
שילוני נציג
— הוצאה

 בשעה ישיבתה את דחתה הממשלה • י כי סיפרה, השבוע שהילכה בדיחה ף*
ה ביום לתת, לחבריה לאפשר כדי אחת

 לבורסה, שינוי הוראות השבוע, ראשון
 בעיקבות מניות מכירת על שהודו אחרי

 לגבות מס־ההכנסה כוונת על הפרסומים
 כי הוכיחה המציאות אולם מספסרים. מס

ביותר. ממשית הבדיחה
ה הוא שילוני אליעזר. מס־ההכנסה נציב

 עשה כאשר שפוטר במיספר השני נציב
 הרגיש בעצב ונגע ברצינות עבודתו את

 של הספקולציות :הממשלה של ביותר
בבורסה. — וקרוביהם השרים
 מס, יעקוב הנציב בכך לשילוני קדם

 לגבות ביקש כאשר מתפקידו שהתפוטר
 בנת״ד, מהשקעה רווחים על מס־הכנסה

השחור. ההון על החגורה את ולהדק
 עיני לנגד מטרה היווה שילוני אליעזר

 הם לתפקידיהם. נכנסו מאז הליכוד ראשי
 שהיה בגלל הן פוטנציאלי, אדיב בו ראו
 ה־ משורות שבא מפני והן המערך איש

לע להניעו קשה היה כך ומשום מישטרה
 שי־ תיקים. בסגירת הכרוכות פשרות רוך
 לעריכת המציאות, מכורח נדחף, לוני

 השחור ההון בעלי נגד נמרצות חקירות
ב פוגע והחל בחו״ל, החשבונות ומחזיקי

המימסד. של הכלכלית צמרת
 כי ברור היה ארליך שימחה לשר־האוצר

ה השערוריות בתחום שקט להבטיח כדי
 עליו מהימן אדם למנות עליו כלכליות
 להדיח רצונו מס־ההכנסה. נציב לתפקיד

 במרץ, חוקר החל כאשר גבר שילוני את
פר היועץ־המישפטי־לממשלה, הנחיית לפי

 כמו הליכוד לשרי הנוגעות כאלה שיות
ו ידידו הוא פת מודעי. ויצחק פת גידעון
 המידע כי משוכנע וזה ארליך של נאמנו

 מקורו הזה בהעולס אודותיו על שהתפרסם
 ה־ גם מס־ההכנסה. ראשי של בהדלפות
 ועל גרופר פסח חבר־הכנסת על פירסומים

 ארליך של לרצונו תרמו שלו המס העלמות
 מם- נציבות כראש משלו איש למנות

הצרות. מקור את בכך ולסתום ההכנסה,
 להיפטר להזדמנות המתין שר־האוצר

 תפקיד את לקבל לו הציע הוא משילוני.
 משה תחת המדינה הכנסות על הממונה

 נטל הנציב סרב. שילוני אולם נוידרפר,
 ככל עשה ברצינות, תפקידו את עצמו על

 מס־ההכנסה מנגנון את להפעיל כדי יכולתו
 האחרונים החודשים בשלושה ביעילות.

 התכנסה מס של החקירות מחלקת פעלה
מכוב באישים היכתה משומנת, כמכונה

רחם. ללא דים
רופ וכמותם נעצרו, ידועים ארכיטקטים

 במקביל משוא־פנים. ללא וקבלנים, אים
 בגבייה, חורים לסתימת מס-ההכנסה פעל

 שילוני היהלומנים. על מם להטלת ובעיקר
ליהלומנים, לוותר שלא תוקף בכל לחץ
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 שר ביו את סתמה ■שואל ממשרת
להבטיח בדי מס־ההבנסה נציב

ארדיף שר־האוצר
הכנסה במקום —

 לעיתונות הודעה אחדים ימים לפני מסר
 ספרים לנהל שלא ליהלומנים יניח לא כי

 מישלחת לשלוח דאג הוא מס. לשלם ולא
משל כיצד ללמוד לבלגיה, מם־ההכנסה של

 עם כי והצהיר מיסים, היהלומנים שם מים
היהלו יאולצו לארץ המישלחת של שובה
החוק. את לקיים מנים

 הגדולה התמיכה קבוצת הם היהלומנים
 על כבד לחץ הפעילו והם הליכוד, של

 החדש האיום את לסלק האוצר ראשי ראשי
 של הדחתו כי ברור השמנים. דיווחיהם על

ת חיסול את תגרום שילוני  לגביית התוכניו
היהלו מאת ספרים ניהול ולדרישת מס

מנים.
 לאביף

ק את החו
 את בממשלה שר־האוצר הציג אשר ך■*
 עימו לקח השחור, להון לחנינה הצעתו ^

 המדינה, הכנסות על הממונה את לישיבה
 את ולא בחנינה התומך נוידרפר, משה
 מנע כך לה. המתנגד מם־ההכנסה, נציב

 סופו מדעתו. אחרת דעה לשמוע השרים מן
הת בגין, מנחם שראש־הממשלה, דבר של

 לחנינה ארליך הצעת את וביטל ערב,
מס. למעלימי כללית

 לו מחכה ארליך כי היטב ידע שילוני
 מח־ של פעולות עיכב פעמים כמה בפינה.

 היחסים את להחריף לא כדי לקת־החקירות
 ח״כ בעניין למשל, כך ארליך. לבין בינו
 מס־ לאנשי ברור היה כאשר גרופר, פסח

 ורימה הכנסות העלים גרופר כי ההכנסה
 צעד נקיטת שילוני מנע השומה, פקיד את

 עם תקינים יחסים על לשמור כדי כלשהו,
 וארליך עזרו, לא מאמציו כל אולם ארליך.

 בעיתונות הפירסומים כל כי בטוח היה
ה אנשי נגד מם־ההכנסה, חקירות בעניין
משילוני. יוצאות אחרות בשאלות או ליכוד

ב ועדה מונתה חודשים כמה לפני
 מם־ההכ־ של היועץ־המישפטי ראשות

 של האפשרויות לבדיקת נייגר, דב נסה,
בבורסה. עסקות על מם גביית
זהו שעדוריה. הוא בבורסה שקורה מה

 כלל. מס בו משלמים שאין היחידי המקום
 אין שגם אלא מס, משלמים שאין די ולא

 אדם כי הקובע החוק, את בו מקיימים
 מם־ ישלם בניירות־ערך בסחר שעיסוקו

 — ממיקצועו הכנסותיו על מלא הכנסה
ל מניות הקונה מיקרי, ממשקיע להבדיל
ו קנייה שעיסוקו מי גם כיום, עיתים.
 שכל בעוד ממס, פטור מניות של מכירה

 מלא. מס משלם במדינה אחר בעל-מיקצוע
ובלתי־חוקי. בלתי־נסבל, מצב זהו

 לחייב והמליצה המצב, את בדקה הוועדה
ת־ערך שעיסוקם אנשים  מם- לשלם בניירו
ל הוועדה, המליצה למעשה מלא. הכנסה

החוק. את קיים
 מניות ומוכר שקונה מי מחייב גם החוק
̂״ בשיעור מהדד,כנסה לשלם בחו״ל, ,25 

 אינו זה חוק גם עיסקה. מכל רווחיו על
 המליצה הוועדה בגלוי. ומופר מקויים,

זה. במיקרה גם החוק את לקיים
ה את להחיל הוא הוועדה שביקשה מה

 השר אולם עליו. ממונה ששר־האוצר חוק
 אלא החוק באכיפת כנראה, מעוניין, אינו

 וטפילים, לספסרים גן־העדן מצב בהמשכת
 וקרוביהם ממשלה שרי גם מרוויחים שבו

פנימי. מידע ניצול תוך בבורסה מהשקעות
 האחראי שהוא על שילוני, של פיטוריו

 מהווים נייגר, של הדו״ח להדלפת כביכול
 בישראל כי הספסרים, לכל מפורשת הודעה
 הצהרות כל וכי לחוק, מעל הספסר עומד

 ובתשלום החוק בקיום רצונה על הממשלה
 ו־ הבל אלא אינן מס־ההכנסה, של אמת

רעות־רוח.
 הדלפת כי בטוחים מס־ההכנסה בחוגי

ו ארליך על־ידי מתוכננת הוועדה דו״ח
 את למלא החותר שילוני של מסגניו אחד

 ונמצא לליכוד מקורב זה סגן־נציב מקומו.
 יחזקאל שר־האוצר סגן עם טובים ביחסים
 קשרים לשילוני כי ידע סגן־חנציב פלומין.

 דרך המפרסם אחרונות ידיעות עם טובים
 לפני מם־הכנסה חקירות על מידע קבע

 ה- את הדליף סגן־הנציב אחרים, עיתונים
 להחשיד בכוונה אחרונות לידיעות דו״ח

ל התירוץ את לארליך ולתת שילוני את
פטרו.

גועדו
דסססריס
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 לתמיד סיפרה היא ולגבאי. לברק נוגע
 עם המחיצה עניין על מתלוננים הכל כי

וגבאי. ברק
 בדלתות והנגדים. המסגרים הובאו שוב

 וגבאי ברק של חדריהם את המחברות
מכ הותקנו קודם־לכן, שננעלו ללישכה,

ה כפתור מייוחדים. אלקטרוניים שירים
 הדלת את פותח ברק של בחדרו נמצא

 בחדרו אחד כפתור גם וכך הלישכה, של
גבאי. של

 מסו־ במקומות הותקנו אלה כפתורים
 הוא עצמו. תמיר בחר שאותם יימים,
 את לאיש יגלו שלא ומגבאי מברק ביקש

 ׳ ושיק־ הסמויים, הכפתורים של מקומם
 נמצא כאשר בהם להשתמש שלא פידו

 שמיקום כדי נוסף, אדם בחדר אצלם
יתגלה. לא הכפתורים

{ הבלגה
ח 1 קצר לטוו

 מצוייה שר־המישפטים לישכת ף
 מדי מוכנס שאליה גדולה, כספת־קיר *

 1״ אולם, הלישכה. של הסודי החומר כל ערב
 הורה הוא תמיר. את סיפקה לא זו כספת

 כל על כבדים מנעולים להניח למסגדים
 שלו שבשולחן־העבודה המגרות מן אחת

 יהיו שאלה מקפיד תמיר שבחדרו. ובארון
 בעצמו אותם ופותח העת, כל נעולים

 רק מהמגירה. משהו להוציא כשעליו רק
למנעו מפתחות חפץ נורית ובידי בידיו

* אלה. לים
 מיס־ מראש ביקש תמיר כי נודע כאשר

 גם עבורו להסדיר ידין, ייגאל לגתו,
 סידר שידין כפי שומר־ראש, גורילה,
 שומר־ראש הוצמד זאת ובעיקבות לעצמו,

 עובדי היו ארליך, שימחה לשר־האוצר גם
 שלהם השר כי בטוחים מישרד־הפנים

 לא ביותר. חמורה במחלת־רדיפה לקה
הותק הקפדניים שאמצעי־הביטחון ייתכן

 נורית, הן אפשריים. טרדנים ביגלל רק נו
בלי או ביום שעה בכל בלישכה הנמצאת

עצ תמיר והן תמיר, שם נמצא שבה לה
 או בנימוס — לסלק כיצד יודעים מו,

 כטרדן. להם שנראה מי כל — נימוס ללא
לביט חושש פשוט תמיר כי איפוא, ברור,

 את להסתיר שבכוונתו או האישי, חונו
בלישכתו. המתרחש

 י מחלת אבחנת עם מסכימים שאינם מי
הש שיגעון־הגדלות כי טוענים הרדיפה,

 מסוכנים לממדים הגיע תמיר, על תלט
כשר. התמנותו עם

 שררה הטיל הוא שררה. אוהב תמיר
 שני בת מיפלגה בראש עמד כאשר גם

 כמה היו שסביבה בילבד, חברי־כנסת
 1 בצמא. דבריו את ששתו גבורים צעירים

 העובדים באנשים שרודה כמי ידוע הוא
 מילבד — בגסות אליהם מתייחם עימו,

 ארוכת- יפהפיה צעירה חפץ, נורית אל
שנים. מזה צילו שהיא שיער,

ה המיבצר את שמסבירים מי לדעת
 שר־המישפ־ בלישכת שהוקם אלקטרוני,

 תמיר מבקש שיגעון־גדלות, כפרי טים
 עצמו, ובעיני אחרים, בעיני עצמו לרומם

 שראה כפי להגיע, קשה שאליו חשוב כשר
 האמריקאי השילטון מישרדי על בסרטים

בוושינגטון.

 מחיצה
ברק לפגי

ש ולס  בפעולת־הבי- גם התולים י
 אין נסתרות. פוליטיות מגמות צור

 ראש־ מבחינת תמיר של מעמדו כי ספק
המדר בשפל מצוי בגין, מנחם הממשלה,

 פחות שמעמדו שר אין בגין בממשלת גה.
 מדבר אינו בגין שר־המישפטים. של מזה
 לחלוטין, ממנו מתעלם כלל, תמיר עם

 כשר־מישפטים. שירותיו את מנצל אינו
 לספר גם יודעים בגין של אנשי־לישכתו

כיש הוא תמיר ראש־הממשלה, לדעת כי
 לא ״הוא כשר־מישפטים. מוחלט לון

 הוא אחת. הצעודחוק אפילו לכנסת הביא
 את הללו מצטטים \״ כלום עושה לא בכלל
בגין.

 מרומם תמיר, כלפי כך נוהג בעודו
הפרו לממשלה, המישפטי היועץ את בגין

 סיבות. כמה יש לכך ברק. אהרון פסור
בגיד את לתמיר שוכח אינו בגין :האחת

 שהצליח וכימעט — ניסה כאשר בו, תו
ב בגין נגד הגדול המרד את לחולל —

מער- את לשכוח גם יכול אינו בגין חרות•
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