
יש כחבר־כנסת מפרסם שהוא המאמרים
 להכנסה מקור הם זרים בעיתונים ראלי

 הליברלית, המיפלגה לח״ב ביותר נכבדת
במט הם המגיעים שהצ׳קים משום בעיקר

 לאשתו נוספת. הכנסה לסבידור זר. בע
 דירות בשלוש אחותה עם שותפות רעיה

 היא מהן בתל-אביב, שלום־עליכם ברחוב
קבוע. באורח שכר-דירה מקבלת

ארליך:
משגשג מיפעל

 במדינה הכספים על הממונה איש ך*
 לכספים הנוגע בכל קוטל־קנים אינו 1 י

אר שימחה שר־האוצר שלו. האישיים
 שמינה לפני עוד עשיר איש היה ליך

מק שהוא מיפעל, לארליד כשר־האוצר.
 למוצרי ״בית־מלאכה״, בשם לכנותו פיד

 סבל לא שלו האופטיקה מיפעל אופטיקה.
 יוסף היה כאשר הפוליטיים. מכישוריו

שר הכלליים, הציונים איש המנוח, ספיר

 החשבון פרשת ביגלל ראשות־הממשלה
 של הכספים מנהלת שהיא אשתו, של

 הציבורי לפקיד טיפוסי הוא רבין רבין.
 מחיסכון, תחילה כספו את שעשה הבכיר

 ואחר-כך תפקידו, ביגלל לו שהתאפשר
תפקידו. בעיקבות לו שבאו מעיסוקים
 היתד. בצה״ל, קצין רבין היה כאשר

 כספים לו היו ולא אלמנטרית, משכורתו
 מישפחה תמיכת או ירושה כגון אחרים,
 אז שהיה רבין, רכש 1950 בשנת עשירה.

ש בצהלה וילה סגן־אלוף, בדרגת קצין
 הרבינים נכנסו ואליה נבנתה, לא עדיין
 14כ־ אז עלתה הווילה .1952 בשנת לגור
 הימים, באותם נכבד סכום לירות, אלף
 שנה. 25ל־ לא־צמוד באשראי ניתנה אך

 ברשות אינה שכבר זו, וילה שווה כיום
 מיליוני משלושה למעלה רבין, מישפחת

 אחד שמיר, משה בה ומתגורר לירות
 חברת מנכ״ל בארץ, העשירים התעשיינים

ישראל. וישי
מישפחות־קצינים כמו רבין, מישפחת

ואשתו לוי השר
במכולת חוב

 רשיון־יבוא נתן הוא המיסחר־והתעשייה,
 לעסקן אופטיות לעדשות בארץ ראשון

 היה הרשיון טיפוחיו. בן שהיה הצעיר,
ה משגשג, מיפעל להקמת דרך פריצת
ארליך. של אשתו שם על רשום
 העומס למרות ארליך, עוסק היום עד
 במיפעל כשר־האוצר, עליו המוטל הרב

 לפחות בו מבקר הוא שלו. האופטיקה
 לארצות־ האחרונה ובנסיעתו בשבוע, פעם

 גדול, אופטיקה יצרן עם נפגש הברית
 איש כי אם מישרד־האוצר, לצרכי שלא

 אותו עם חתם ארליך אם יודע אינו עדיין
אר לא. או אשתו, בשם עיסקה על יצרן
 בתל- פינקם ברחוב בדירה מתגורר ליך

אביב.

לוי:
סעד מיקרה

 חברי־הכנסת שבקרב ביותר עני ך*
מת הוא לוי• דויד שר־הקליטה הוא ו י

במש אולם שר, של ממשכורת פרנס
 את עצמו, את לפרנס לו קשה זו כורת

 רכוש, כל אין ללוי ילדיו. 11 ואת אשתו־
מש מילבד בעסקים. עסק לא ומעולם
 מהביטוח תמיכה גם לוי מקבל כורתו,

 לוי, ילדיו. עבור תשלום בצורת הלאומי,
 סכום חודש מדי חייב צנוע, איש שהוא

 הסמוכה במכולת, לירות 4000מ־ יותר של
ה צ׳ק מגיע וכאשר בבית־שאן, לביתו

 את לשלם רחל, אשתו, ממהרת משכורת,
הבא. לחודש עד החוב,

 והעובדה לוי, של הקשה הכספי המצב
 לכספי־ציבור, שנוגע מה בכל ישר שהוא

להז מלהיענות נמנע לוי כי לכך מביאים
 משום אחרות, ולשמחות לחתונות מנות
 מוכן הוא ואין מתנה, להביא כסף לו שאין

שעו כפי מישרדו, מקופת זה סכום לקחת
אחרים. שרים שים

 ההרצאות :דגיו
ממשיכות

 ח״כ ראש־הממשלה, שהיה י *ר
כס את אולי איבד רגץ, יצחק 1*

 לעצמה להרשות היתה יכולה אחרות,
 את לרכוש כדי כבד כספי לחוב להיכנס
 היו שלה שהוצאות־המחייה משום הווילה,
 הוציא לא עצמו רבין ביותר. נמוכות
 הליכותיו בגלל הין אחת, אגורה כימעט

 ב־ ששירת העובדה בגלל והן הצנועות
 הנחות היו לבני־מישפחתו ואילו צה״ל,
 שהיתר. היחידה החנות ומגוונות. שונות

 של מסובסדת חנות היתד. בצהלה אז
שק״ם.
 כן הדרגות, בסולם רבין שעלה ככל

 וכן שלו, ההוצאות חשבון גבול התרחב
 שמומנו בהוצאותיו סעיפים אותם גדלו

 צמודים ומכונית כנהג המדינה, על-ידי
 קונצרטים, להצגות הזמנות ולאשתו, לו

וכדומה. בטלפון, דמי־שימוש
 לארצות־הברית, נסעה רבין מישפחת

 כהונתו את סיים שהוא אחרי ,1968ב־
ב הווילה את מכרו הרבינים כרמטכ״ל.

 ׳והר* בנווה־אביבים פנטהאוז קנו צהלה,
 הפנטהאוז, העיסקה. על רב כסף וויחו

 על- נבנה בנווה־אביבים 5 אשי ברחוב
 פרס, שימעון של אחיו פרס, גיגי ידי

 בכירים לקצינים כמו — לרבינים ונמכר
 כדאי היה לפרס גדולה. בהנחה — אחרים
 רמטכ״ל כמו אנשי־שם, שלו בבתים לשכן

 ערך את העלה זד. ששת־הימים. מילחמת
 הרבעים ואילו שמכר. האחרות הדירות

 — בידם לידות אלפי מאות כמה עם נותרו
שב סכום — לקניה המכירה בין ההפרש

ניכר. היה הימים אותם
 הוא הכסף כי רבין גילה בארצות־הברית

 כסף. לעשות התחיל והוא חשוב, דבר
 מבוקשות היו הגנרל-אמבסדור הרצאות

 באר- והלא-יהודים היהודים בקרב ביותר
אמ של הכלכלי ובמישטר צות־הברית,

 ההיצע רב, הביקוש כאשר הגדולה, ריקה
שהכ פרטי, אמרגן עם התקשר רבין יקר.
המר קטלוג לתוך תמונתו ואת אותו ניס
 אירגונים בין מתרוצץ והחל שלו, צים

לב לנאום, בר־מיצווה, לחגיגות יהודיים
מק האמרגן כשאחריו ידיים, וללחוץ רך,
גדול. כלל בדרך שהיה הצ׳ק, את בל

עשי מישפחה היא רבין מישפחת כיום
 לחוץ- גיחות לערוך ממשיך רבין רה.

תואר יש היום כסף. ולקבל להרצות לארץ

 הרצאותיו: את למכור אפשר שבו נוסף,
לשעבר. ראש־ממשלת־ישראל

 עלי״משכורתו"כחבר־כנסת-״״מממנת- "*נוסף
 בחשבון־ההוצאות סעיפים כמה המדינה

מכו לרשותו העמידה המדינה רבץ. של
 המקבל צמוד, נהג עם חדישה, וולוו נית
 ב־ בקרייה מקופת־המדינה. משכורתו את

 ומזכירה, לישכה לרשותו עומדים תל־אביב
ל והעוזרים המדינה, על-ידי הממומנים

 ספרו, את לכתוב נוסף: כסף לייצור רבץ
 מהוצאות־ספרים קיבל כבר הוא שעליו

ה ההוצאות גדולות. מקדמות בחוץ־לארץ
 על־ידי כיום הממומנות רבץ, של אלה

בחו לירות אלף 60לכ־ מגיעות המדינה,
ולהט כח״כ משכורתו על נוסף וזאת דש,
כח״כ. מקבל שהוא בות

בפנט להתגורר ממשיכה רבץ מישפחת
 רבץ וללאה בנווה־אביבים, שלה האוז

.6\¥1\ מכונית

:גלס דויד
לכסף בדרך

 הוא העניים מחגדי־הכנסת חד
גלם. דויד המפד״ל ח״כ

בר ואשתו, ממישפחת־פועלים, בא גלם
 לא שירושה כך מורים, ממישפחת כה,

 גלם שימש חבר־כנסת, שהיה עד קיבלו.
ממ במשכורת מישרד־הדתות, כמנכ״ל
שכו בדירה מתגורר הוא בכירה. שלתית

ב חדרים, שלושה בת בדמי־מפתח, רה
 שאין היחידי חבר־הכנסת ו״אני ירושלים,

ניירות־ערך.״ לו
 שלו, לבנק גלס פנה שבועות כמה לפני
 לו לתת הסכים הפקיד הלוואה. וביקש
 ניי- את לשעבד ממנו ביקש אבל אותה,

 אין כי גלם לו כשאמר שלו. רות־הערך
 בחו־ הפקיד עליו הסתכל ניירוודערך, לו

גלוי. סר־אמון
 כ- האחרונה ההעלאה עד הרוויח גלם

 שלו הבאה והמשכורת נטו, לירות 9000
 ברוטו. לירות אלף 23 בסביבות תהיה
 ישראל, בבנק בחצי־מישרה עובדת אשתו

 ה- לתקציב לירות 6000כ* עוד ומוסיפה
מישפחה.

 וכי עליו, לרחם אין כי מודה גלם אולם
 אשר האחרים חברי־הכנסת כל כמו הוא,
 נמצא ביד, עורכי־דץ תעודת להם יש

 אחדים חודשים לפני הון. לעשות בדרך
 ונכנס שלו, עורך־הדין תואר את קיבל

מבו ירושלמי עורך־דין במישרד כשותף
 לו לשלם צריך היה גלס גרץ. יאיר סס,
 גייס הוא השותפות. עבור לירות אלף 50

 דולאר 2000 בת הלוואה ביניהם הלוואות,
 למיש־ ונכנס אשתו, של מקרובים־רחוקים

רד.
 מודה טוב,״ יותר הרבה המצב ״עתה

 כבר ואני חודשים, כמה רק ״עברו גלם,
 הייתי שלא מה החודש, את לגמור יכול
 לכל כמו לגלם, לכן.״ קודם לעשות יכול

 חבר- שהוא העובדה כי ברור ידידיו,
 ל־ ללקוחות אבן־שואבת משמשת כנסת

 תקופה תוך וכי שלו, עורכי־הדץ מישרד
 לו ויהיו שלו, חשבון־הבנק יתפח קצרה
ערך. ניירות אפילו

 הורביץ: יגאל
ל ע ההון ב

 הכנסת של הגדולים העשירים ם *ך
 יגאל שר-התעשייה, שהיה מי נמנה ?

 בבאר־ משקים, שני להורביץ הורביץ.
 כמו אולם הסמוכה, ובכפר-ורבורג טוביה

מ ההכנסות גם מהכנסת, שלו המשכורת
 בבחינת אלא אינה אלה עשירים משקים

 וניירות־ערך רב רכוש מילבד דמי״כיס.
הבע הורביץ מישפחת בידי מצויה רבים,

 ברמת־גן, נוגה טנא מיפעלי על לות
 לפני רק בקריית-מלאכי. הגלידות ומיפעל

מיל תמורת הורביץ, מכר אחדות שנים
מרבק. שלו, הבשר מיפעל את רבים, יונים

 הרבים בכספים מתבייש אינו הורביץ
לכו תודות מעטות, שנים תוך שהרוויח,

 יש עשה הוא שלו. והניהול העסקים שר
 הורביץ כשהיה גם רב. כסף וצבר מאין,
 הוא מכונית־שרד, לרשותו ועמדה שר,
ה האמריקאית במכונית לנסוע יותר אהב

שלו. גדולה
 בסידרה, שנייה (כתבה
חכרי־הכנסת) כד אה שתקיף

רבץ ״כ ח
חינם ונהג מזכירה


