
 — ל״י 997,170 של סכום מיפלגת־העבודה,
 43מ* אחד כל עבור מקבל והוא מאחר
לחודש. ל״י 23,190 העבודה מיפלגת ח״כי

 בבנק, עובר־ושב חשבון פתח ורטמן
 חותמים, שלושה למשוך רשאים שממנו
ה שלושת מחייבות. החתימות מן ושתיים
 שושנה ח״כ עצמו, ורטמן הם חותמים

 ועדת־ ראש יושבת ארבלי־אלמוזלינו,
סגן מויאל, אלי וח״כ הכנסת, של העבודה

שר־התיקשורת.
 נ־ של סכום בחשבון־הבנק מצוי כיום

 השקיע זה לסכום נוסף לירות. אלף 100
 בן סכום עוד וניירות־ערך במניות ורטמן

לסיעה. השייך לירות, אלף 150
 מן כסף להוציא ורטמן מבקש כאשר
 צ׳ק, למלא למזכירתו מורה הוא החשבון,

 אחד אל פונה ואחר־כך בעצמו עליו חותם
שיצר כדי מויאל, או ארבלי :מהשניים

 שואל אינו מעולם מויאל חתימתם. את פו
ש בצ׳ק הסכום מוצא מה על ורטמן את

 להתעניין החלד, ארבלי חותם. הוא עליו
 לאחרונה, רק חותמת היא שעליהם בצ׳קים

 השתוללותו על השמועות שנפוצו אחרי
נת היא אז גם אולם ורטמן, של הכספית

סת בתשובות עדותה־שלה, לפי קלת,
 יודע, אינו החותמים משני איש מיות.

 שמוצא הסכום גודל מה דבר, של לאמיתו
 מחלק שוורטמן מאחר המערך, סיעת מקופת

 בדייקנות הצ׳קים על החתימה מלאכת את
 פיקוח להם שאין כך שניהם, בין רבה

הממשית. ההוצאה על
 ארבלי- שושנה התעניינה כאשר רק

לעצ שרשם הגדול הסכום לפשר אלמוזלינו
רטרואקטי לכסות ביקש כאשר ורטמן׳ מו

מאפ שלו בהוצאות־הרכב ההעלאה את בית
 בס אורי לך, איכפת ״מה :ורטמן השיב ריל,

וכה.״ כה בין החצי את משלם
העבודה. מיפלגת גיזבר הוא בם אורי

כשהבחי המפוארים. המלון מבתי באחד שנערכה המונית במסיבה,
 המשתרע בעלה את לצלם העומד בצלם חבר־הכנסת של אשתו נה
!׳׳אותך מצלמים תיזהר, ״משה, :לעברו קראה היא כיסא־נוח, על

הקוא הנהלת ראש שיושב בעתחנויות כנים
 בילה ודטמן משה ח״ב ליציה

השתתף■ הוא בתמונה),', לידו רעייתו(יושבת עם יחד באילת, בנופש

 על ה!■סה דולצ
בכנסת הסיתה השנון

 הוצאות־ כשחשבון משנתיים, יותר לפני
 לירות 700 על רק עמד ורטמן של הרכב

מים־ מגיזבר להוציא ורטמן הצליח לחודש,
 המיפלגה קופת כי הבטחה, העבודה לגת

 שלו בהוצאוודהרכב חצי־בחצי תשתתף
סיעת שקופת ביקש בם הסיעה. קופת עם

 ותתחשבן ההוצאה, כל את תשלם המערך *
 התחשבן לא היום עד השנה. בסוף איתו

ההו נטל ומלוא בס, אורי עם ורטמן
 הסיעה. על מוטל שלו האישיות צאות
 רצה שלא משום זאת עשה שוורטמן ברור
הוצאותיו. בסוד נוספים גורמים לערב
 בהוצאות- רק הסתפק לא ורטמן אך
הסי הנהלת ליושב־ראש עצמו. של הרכב

 הנומוא קימחי, חיים צעיר, עוזר יש עה
המע סיעת של המישפטי ״היועץ בתואר

 הוא קימחי דבר, של לאמיתו בכנסת.״ רך
 בין ועושה־דברו. ורטמן של אישי משרת

ל קימחי: של הבלתי־רישמיים תפקידיו
בירד ורטמן את הפרטית במכוניתו הסיע

בכנסת. חונה הח״כ מכונית כאשר שלים, *
 עד היתה, קימחי של הנטו משכורת
מוע קימחי לחודש. לירות 1500 לאחרונה,

ש בימים רק עובד חלקית, במישרה סק
 כתשלום מליאה. ישיבות מתקיימות בהם

ירו בתוככי שלו הקבוע הטרמפ עבור
 סכום לאחרונה לקימחי ורטמן סידר שלים

 הו- כדמי לחודש, לירות 500 בן נטו
לעצ ורטמן כך העלה למעשה צאות-רכב.

 500ב־ מקבל שהוא הוצאות־הרכב את מו
 לירות 3000ל־ עתה מגיעות ואלה לירות,

לחודש. נטו
 עוד למשכורתו מוסיף ורטמן אולם !

להו הנוגע בכל לחודש, נכבד סכום
הו מקבל חבריכנסת כל אש״ל. צאות
בכנסת, נמצא הוא שבו ליום אש״ל צאות
 את בתוכו כולל זה סכום לירות. 80 בסך

הכ חברי כל והמלון. הארוחות הוצאות

 לחלוטין, מגוחך הסכום כי יודעים נסת
הלילה. לינות לכיסוי אפילו מספיק ואינו

 ביום ארוחות שלוש לאכול נוהג ורטמן
 חברי־הכנסת, כל בעוד הכנסת. במיזנון

 לשלם נוהגים הכנסת, יושב־ראש מלבד
 הם אם בין המיזנון, הוצאות את מכיסם

 הארוחה בתום מייד החשבון את פורעים
 לחייב ורטמן נוהג לחודש, אחת אם ובין
 זמש־ ארוחותיו בדמי שלו הסיעה את

קאותיו.
 הרגה

אוכל ^
ונח המרה, הטיפה כחובב ידוע רטמן ף
 הכנסת. של שוחרי־האלכוהול בין שב !

 אולי לאכול, שאוהב כמי ידוע גם הוא
 גדולות. בכמויות אך באנינות־טעם, לא

 חודש מדי משלמת בכנסת המערך סיעת
 ל־ מקופתה לחודש לירות 1000כ־ בחודשו

 של ומשקאותיו מזונו עבור הכנסת, מיזנון
שלה. היושב־ראש

 חשבון על הרי די, לא אלה בכל ואם
 שניים בין שבוע, מדי נרכשים, הסיעה

 האישי לשימושו קוניאק בקבוקי לשלושה
ה עבור התשלום הסיעה. יושב־ראש של

 אחת על־ידי הסיעה, מקופת נעשה בקבוקים
 הוראתו ועל־פי ורטמן, של ממזכירותיו

האישית.
 פלי- בעיקבות אלה, פרטים נודעו כאשר
 — לא־מכוונת או — המכוונת טת-הפה

 ראש־הממשלה, אצל הכהן מנחם ח״כ של
 הם המערך, מסיעת מחברי־הכנסת לרבים
 יודע, מחברי־הכנסת אחד כל מזעם. רתחו

הפר פעולתו לשם מקבל שהוא הסכום כי
 ורטמן ממש. אפסי האמיתית, למנטרית

לי 300 של סכום חבר־כנסת לכל אישר

 פרלמנטרית. מזכירה עבור לחודש רות
הת המערך סיעת מטעם חברי-הכנסת רוב

במז מחזיק זוג כל כאשר לזוגות, חלקו
בגו משכורת משלם הוא שלה אחת כירה

 מהנהלת מבקשים כאשר לירות. 600 בה
 מישאל מחקר, עבור סכוט״כסף הסיעה

לעבו הדרושה אחרת פעולה או דעת־קהל
 בתשובתו נתקלים צרופה, פרלמנטרית דה
 כסף.״ ״אין ורטמן: של

ה בשבוע שנערכה החקירה בעיקבות
מו לירות ברבע־מיליון כי התברר, אחרון
 הופכין, לה שאין כאבן בבנקים נחות

 יושב־ראש הוא האבן את שהופך והיחידי
 לשימושו כספים המוציא הסיעה, הנהלת
האישי.

 אלף 15
לחודש ברוטו

* ג ך שו הו אילו כי מוכיח, שנעשה גס י
 מקבל שהוא הסכומים את ורטמן סיף 1 !

 מם, חישוב לשם למשכורתו, מהסיעה נטו
 בתואר נושא הוא היה החוק, שמחייב כפי
 ביותר הגדולות המשכורות אחת מקבל של

 5000כ־ של לסכום מצרפים אם במדינה.
 והוצאות כשכר מקבל שהוא ברוטו לירות

 4000כ* של נופף סכום הכנסת, מקופת
 הוא אותו לחודש, הוצאות נטו לירות
 הברוטו משכורת היתד. מהסיעה, מקבל

 מגיעה ורטמן חבר-הכנסת של האמיתית
לחודש! לירות אלף 15 עד 14 לכדי
 מהוצאותיו חוסך אינו ורטמן בעוד' אך
 הוצאות על מאין־כמוהו קפדן הוא שלו,

 היה ספורים חודשים לפני עד האחרים.
 היה *וזל תעריף מסובסד. הכנסת מיזנון

 ותעריף ולעובדי-הסיעות, לעובדי-הכנסת
אחדים חודשים לפני לאורחים. יות־ר יקר

ה את הפסיקה הכנסת זה, הסדר הסתיים
 לעוב- והמחירים למיזנון, שלה סובסידיה
מעלה. זינקו ולעובדי־הסיעות די־הכנסת
הר הבית הנהלת שערכה חישוב

 בגלל במיזנון, משלם עובד כל כי אה,
 יותר לירות 200כ־ .הסובסידיות, ביטול

קיב הסיעות ועובדי עובדי-הכנסת לחודש.
 ורט- אולם ממעסיקם. ישירות זד, סכום לו
 הוא לכך. הסכים שלא היחידי היה מן

 המערך סיעת מעובדי אחד מכל דורש
ארו של מדוייק רישום לערוך בכנסת
 על ויכוח תוך לכך, ובהתאם במיזנון חותיו

התוספת. את נותן הוא אגורה, כל
ב המערך סיעת של הבעיות שאר בין
 בין ניכר למתח זו התנהגותו גרמה כנסת,

לעו מקופחים עצמם המרגישים העובדים,
 לא ולמצב האחרות, הסיעות עובדי מת

 החקירות בגלל ביומו, יום מדי נעים
 זה, בנושא ורטמן של המקח על והעמידה

מהם. אחד כל עם
 בשבוע הגיעה שלאוזניהם אלה בין

 יש ורטמן, שערוריית של שימעה האחרון
להת שצריך הגורסים וחברי־כנסת שרים
 הדין, חומרת בכל היושב־ראש אל ייחם

 אפילו הסיעה, בכספי בטיפול סטיותיו על
 שערורייה להתפוצצות הדבר יגרום אם

הרחב. בציבור שתתפרסם
ב זאת לשמור המציעים יש לעומתם

ה למיפלגה. נזק לגרום שלא כדי סוד,
 כי טוענים, הפרשה את להצניע מציעים

 מנוהגו ורטמן יחדל הגילוי בעיקבות
 אלה אולם ציבור. כספי לעצמו לקחת

טועים.
 20כ־ בנוכחות שנערכה השיחה למרות

 הרמזים ולמרות ראש-הממשלה, אצל איש
להו ורטמן ממשיך לעברו, ששלחו העבים

ה סיעת מקופת לחודש, לירות אלפי ציא
הפרטי. לכיסו מערך


