
 איפשרו אלה כל הגונה. מיקדמה וקיבל
 היה כאשר לבנו, לשלוח להתחיל לבגין

 בסדר- כסף סכומי בארצות־הברית, עוד
די גם ולרכוש דולארים, אלפי של גודל

לאה. לבתו צנועה רה

: זבולון מי ה
שינוי ללא

 בסיגנון־החיים שינוי כל גרם לא המהפך
 היה המר המר. זבולון שר־החינוך, של
 שנים במשך הקודמת. בממשלה גם שר

 מנחמיה רעייתו עם יחד התגורר, רבות
 וחצי שניים בת בדירה ילדיהם, וארבעת

עב כשנתיים לפני רק בבני־ברק. הדרים
 בת יותר, מרווחת לדירה המר בני־הזוג רו

בבני-ברק. היא אף חדרים, והצי שלושה
 בבנק, חשבונות ואין רכוש אין להמר

 אשתו, שמנהלת עובר־ושב חשבון מלבד
 כמו בו. זכות־חתימה יש לו גם כי אם

האי הוצאותיו מרבית השרים, שאר אצל
הממש על־ידי משולמות המר של שיות

ממו והמישפחה הבית הוצאות כי אם לה,
 ידידותיה בפני המשכורת. על־ידי מנות

ש כך על פעמים כמה מנחמיה התלוננה
 החודש,״ את לגמור מצליחה ״לא היא

ל הגיעו לא מעולם אלה תלונות אולם
בעלה. של אוזניו

 המר מנחמיה הצליחה הדחק למרות
חיס בחשבון קטן, חיסכון לעצמה לאגור

 וחשבון שלי,״ ״הקניפל מכנה שהיא כון
 נוסף לירות. אלף 50לכ־ היום מגיע זה
 המר מילדי אהד כל שם על יש אלה על

 בני פדו לא שאותו ;חלת, לתיכון חיסכון
 המר זבולון ששר־החינוך אחרי גם הזוג
בישראל. חינם תיכון חינוך קבע

 : תמיר שמואל
והכסף החוק

שתפ האנשים אחד הוא תמיר שמואל
להת להם הפריעו לא הפוליטיים קידיהם

 של והפוליטיקה הכספית ההכנסה עשר.
 שנאלץ, עד זה, בצד זה תמיד הלכו תמיר

 על לוותר בממשלה, כשר מונה כאשר
שלו. הפרטי המישרד עסקי

 ואחרי עניה, ממישפחה בא לא תמיר
 ופעילות (במעצר) שלו לימודי־המישפטים

מת תמיר החל חרות, במיסגרת עסקנית
מוכ וכעורך־דין ציבורית כאישיות פרסם

במישפטי־ראווה. בעיקר ומצליח, שר
המת שורת נגד בן־גודיון עמוס מישפט

 כ״מישפט אחר־כך שנודע ומישפט נדבים,
 רק היה קסטנר שישראל למרות קסטנר״,

הפ תמיר פירסומו. את הגבירו בו, עד
מער אולם המישפטים, שני את בסוף סיד
 תהילה, לו הביאה ענפה יחסי־ציבור כת

 יום אותו ומאז בהם, המנצח היה כאילו
שלו. עורכי־הדין מישרד ליד ארוך תור יש

 תמיר כיהן שבהם השנים כל במשך
 ועד הששית בכנסת החל כחבר־כנסת,

 מים־ באיזו משנה זה (אין לשר הפיכתו
ל ממשיך הוא פוליטית מיסגרת או לגה

 במיש־ כעורך־דין, לפעול המשיך הוא כהן)
 מוריץ. את תמיר שלו. עורכי־הדין רד

חב מייצג היום, עד הקיים זה, מישרד
 ממשלתיים עסקים גדולות, כלכליות רות

תמיר. של שמו על־ידי הנמשכים ועסקים
הששית בכנסת ירה שתמיר העובדה

*יי'*?*מיי*ו*יקיי

שרון ואריק דילי
וחובות עושר

 והוועדה ועדת־הכנסת ועדת־הכססים, חבר
 ועדת־ חבר בשביעית המדינה, לביקורת
הכל ועדת יושב־ראש בשמינית הכלכלה,

 ובכנסת ועדת־החוץ־והביטחון חבר כלה,
 ועדת־ חבר כשר, שנבחר עד התשיעית,

הפר לעסקיו הזיקה לא החוץ־והביטחון,
וכלל. כלל טיים

 או — שערוריות לנפח גם ידע תמיר
 — כלכליות שערוריות שהן טען שהוא מה

 על־ וזכה הציבוריים, תפקידיו במיסגרת
 כי חשבו אשר נוספים. בלקוחות כך ידי

 ירא המימסד ואשר במימסד, הלוהם הוא,
 ענייניהם את להסדיר בוודאי יוכל ממנו,

 כעורך־הדין במגעו ביותר, הטוב הצד על
 ה- או הממשלתיות הרשויות עם שלהם

שילטוניות.
 בד,רצ־ מפוארת בווילה מתגורר תמיר

 יותר של בגודל גן סביבה ליה־פיתוח.
אמ במכונית נוהג הוא דונמים. משלושה
 ב־ משתמש אינו כאשר מפוארת, ריקאית

מכו ליאורה, ולבתו, שלו, מכונית־השרד
 תמיר של הונו ספורט. רומיאו אלפא נית

 כי אם לירות, של רבים במיליונים מוערך
 עור־ במישרד חלקו את מכר שבו הסכום,
 קטן. היה ממנו, פרש כאשר שלו, כי־הדין

 בסכום מכר כי סבורים לנושא המקורבים
 את דומה בסכום לקנות שיוכל כדי כזה

 כאשר עורכי־הדין, מישרד מיכרה־הזהב,
 חבר- להיות ויחזור כשר, מלכהן יפסיק
השורה. מן כנסת

רפו: חיים קו
יקרה חתונה

 ח״כ הקואליציה, הנהלת יושב־ראש
 הרב הכוח למרות עשיר, איש אינו קורפו,
 דור הוא קורפו עתה. בידיו מרכז שהוא
בנות, לשתי ואב נשוי בירושלים, שישי

ב בבית־הכרם צנועה בדירה ומתגורר
ירושלים.
 בתלמוד־תורה קורפו, של הדתי חינוכו

 לונד וישיבת חברון ישיבת שערים, במאה
 למורים המידרש בית בפתח־תיקווה, זה

ממו איש־עסקים אותו הפו לא המיזרחי,
 אחרי עורך־דין, קורפו היה כאשר גם לח.

באו שלו לימודי־המישפטים את שסיים
 לא הוא בירושלים, העברית ניברסיטה

 פוליטית לעסקנות ופנה רב, כסף הרוויח
 שירת לכן קודם תנועת־החרות. במיסגרת

באצ״ל.
 וא־ באצ״ל, מפקד היה 58ה־ בן קורפו

סו אריתריאה, בלטרון, אצ״ל עצור חר־כך
הש לא הוא גאוותו. כך ועל וקניה, דן

 שלו, עורך״הדין ברשיון רבות פעמים תמש
מע את ביצר כסף, לעשות שיכול ובזמן

 והיה בירושלים, חרות סניף בתוך מדו
ה ויושב־ראש מזכיר רבות שנים במשך
 גם קורפו היה מסויימת תקופה סניף.
חרות. מטעם ירושלים, עיריית מועצת הבר

 קורפו הצליח אלה, כל למרות אולם
 בתוכניות־ המושקע כסף, קצת לחסוך
 404 פיג׳ו במכונית נוסע הוא בבנק. חיסכון
 אחת את השיא מכבר, לא וכאשר, חדשה,

ו הכללית באווירה נדבק הוא מבנותיו,
בירו שלום במלון מפוארת חתונה ערך

 לירות. אלפי מאות כמה לו שעלתה שלים,
 יזדקק הוא כי טוענים קורפו של ידידיו

 חובות את לכסות כדי אחדות לשנים עתה
הבת. של החתונה

שרון: אריק
וחובות חוואי

 בארץ ביותר העשירים החוואים אחד
 שרון. (״אריק״) אריאל שר־החקלאות הוא

של רבים מיליונים שווה אריק של חוותו

תשלו אופן אשר החובות, אולם לירות,
 כספית, הכנסה מהווה הוא ואף נוח, מם
ועצומים. גדולים הם

 אמו עשירה. ממישפחה בא אינו שרון
 משק, לה ויש בכפר־מלל, עדיין מתגוררת

ה מלבד במו־ידיה. מעבדת היא שאותו
 הס שתנאיה הלוואה בעזרת שהוקמה חווה,

 עוד לשרון יש ממש, של מתנה בחינת
בצהלה. וילה :אחד רכוש

בע שהן בצהלה הבודדות בין׳ הווילה,
 אריק על-ידי נרכשה קומות, שתי לות

 נוחים ם בתנא בצבא, בהיותו עוד שרון
מ למעלה שווה היא עתה אולם ביותר,
 ארבע לפני עוד לירות. מיליוני ארבעה

בגו שכר־דירה עבורה שדון קיבל שנים
 כיום שהם בחודש, דולאר 800 של בה
 שהיום ברור כי אם לירות, אלף 15כ־

יותר. הרבה גבוה המחיר
 ראוותני בסיגנון היים שרון ולילי אריק
 בני-הזוג אצל האחרונה האופנה ביותר.

ועוב יקרות, תמונות־אמנות רכישת היא
 בעלי על־ידי מאד מהר התגלתה זו דה

 פתיחת־ לכל אותם המזמינים גלריות,
אופ בבגדים לבושה שרון לילי תערוכה.

 לאכול מרבים ובני־הזוג חדישים, נתיים
נו אריק הרבה. ולבלות יקרות במיסעדות

ומל שלו, הממשלתית במכונית־השרד סע
 לרשותו עומדת החווה של הרכב כלי בד

אשתו. נוהגת שבה רומיאו, אלפא מכונית

מודעי: יצחק
כספי הפסד

בממ שר להיות מודעי יצחק של רצונו
 ולציבור לפוליטיקאים בוודאי מובן שלה

 למנהל־החשבונות מובן אינו אך הרחב,
 פירסו־ בעיקבות אולץ, מאז מודעי. של
 הטבה כל על לוותר הזה, בהעולם מ-ים

 חבר־ שהפך משום רבלון, מחברת שקיבל
 הרווחים מתח ירד שר, כך ואחר כנסת

ניכרת. במידה מודעי מישפחת של
 בדרגת מצה״ל, השתחרר שמודעי אחדי

 כיום לימודיו. את השלים הוא סגן־אלוף,
 מהטכניון אקדמאיים תארים מודעי •נושא

 בירושלים העברית האוניברסיטה בחיפה,
 :תחומים בשלושה לונדון, ואוניברסיטת

 אחרי וכלכלה. הנדסה־כימית מישפטים,
 מיפעלים, מנהל מודעי החל לארץ, שחזר

 הרגליים על להקים אומר, שהוא כפי או
ב רבה בהצלחה וזכה כושלים, מיפעלים

 מיפי של ארוכה שורה אהרי זה. עיסוקו
 הרגליים״, על ״העמיד או שהקים, עלים
 של הישראלי הסניף את לנהל מודעי הגיע

 את הפך קצרה תקופה ותוך רבלון, חברת
ה בשטח ביותר נמכרים ובלון מוצרי

בישראל. קוסמטיקה
 החל ברבלון, שונים תפקידים מילא הוא

 יו־ בתפקיד וכלה החברה מנכ״ל בתפקיד
ש אחרי שלה, מועצת־המנהלים שב־ראש

 חש־ תמיד עמדו ולרשותו לכנסת, נבחר
 שונות וקרנות נכבדים, בונות־הוצאות

 כאשר גם הכספי, עתידו את הבטיחו אשר
בפוליטיקה. עוסק הוא

 כשר־האנדגיה־והתשתית, בחירתו עם
הכס ההטבות כל על לוותר מודעי החליט

 הקשר את וניתק מרבלון, לו שהיו פיות
חסכו לרשותו עומדים עתה זו. חברה עם
 של בסדר־גודל ובניירות־ערך, במניות נות

 קרן־ בכפר־שמריהו, וילה לירות, מיליוני
וביטוח-מנהלים. במטבע־זר פנסיה

כהן ח״כ
ובר־נזיצווה ירושה

תמיר שר
ופוליטיקה עסקים

קאופמן ח״פ
עשירה חתונה

המר שר
זזינם וחינוך גחלת


