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 שפורסמה בסידרה, הראשונה הכתכה
 בכנסת. לסערה־זוטא גרמה שעבר, בשבוע

 יכול המצב, באמת שזה יודע הייתי ״לו
 \״ ההעלאה עבור מצביע הייתי שלא להיות

 לכתב ועדת־הכנסת מחברי אחד אמר
הזה. העולם
 לבין הנוכחית הכנסת בין הבדל יש

 הכל. מסכימים לכך לה שקדמו הכנסות
 בכנסות גם היו ועניים עשירים של תופעות

 כהונתם עצם אשר חברי־כנסת הקודמות.
כס הכנסה להם הביאה כאלה בתפקידים

 היו לכנסת, שמחוץ בעבודתם ניכרת פית
 הקלאסית הדוגמה הקודמות. בכנסות גם

 עורכי־דין, שהיו ח״כים שני היו לכך
שר־המיש־ אחר־כך (שהיה צדו*, חיים

רת חמשו  ורכושם האמיתיות יהםהכנסות עד הו
י 120 כל שר ו ב ת ח ס נ כ ת ה י ע י ש ת ה

 ארליך, (אבוחצירא, שרים 10 כיום. רים
 ידיו נסים, שרון, פת, מודעי, וייצמן, דיין,

 השרים יתר מופלגים. עשירים הם ותמיר)
וה אמידים קבוצות: לשתי מתחלקים

 לשייך אפשר האמידים אל בצינעה. חיים
 שלושה ואילו וכץ, שוסטק בורג, בגין, את

 המר, הם ממש בצינעה החיים השרים
לוי. דויד — מכולם והעני לנדאו

 חברתיות השלכות כמובן, יש, זה למצב
 מחב־ אחד השבוע אמר ראשונה. ממדרגה

 ״כאשר :מהקואליציה דווקא רי־הכנסת,
 גזירות מטיל היה המנוח ספיר פינחס

 ממוצעת שמישפחה לכך וגורם כלכליות
 אי- החודש, את לגמור יכולה היתה לא

 אישיות. בטענות אליו לבוא היה אפשר
 כי בצינעה, חי עצמו ספיר כי ידוע היה

 אף לו אין וכי שבור, בבית אצלו הראי
כשאי- עכשיו, בבנק. אחת שחוקה אגורה

 לשמש היתד. יכולה זו חליפת־מיכתבים
 בה פתח לולא ז״ל, ראש לניקוי נושא

 למדיניות דבר של לאמיתו שאחראי מי
ה ולהתדרדרות הממשלה, של הכלכלית

 והכלכלי. הפוליטי המהפכים, מאז משק
 רק התכוון כי טוען אמנם עצמו פלומין

 שיוזמה שבהחלטה האבסורד את להראות
 הח״כים. שכר את להעלות קורפו, על־ידי

מר. צחוק מעוררת הסוגיה עצם אולם

 פלו־ היה כסגן־שר־האוצר שמונה עד
 שותף חבר*כנסת, היותו על נוסף מין,

 הכד רואי־החשבון מחברות באחת בכיר
מו כאשר ושות׳. אלמגור בארץ, שגשגות

 את מכר הוא שר־האוצר, כסגן פלומין נה
מס פלומין רואי־החשבון. במישרד חלקו

 במישרד חלקו עבור קיבל כמה לאמר רב
גם היתר, בין שיגשג, שאולי המשגשג,

 נווה- בשכונת הדורה בווילה מישפחתו
ברמת־השרון. מגן

 וילה אמיר:
בדימונה

 חבר אמיר, (״ז׳אק״) יעקוב ״כ דץ
לאח שנבחר ומי אלון, של מיפלגתו 1 י

מהב סבל דימונה, עיריית כראש גם רונה
 שהוא העובדה ביגלל רבות הכספית חינה
 שהעלתה הוועדה חבר אמיר, לכנסת. נבחר

בתפ כי לספר ידע הח״כים, שכר את
 יו- — לכנסת שנבחר לפני הקודם, קידו

 יס טיפעלי של ועד־העובדים שב־ראש
 וכי יותר, הרבה הרוויח הוא — המלח

הכספית. מהבחינה עתה דחוק הוא
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 האוזנר וגירעון המערך), מטעם פטים

 ל״ע), מטעם שר־בלי־תיק אחר־כך (שהיה
 התפטר הוא חבר־כנסת. אינו שוב צדוק

 הפרטית בפראקטיקה לעסוק וחזר מרצון
 מונה כאשר שעזב במישרד־עורכי־הדין,

 חבר- עדיין הוא האוזנר וגידעון כשר,
 בפראקטיקה לעסוק חזר הוא וגם כנסת

הר שניהם רשמית. עזב שאותה הפרטית,
ממ חברות כנציגי ניכרים סכומים וויחו

 בכנסת כהונתם כי שטענו והיו שלתיות,
 אף יוכל לא איש אך בכך. להם עזרה
 ניצלו שהם בכך אותם ולהאשים לבוא פעם

 לעשות כדי תפקידיהם, את ישיר באופן
רווחים.
 הרבה המצב הנוכחית בכנסת אולם

 שייכים חברי-הכנסת מרבית גרוע. יותר
המש אשר אנשים, של המיוחד למעמד

 תהיה — מהכנסת מקבלים שהם כורת
 תהיה כאשר ומוגדלת תהיה, כאשר גדולה

 בהכנסתם קטן פסיק אלא מהווה אינה —
וברכושם. הכספית

הש־ 17 בת בממשלה, מבט להעיף די

 לעבר מביטים החודש, את לגמור אפשר
 טובלים הם כי ורואים לכך האחראים

בכסף.״
:חברי־כנסת של נוספת רשימה להלן

 הכנסה פלומין:
קבועה צדדית

פלו־ יחזקאל גן־שר־האוצר, ^
ש כמי שעבר בשבוע התפרסם מין, יי
 הליכוד סיעת ליושב־ראש מיכתב כתב

 בעיק- כי טען שבו קורפו, חיים בכנסת,
 לחברי- האחרונה המשכורות העלאת בות

 משכורתו וכי מקופח, הוא נותר כנסת
נמו השרים, למשכורת הצמודה כסגן־שר,

 של ממשכורתו לירות 400ב־ עתה כה
 עניינית: היתה קורפו של תשובתו ח״כ.

 ההטבות כל את פלומין החבר יחזיר־נא
 כמכונית כסגן־שר, בתפקידו לו שיש

ו בלתי־מוגבלות, אש״ל והוצאות צמודה
 400 את שיקבל לכך ידאג קורפו, הוא,

החסרות. הלירות

 חבר-כנסת היה שפלומין העובדה ביגלל
 ידוע אולם הליברלית. במיפלגה חזק ואיש

 אלמגור מישרד לבין בינו ההסכם כי
חוד בצ׳ק נעשה שהתשלום קובע ושות׳

 למרות למדד. וצמוד שנים, 10 במשך שי
 העולם לכתב לאמר פלומין של הסירוב

 הסכום כי ספק אין הסכום, הוא מה הזה
 פלומין של משכורתו על עולה החודשי

 שושנה, אשתו, משכורת ועל כסגן־שר,
התעשיה. לפיתוח בבנק בכירה עובדת

 פלומין, שושנה של משכורתה את גם
 טוען הוא אך לגלות, םגן־השר מסרב

 שהיתר. מהמשכורת יותר גבוהה היא כי
 קר חישוב האחרונה. ההעלאה לפני לו

 מיש- של החודשיות הכנסותיה כי מוכיח
ממש כסגן־שר, ממשכורתו פלומין, פחת
מק שהוא החודשי ומהסכום אשתו כורת

 70לכ־ מגיע ושות׳ אלמגור ממישרד בל
בחודש. לירות אלף 80 עד

 ניירות- בבנק לו יש כי מודה פלומין
 שאין יהודי לי ״תראה וטוען: רבים ערך

עם מתגורר פלומין !״ניירוודערך לו

 עתה נבחר שהוא העובדה כי ספק אין
ה מצבו את תשפר דימונה עיריית לראש
 רק יקבל אומנם הוא אמיר. של כספי

כ הרבות הוצאותיו אולם אחת, משכורת
 הכספי מצבו למרות יכוסו. העיר ראש

 גרועה אינה איכות־חייו כי נראה הדחוק,
 בניית אמיר השלים עתה רק וכלל. כלל
 דימונה, של הווילות באיזור גדולה, וילה
.504 פיג׳ו במכונית נוהג והוא

סבידור:
סופרים שכר

 ממאמרים הוא אף המתפרנס חד
סבי־ מנחם ח״ב הוא זרים בעיתונים

 כ- סבידור שימש לח״כ, שהיה עד דור*
 הדר, פרי מוצרי לייצור המועצה מנכ״ל

 שם שלו הריאלית המשכורת היתד. ולדבריו
 ממשכורתו לחודש לירות 5000בכ- גבוהה

אר בת בדירה מתגורר סבידור בכנסת.
במכו ונוהג תל־אביב, בצפון חדרים בעה
.12 רנו נית

פלומין ח״ב
משכורות שלוש
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אמיר ח״ב
וילה עס עני

ארליד השר סכידור ח״כ
לאופטיקה חוזה וירושה מאמרים


