ משגה, יותר לפני נרכשה כונית

 חשמונאים שברחוב מחול למכירת־רכב
 שביקש המיגרש, מבעלי אחד בתל־אביב.

 לו ״מכרנו העיר: בעילום־שם, להישאר
 בשבילו. במייוחד טוב במחיר האוטו את

ו למס־הכנסה, בעיות עושים לא אצלנו
 מס־ההכנסה.״ לנציב שלא בטח

 קבל שהוכיח ועל־אף הכל׳ למרות אבל
 מרובת־ למישפחה אב יכול כיצד ועדה עם

מ יותר ובקצת בכבוד להתקיים ילדים
 אחרים שפקידים — ממשלתית משכורת

 — בגללה לשביתות הולכים במס־ההכנסה
 מתכוון, הוא בחלקו. שמח תמיר יעקב אין
 בתל- נוספת דירה לרכוש הנראה, ככל

במעמדו. לאדם קל לא וזה אביב,
 ״אם גדולים. בחובות שקוע הוא לדבריו.

 ייתכן — טוב יותר הכסף את משקיע הייתי
אומר. הוא יותר,״ הרבה מרוויח שהייתי

 שלושה־ של רכוש היום זה מה סוף־סוף,
 לפקיד־ממשלתי־לשע־ לירות, מיליון ארבעה

 ■שמכונה למה מחייו שנים 21 שהקדיש בר
 הגבייה״? ״העמקת כל בפי

 ולקטר לבוא עכשיו יעז עוד ושמישהו י
הזאת. במדינה להסתדר שאי־אפשר

■ דורון מאיר

העם
בהדם ^׳,ר

 בצמרת השחיתות חשיפת
 יותר שי?טון7 מועילה

דו מזיקה משהיא
הי העם השבוע הוכה בה ההלם עוצמת

 להשוותה היד, אפשר חסרת־תקדים. תד,
 האמריקאי העם הוכה בה ההלם לעוצמת

 יניכ־ ריצ׳ארד שנשיאו, לו התברר כאשר
 להלם או ;ווטרגייט בפרשת מעורב סון,

 הסתבר כאשר וההולנדי, היפאני העמים
 העליון והמפקד ראש־ממשלה שהיו שמי
 מחברת שוחד נטלו המזויינים הכוחות של

לוקהיד. האמריקאית המטוסים ייצור
מדינודישראל, נשיא אינו ידלין אשר

 ב־ הוא רמטכ״ל. או ראש־ממשלה לא גם
התכו שכישרון מיפלגתי, עסקן סד־הכל

וכי אישיות נאמנויות בתוספת שלו נות
 אותו קידמו וארגוניים, מסחריים שורים
למוע עד שלו האישית הקריירה בסולם
ב ביותר הבכירים התפקידים לאחד מדות

בנק־ישראל. נגיד של זה — מדינה
שבוע, אחרי שבוע נערמו כאשר אולם

המ העיסקות על הידיעות יום, אחרי יום
ב מעורב, ידלין אשר היה בהן פוקפקות

 קופת־חולים, מרכז כיו״ר תפקידו תוקף
 להיות מכדי מדי ומרובות נוראות נראו הן

 החקי־ של המהירה ההתפתחות בשל אמת.
 לע־ הציבור הספיק לא ידלין, בפרשת רה
 ידיעה עליו שניחתה לפני אחת ידיעה כל

שאי העובדה מקודמתה. גרועה נוספת,
 השילטון מיפלגת מצמרת מרכזית כה שיות

 לעיני במערומיה לפתע נחשפה במדינה,
ב שגם כמחזה־תעתועים, נראתה הציבור,

 בסדר' שחיתויות לחשיפת המורגלת מדינה
 המשק ראשי בין מיליונים עשרות של גודל
לזעזע. כדי בו היה שלה,

 אלא העם, רק לא מזעזעת. אטימות
 להיות אמורים היו ששדיה הממשלה, גם

 במידע ומצויידים בעניינים יותר בקיאים
 סרבו הפשוט, האזרח מאשר יותר מהימן

עיניהם. מול שנחשפו בעובדות להאמין
 של בהשלכות השבוע שדנה הממשלה,

 לקבל צריכה ושהיתד, ידלין אשר פרשת
 לתפקיד מועמדותו את לבטל אם החלטה
 לכלל להגיע מסוגלת היתד, לא הנגיד,

 ה־ מונחים היו שבפניה ■למרות החלטה.
 לממשלה, היועץ־המשפטי של המלא דו״ח

 ידלין -של ות-שובתו ברק, אהרון הפרופסור
המשמעו את השרים תפסו לא זה, לדו״ח

 מעצרו לפני שעות שש מהם. הנובעות יות
 אין שלמישטרה מהשרים הלק קיוו עדיין

 יהיה ניתן וכי נגדו מר*שיעות ראיות די
 אטימות זו היתד, כנגיד. למנותו עוד

מזעזעת.
 על להגן שנועד הלאומי, מנגנון־ההגנה

 פעל ישראל, תושבי של האני־ד,קיבוצי
 באמצעי־ להופיע החלו לפתע חריפה. בצורה

 והכאות־על־חטא, חרטה הרהורי התיקשורת
 מיהרה לא אם ספקנות משום בהם ■שהיה

 לא על ידלין אשר את ל־שפוט העיתונות
בכפו. עוול

 בפר-שת לדון במקום עצמה, הממשלה
 כשהשרים אודותיו, בפירסומים דנה ידלין,

 אמצעי־התיק־ בהשמצת בזה זה מתחרים
השחיתות. וחושפי שורת

 עופר, אברהם ■שר־השיכון כולם על עלה
 על יבער שהכובע טובות סיבות לו שיש

 מוחזק ״אדם כי הסיסמה כשבפיו ראשו.
 אשמתו הוכחה שלא זמן כל נקי בחזקת

 במו להרשיע עופר מיהר בבית־המישפט,״
 היה בהם ההונאה, מעשי חושפי את פיו

מצ שהוא תוך ולהשמיצם, ידלין מעורב
 יתגלה אפילו ידלין, לאשר חברותו על היר

 מי היה לא הממשלה חברי בין כאשם.
 ״אמור האומר: הפיתגם את לעופר שיזכיר

 אתה!״ מי לך ואומר חברך הוא מי לי
 התדמית, ליצירת סייעו נחושה. מצח
 ב״רצח הכל בסך עוסקת העיתונות כאילו.
 ידלין, לאשר לינץ׳ ועורכת מכוער אופי״

 זה של והממושכות התכופות הופעותיו
בטלוויזיה.
 כשהאדמה גם ולהתראיין, להגיב נכונותו

 שהפגין מצח־הנחושה לרגליו, מתחת בערה
הצי לרחמי הראוי כקורבן עצמו הצגת תוך
 של השחצגיות הופעותיו את הזכירו בור,

 ווטר־ פרשת של בשיאה ניכסון, הנשיא
 מעורבות כל בפומבי הכחיש כאשר גייט,

 התהדק החקירה כשחבל גם — בפרשה
צווארו. סביב

מיס־ צמרת של הטיפוחים בן ידלין, אשר
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