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ב הועלו ועדת־חבנסת ישיבת ף
 כמר, זו, סידרה בעקבות שעבר שבוע *■

 שעל בחוק, כללים לקבוע בנסיון הצעות,
כס להרוויח חברי־כנסת יוכלו לא פיהם

 מעמדם ניצול על-ידי פרטי באופן פים
הבית. כחברי

 ח״כ של הצעתו היתד, הראשונה ההצעה
 שהוא זיידל, הלל בליכוד, אחדות חטיבת
פר עבודה עובדים שאינם הכנסת מחברי

 משכורתם על רק חיים לא כי אם טית,
 הוראות את להחיל הציע הוא מהכנסת.

 על רק ולא חברי־הכנסת, על ועדודאשר
 אין זיידל של להצעתו הממשלה. חברי

 ש־ ספק אין תתקבל, אם וגם סיכוי, כל
 מסקנות את לעקוף יוכלו חברי־הכנסת

 אריק של החווה שפרשת אחרי ועדית-אשר,
הוועדה. בהוראות ענק פרץ פרצה שרון

 ח״כ בכנסת, המערך סיעת יושב־ראש
 במישרד הון־עתק המרוויח שחל, משה

ל אודות גם היתר בין שלו, עורכי-הדין
 של שורה העלה חבר־כנסת, שהוא עובדה
יותר. מתונות אחרות, הצעות

 חבר־ כל יצטרך שחל הצעת פי על
מפו הצהרה למסור השבעתו, עם כנסת,

 כי יסתבר אם ועסקיו. נכסיו על רטת
 מדוייקת אינה או מלאה אינה ההצהרה

והסנ הכנסת, בבזיון ח״כ אותו יואשם
 גירוש כדי עד להגיע תוכל כך על קציה

 באילו ייקבע ההצהרה סמך על מהבית.
 יהיה ועדותיה, של או הכנסת של דיונים,

להשתתף. רשאי ח״כ אותו
להש חבר־הכנסת על יאסור לא איש

 ההצעה, אומרת אחר, או זה בדיון תתף
 השתתף חבר־כנסת כי יסתבר אם אולם
 עקיפה או ישירה בצורה הנוגע בדיון

ה בבזיון יואשם הוא הפרטיים, לעסקיו
הפ כדי עד להענישו יהיה ואפשר כנסת,

בה. חברותו סקת
 דיווח לחוק נוגעת שחל של הצעה עוד

 יצטרך, חבר־כנסת כל לחוץ־לארץ. נסיעות
 לדווח לחוץ־לארץ שלו נסיעה כל ערב

 ועל נוסע הוא מה לשם לוועדת־הכנסת
הנסי אם תקבע ועדת־הכנסת מי. חשבון

 מצדיקה שהיא כך, כדי עד חיונית עה
 תקבע וכן עת, באותה מהכנסת היעדרות

 או ישיר שוחד משום בכרטיס אין אם
 של המשלח כוונת אין אם או לח״כ, עקיף
 הנאה בטובת לזכות לחוץ־לארץ הח״כ
מידיו.

 למתנות נוגעת שחל של אחרית הצעה
 יצטרך ח״כ כל חברי־כנסת. שמקבלים

 שאותה מתנה כל על לוועדת־הכנסת לדווח
 ממוסד פרטי, מאדם מישפחתו או הוא קיבל

 בתשלום הנחה כל על וכן מחברה, או
 אם תקבע ועדת־הכנסת נהנה. הוא שממנה

 להשפיע נסיון או שוחד משום בכך אין
ה את לקבל אם לו ותורה הח״כ, על

ייש לא והח״ב במידה לדחותה. או מתנה
 מפניה שיסתיר או הוועדה להוראות מע

 ואפשר הכנסת במיון יואשם הוא מידע,
הרח כדי עד בהליכים נגדו לנקוט יהיה
לצמיתות. מהכנסת קתו

תאו אמנם אלה שהצעות להניח קשה
יוש שרובם חברי-הכנסת, בכנסת. שרנה

 משום היתר בין כלכלי, זהב מיכרה על בים
יס לא חבר־כנסת, בתואר נושאים שהם

 אפילו מהכנסת, שלהם במשכורת תפקו
 הם ניכרת. במידה לאחרונה תפחה שהיא

ה הכספיות ההכנסות את לחמוד ימשיכו
 שונות, בעבודות או שונים בעסקים טמונות
 חברי- היותם בעת מבצעים הם שאותם
כנסת.

מן: חיים פ או ק
מיליון 50 רווח

 חבר- הוא קאופמן חיים חרות ״כ ^
 הוא כי ספק אין אולם חדש, כנסת 1 1'

ש העשיר לא אם הכנסת, מעשירי אחד
 ושלושת אשתו עם מתגורר קאופמן בהם.
 חדרים 6 בת מפוארת בדירת־גג ילדיו
 הדירה מלבד בפתח־תיקווה. משותף בבית

 גג על מטרים 150 של גן לקאופמן יש
אב ״אפילו ביותר. גאה הוא שבו הבית,

אמר, הטבע שמורות מרשות יפה, רהם

 אחד הוא שלי הגן כי אצלי, שביקר אחרי
בארץ.״ העשירים
מת הוא מדוע מסביר 44ה־ בן קאופמן

 ולא אמנם, ומפוארת גדולה בדירה, גורר
 מבודדת וילה אז וילה, כבר ״אם בווילה:

 לכך. מוכנה לא אשתי אבל ענק. גן עם
 או במילואים, אני שכאשר טוענת היא

 להיות רוצה לא היא ציבורית, בעבודה
מבודד.״ בבית לבד

 מכוניות. שתי קאופמן וחנה חיים בידי
 והשניה דארט, דודג׳ מסוג גדולה, האחת
קאופ חנה נוהגת שבה ,5 רנו יותר, קטנה

בעלה. של העסקים כחשבת המשמשת מן,
 אמנם בעצמו. כספו את עשה קאופמן

 וקאופמן זרות, חברות סוכן היה אביו
 אולם אלה, מחברות רב הון לעשות ממשיך

 היתה אביו לו הותיר שאותה הירושה
 שחקים, הרקיעו לא האב עסקי ביותר. דלה

 למדי. אמידה היתד. שהמישפחה למרות
 ממישפחה באד. קאופמן של אשתו גם

 לאביה הכספית. ההכנסה מבחינת בינונית,
 בפתח- קטנה תחנת־דלק היתד. חנה של

תיקווה.
שב חברות, בכמה קאופמן שולט כיום

ו יותר הקטנות החברות עם יחד סמות,
 תמציות את רוכשות פחות, המפורסמות

 קולון, מי לבשמים, הדרושות הבשמים
 אפטר סבוני־גילוח, קצף־גילוח, סבונים,

 מ־ הקוסמטיקה, מוצרי יתר וכל שייב
 הנושאות חברות גם כימיקאלים. קאופמן

 והמקב- בחוץ־לארץ, חברות־האם שם את
 קונות אלה, מחברות שלהם הידע את לות
מקאופמן. הבשמים תמציות את

חב היא קאופמן חיים של אחרת חברה
 מייבאת זו חברה סוכנויות. קאופמן רת

 עד כי בכך גאה וקאופמן צבעים, לארץ
 חברות לשוק נכנסו עת שנתיים, לפני

 ישראלי צייר של ציור כל היה אחרות,
 מייבאת זו חברה שלו. בצבעים נעשה
 ה־ בשמותיהם או, טלנס, צבעי את לארץ

 רמברנדט, פנדה, :יותר והידועים מיסחריים
גוך. וואן ומקו

 קאופמן היא קאופמן של אחרת חברה
 קאופמן היה שנים כמד, לפני עד צילום.
היפ ישיקה מצלמות של הבלעדי היבואן

 המצלמות יבואני כיתר שלא אולם ניות,
 המצלמות הברחות כי מסויים בשלב הבין

ריווח. ללא כימעט היבואנים את מותירות

קאופמן חיים רו״כ

 היא הראשונה החברה שמו. מצויין כולן
 לארץ המייבאת למיסחר, וזברה קאופמן

 הלגו ביניהם מישחקי־ילדים, של שורה
 שלו הבלעדי הסוכן הוא שקאופמן היקר,

 קאופמן מייבא המפורסם הלגו מלבד בארץ.
המפור הילדים מישחיקי את בלעדי באופן
 עוד וכן ומצ׳בוקס, פריים פישר סמים

 הוא קאופמן פחות. ידועים מישחקי־ילדים
ה הילדים מישחקי בשוק היום המוביל

מת מכל יותר גדול והוא בישראל, פורח
יחד. גם חריו

 קאופמן היא קאופמן של אחרית חברה
ב הנמכר בושם כל כימעט כימיקאלים.

 בושם הוא שהוא, שם כל תחת ארץ,
קאופ על־ידי המייובאות מתמציות שנעשה

והמפור־ הגדולות התמרוקים חברות מן.

 מביא כיום אלה. זכויות על ויתר הוא
 משוכלל טלוויזיה ציוד מסרטות, קאופמן

וקולנוע. הסרטה לאולפני יקר וציוד
 דידקטי, היא קאופמן של אחרת חברה1

 ספרים לילדים, צעצועים בארץ המייצרת
 חברה הוציאה לאחרונה מייוחדוית. ומחברות

 הון וגרפה ירושלים, תמונת עם פזלס זו
 חברה בבעלותו תיירים. בקרב בעיקר רב,

קאופ שלו, החברות ליתר הקשורה נוספת,
זכויות. מן

ה קאופמן חברות של הכספי המחזור
ב לירות מיליון 50 לדבריו הוא שונות
ב כולל והוא מאחר ענק, מחזור שנה.

קאופ של העמלה דמי את רק שלו חישוב
 הלירות מיליון 50 המוצר. מחיר את ולא מן

של האישי הריווח בעצם הם המחזור של

ה,,דגו״ כקוביות בנו עם משחק קאופמן ח״ב
וקצף־גילוח סבונים קולון, מי

 מיש- הוצאות לפני קאופמן, חיים ח״כ
ומם. רדיות

 בגובה חסכונות לו יש כי מודה לקאופמן
 המושקעים לירות, של רבים מיליונים של

 בנוסף ובצמודים. במניות חסכון בחשבונות
 ומיגרשים בקרקעות רב רכוש לו יש לאלה

 את להרחיב רוצה קאופמן אין שעליהם
הדיבור.
 הגיע כי ייאמר שלזכותו קאופמן, אולם
ה עבודתו כי טוען עשיר, כאדם לכנסת

 בעסקיו. מחבלת והמיפלגתית פרלמנטרית
 כאחד ביותר, חרוץ כחבר־כנסת, ידוע הוא

 שמקפיד כמי בכנסת, השאילתות מאלופי
 ובכל המליאה של ישיבו׳, בכל להשתתף

ל בנוסף חבר. הוא שבה ועדה ישיבת
 ״מתים״ הם שלדבריו הכנסת, ימי שלושת
 מקדיש שלו, הפרטיים העסקים מבחינת
 מיפלגתית לעבודה וימים שעות קאופמן
 להיות היא נפשו משאת החרות. בתנועת

ב ההפרעה שר־האוצר. או שר־התעשייה
אפש בהיעדר לדבריו, מתבטאת, עסקים

 או מוצרים חדשים, רעיונות לפתח רות
שהעס מודה הוא כי אם חדשים, שווקים

 מעצמם, עובדים כבר שלו הקיימים קים
 להם, מקדיש שהוא המצומצם הזמן בעזרת

ץ עוזריו. וחבר אשתו ובעזרת

עמאר: משה
במזומן הכל

 אחד הוא עמאר משה מפ״ם ״פ
ו ביותר, העשירים הכנסת מחברי < 1

 הכנסת חברי מבין ביותר שהעשיר בוודאי
 שנים במשך שהיה מי עמאר, מפ״ם. של

 עורך- הוא חיפה, עיריית מועצת חבר רבות
 עור- שלושה עוד המעסיק במיקצועו, דין

 את לגלות חושש עמאר שכירים. כי־דין
הכספיות. הכנסותיו

 מישפטי בטיפול התמחו ומשרדו הוא
 כך ועל הארץ, וצפון חיפה ערביי בענייני
הלקו בחיפה. מעמיתיו רבים בו מקנאים

ה ללקוחות דומים אינם הערביים חות
 רוב כלל בדרך עורכי-הדין. של יהודיים

לא מזומן, כסף משלמים הערביים הלקוחות
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