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בצעעה עשיר
 כאיש רבות שנים במשך שנחשב מי

 כהן, מאיר ח״כ בחיפה, חרות של החזק
 בהדר־הכר־ צנועה בדירה אומנם מתגורר

 ואורח״ הדירה מראה אולם בחיפה, מל
להטעות. עלולים כהן של החיים

 אמיד אדם ספק, ללא הוא, כהן מאיר
 הוא ,43ה־ בן חיפה יליד כהן, ביותר.

 בפופולריות זכה אשר במיקצועו, עורך־דין
 העובדה בגלל גם בעירו, כעורך־דין רבה

ו ציבורי עסקן היה רבות שנים שבמשך
 שעשה הכסף מלבד מועצת־העיר. חבר

 נכבדה. ירושה גם קיבל הוא כעורך־דין,
 באחד וחצי, בניין עומד ואחיו כהן לרשות

 להם המשמש בחיפה, המרכזיים המקומות
 לגלות מסרב כהן כי אם נוספת, כהכנסה

 אדמות גם עומדות לרשותם גודלה. את
טבעון. ליד בקריית־חרושת,

 לא ״אני רב: כסף חסך כי מגלה כהן
 הייתי לכן בצינעה. וחי כסף הרבה מוציא

 כחבר־ שלי מהמשכורת גם לחסוך יכול
אשתו עבדה רבות שנים במשך כנסת.״

 ולמרות בספרד, ביטחונית בשליחות נפל
 וליתומי לאלמנה ־ דואג שמישרד־יהביטחון

 הכסף כל את להקצות הח״כ החליט האח,
מגד שהוא האח, לבני מהירושה לו שבא

 בר־מיצווה חגיגת ״לערוך שלו. כבניו לם
ובש כסף, מאד הרבה היום עולה לילד
 הירושה.״ על לשמור צריך אני זה ביל

 חדישה, 404 פיג׳ו במכונית נוהג כהן
 מעיריית לירות 3,200 בת פנסיה ומקבל
חיפה.

שריד: יוסי
עוזי החותן

 אחד הוא מהמערך שריד יוסי ח״כ
בהוצאותי ביותר הצנועים מחברי־הכנסת

 יותר. גבוהה שלו רמת־החיים כי אם הם,
בדי רונית, אשתו עם יהד מתגורר, שריד

 בתל־ למיד בשיכון חדרים ארבעה בת רה
אביב.

 בקרית־שמונה, שריד התגורר כאשר
הדירה. הושכרה
 אביו עשירה. ממישפחה בא אינו שריד

ול בארץ, המפורסמים המורים אחד היה
 גבוהה. הכנסה פעם אף היתד, לא מורים
אמי הם רונית, אשתו, הורי זאת, לעומת

הפרו הוא רונית של אביה ביותר. דים
 בהדסה מחלקת־ילדים מנהל ורבץ, פסור
 בארץ. ביותר הידועים הרופאים ואחד
להס־ להם עזרו אשתו הורי כי מגלה שריד

בכין ומנחם חסיה עליזה,
עשיר וחתן כפולות מסיבות

שריד ח״פ
עזר החותן

חי בתיאטרון כתופרת־תילבשות כהן של
 ד,מיש־ לחיסכון נכנסה משכורתה וכל פה,

פחתי.
 השווה כהן, מתגורר שבה הדירה מלבד

 הבניין ומילבד לירות, ממיליון יותר כיום
מח הוא בקריית־חרושת, והאדמות וחצי,

 עד אותו ששימש המישרד, את גם זיק
 המיש־ עורכי־דין. כמישרד לכנסת שנבחר

 אך סגור, הוא וכיום בדמי־מפתח, הוא רד
בבנ חשבונוודהחסכון נוסף. נכס מהווה

 חשבון הם לספר, כהן מוכן שעליהם קים,
 לירות, אלף 200מ־ יותר של בגובה תמר

 במיסג־ ילדיו, שם על חשבונות ושלושה
 לסכום המגיעים ,10,000 כוח תוכנית רת
אחד. כל לירות אלף 50כ־ של

 שלו הרווחים את שומר הוא כהן לדברי
כהן של אחיו בני-אחיו. עבור מהירושה
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 להם יש בגללם וכי דרכם, בתחילת תדר
 נוהגים שבה הקורטינה ומכונית הדירה

הזוג. בני
 הוא גובהם שאת חסכונות, יש לשריד

ב המושקעים לירות, אלף ב־סס! מעריך
בבנקים. מניות

בגין: מנחם
ראוותנות

ב חייה כל חיתה בגין מנחם מישפחת
 בגין גאוותה. הייתה כך ועל רבה, צניעות

 את להזכיר כן, עושה הוא היום וגם נהג,
 תדרים, השניים־וחצי בת הצנועה הדירה

 רבות שנים במשך הזוג בני התגוררו שבה
 בתל- 1 רוזנבאום ברחוב בדמי־מפתח,

התרבות. למהיכ הרחק לא אביב,
לפני עוד בגין, מישפחת של ההוצאות

מודעי שר
משכורת מול הוצאות

 היו לא ראש־הממשלה, מישפחת שהפכה
 המים־ בעבודתו הכרוכות ההוצאות רבות.
 תנועת על־ידי שולמו בגין של לגתית

 ראשה לרשות העמידה גם התנועה החרות.
 כימ- אחרות והוצאות צמוד, ונהג מכונית

ל סמל שהיתר, למישפחה, היו שלא עט
וליושר. צניעות

ה בנו ילדים. שלושה בגין למישפחת
 את רבות שנים לפני עזב אשר בכור,
 ולא בארצות־הברית, ללמוד כדי הארץ
 כראש־ממשלה, בגין לבחירת עד זכה,

 בארץ, ממישפחתו תמיכה לשום כימעט
 בארצות־הברית. קשה בעבודה עצמו פירנס

 מיש־ לבן צעיר בגיל נישאה חסיד, הבת
העשי המישפחות אחת מיליקובסקי, פחת
ל בית־החרושת בעלת בתל־אביב, רות

 שבגלל לאה, הצעירה, הבת ויטמן. גלידה
 עבדה עתה, עובדת אינה רפואיים טעמים
באל־על. קרקע כדיילת בזמנו
 היו כראש־ממשלה בגין של בחירתו עם

 מכוונים, פירסומים ובטלוויזיה בעיתונים
 המישסחה. של צניעותה את להדגיש כדי

 כותרת עלי בתוכנית הופיעה בגין עליזה
 ולעם־היושב־בציון לונדון לירון וסיפרה

 וכמה בעלה, של המשכורת נמוכה כמה עד
אח ימים כעבור איתה. להסתדר לה קשה
ראש־ד,ממ ממישרד שהדליף מי היה דים

 בגין, של השכר גובה את לעיתונים שלה
 המצולם, התלוש לדברי אז, הגיע אשר

בילבד. לירות 6000ל־
 חבר ושל בגין מישפחת של הלהיטות

 כמה עד להראות ראש־הממשלה דוברי
 בדיחות. של גל הולידה המישפחה צנועה

 אין שבעצם המרושעת הבדיחה השאר, ביין
 מהחודש שליש :כסף הרבה צריך בגין
 הוא החודש שליש בחוץ־לארץ, נמצא הוא

מס הקטנה והמשכורת באיכילוב, נמצא
הנותר. לשליש והותר די פיקה

 אחרי במיקצת נפגמה הצניעות אולם
וב הממשלה״, ראש ״אדוני בגין שהפך
 ״גברת בגין עליזה שהפכה אחרי עיקר

 לדירת־הפאר עברו הם ראש־ד,ממשלה״.
 ברחוב אבן, אבא לשעבר, שר־החוץ של

יסו שיפוץ בדירה וערכו בירושלים בלפור
 מכונית- בגין לגברת הציבה המדינה די•

 המלוות מכוניות־השרד על נוספת שרד,
 וקב־ וארוחות־הערב ראש־ד,ממשלה, את

מישפחת על־ידי הנערכות לות־הפנים,

 אחרים, במקומות ואם בביתם אם בגין,
 שנהגו אותן מאשר יותר הרבה עולות
 שמישפחת משום רבץ. הזוג בני לערוך

 קבלות־ את לערוך רק שלא החליטה בגין
 ו־ מימשל לאישי וארוחות־הערב הפנים

תפ שמחייב כפי וזרים, ישראלים שילטון,
 לדאוג עצמם על קיבלו גם אלא קידם,

 ותיקי הלוחמת, המישפחה של לאירוחה
 ורוויזיוניסטים תל־חי קרן תורמי האצ״ל,
 מיספר את מכפילה זו החלטה ותיקים.
 קבלת־ בכל כימעט הנמצאים האנשים

 את כאשר קבלות־הפנים, מיספר ואת פנים,
האזרח. משלם החשבון

 ראוותניות, פעולות כמה באו אחר־כך
הצנו האשה הציבור. תמיהת את שעוררו

 ערכה בתל-אביב 1 רוזנבאום מרחוב עה
 בסכום שעלתה יום־הולדת, מסיבת לבעלה
ה כי טענו ראש־הממשלה דוברי ניכר.

ה את ערך אשר פלאזה, למלון תשלום
 אלא המדינה, מתקציב בא לא מסיבה,

 אך בגין, מישפחת ידידי של תרומה היה
 לפגם. טעם מאשר יותר זו במסיבה היה

 שנשארה הפרווה, פרשת באה אחר־כך
 כי תחילה סיפר הפרוץ מיסתורין. אפופת
 של בסכום את'הפרווה רכשה בגץ הגברת
 ללבוש מה לה שיהיה כדי דולר, 7,000
 ובאותה באוסלו, פרס־נובל חלוקת בטכס

 להגיב. ראש־הממשלה לישכת סירבה עת
 הדים עורר הזה בהעולס שהפירסום אחרי

 ראש־הממשלה לישכת הודיעה ציבוריים,
 הפרווה את שאלה רק בגין עליזה כי

עצ מפרוץ שובה. עם מייד אותה והחזירה
כלשהי. גירסה לאשר או להכחיש מסרב מו

ל הועיל כראש־ד,ממשלה המינוי עצם
 המשכורת בגין. מנחם של הפרטי כיסו
 שממשלת- משום בינתיים, שגדלה שלו,

 את ניכרת בצורה להעלות החליטה הליכוד
 אינה והשרים, סגנו ,ראש־ד,ממשלה שכר

 כל כי קובע החוק בכלל. כימעט מוצאת
ה על חלות וביתו ראש־הממשלה הוצאות
 מרוויח בגין החל אלה כל על נוסף מדינה.

 במשך אשר הספר, המרד. מסיפרו, רב כסף
 או היסטוריונים רק קראוהו רבות שנים

 רב־מכר. עתה הפך ותיקים, רוויזיוניסטים
 בגין שמקבל הרבים התמלוגים על נוסף
 כבר המהפך שמאז סיפרו, מכירת עבור
 הוא שונות, בשפות הוצאות 16 בעוד יצא
ניכר, בסכום ההסרטה זכויות את גם מכר
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