
8^1הזז
הס תהה

1^ ז : > 1^ -1
"11 י■ * 1 ■ י

)15 מעמוד (המשך
 מס- מטעם הוצאותיהם על והפיקוח צ׳קים,
 מאשר יותר הרבה ירוד פיקוח הוא הפנסה

היהודי. בסקטור הפיקוח
 אשתו עם מפוארת בדירה מתגורר עמאר
בדי מכונית. קו אין אך בנותיו, ושלושת

 לו אין כי גילו נהיגה רשיון לקבלת קות
 רשיון לקבל כדי מספקת קואורדינציה

כזה.
 שמוציא כזוג בחיפה ידוע עמאר והזוג

 אשתו — לבוש דברי על בין רב, כסף
בבג המתלבשת כאחת ידועה הח״כ של
 ארוחות־ערב, על אם ובין — יקרים דים

לחוץ־לארץ. ונסיעות משק־בית, קניות
 ביותר הגדולים ההוצאה מסעיפי אחד

 המוניות. סעיף הוא עמאר מישפחת של
 מכונית, ברשותה שאין העובדה בגלל אולי

מ גם הרבה, לנסוע עמאר מישפחת נוהגת
 על ההוצאות ספיישל. במוניות לעיר, חוץ

ל לירות אלפי בהרבה מסתכמות מוניות
 ואחת עמאר של שאשתו העובדה גם חודש.

מכפי יותר בכנסת, לבקרו מרבות מבנותיו

 תכנסנה אלה תמונות כי מקווה מישפחה
לחודש. לירות 10.000 עוד

 על וחצי שנה לפני ויתר י אמנם חריש
 ואשתו הוא אך פוליטיקה, בשביל עסקים

מוע את יציג שלא בהחלטתם, נחושים
 פרטיים לעסקים ויפנה הבאה לכנסת מדותו
לחברות. הכלכלי הייעוץ בתחום

 אחרים, חברי־כנסת כמו שלא הדיש,
 פרטיים עסקים על לשמוע כלל מוכן אינו
 חבר- כל לדבריו, בכנסת. חברות כדי תוך

בתפ מועל פרטיים בעסקים העוסק כנסת
בוחריו. ובאמון קידו

ם: יוסף  רו
העושר הצנעת

ר ״כ -ך{ סו רו פ  חרות, איש רום, יוסף ה
 מכחיש אינו רום עשיר. אדם הוא 1 י•

ה למצבו אחרת הגדרה לו יש אך זאת,
 על לחיות שצריך כמו חי ״אני כלכלי:

מתלונן.״ לא ואני גבוהות, משכורות שתי
 בחיפה נוודדשאנן בשכונת מתגורר רום

 חדרים, וחצי ארבעה בת פאר בדירת
 שהגיע עד ילדיהם. ושלושת אשתו עם יחד

חיפה. באוניברסיטת פרופסור היה לכנסת
 לאביו עשירה. ממישפחה בא אינו רום

 במשך אולם בתל-אביב, קטן בית־קפה היה
 אותו ולהשקיע כסף לחסיד הצליח השנים
 לאדם אותו הפך שזה עד נבונה, בצורה
עשיר.

 חינוכית כיועצת עובדת רום של אשתו
 כי אם נכבדה, משכורת הביתה ומביאה

 גובה את לגלות מוכנה אינה רום מישפחת
באחד גדול מיגרש יש לרום הזו. המשכורת

ה מטילי את עבורו שומרים רק ובעלה
בביתם. זהב

 לודינץ: שלמה
לדירה מיליון 10

 מופלג כעשיר הידוע אחר דתי ״כ ?יץ
 יושב־ לורינץ, שלמה האגודה ח״כ הוא 1 1

 אינו איש הכנסת. של ועדרדהכספים ראש
 טוען עצמו הוא עוסק. לורינץ במה יודע

וב פרלמנטרית בעבודה רק עוסק הוא כי
 לורינץ, אולם האגודה. מטעם צדקה עבודות

ב ידוע רב, בעושר וחי בפאר המתלבש
ביותר. עשיר כאדם הדתיים חוגים

 מלבד גדולים. בכספים עוסק גם לורינץ
ממו הכנסת, של בוועדת־הכספים עבודתו

 בידי המצויים גדולים קרנות על לורינץ נה
 אגודת- ובידי הקיצוניים הדתיים החוגים
 על-ידי מאד מקובלת דמות והוא ישראל,

בחוץ־לארץ. האגודה תורמי
 ביתו היא לורינץ של לעושרו עדות

 הווילה את לורינץ מכר לאחרונה בבני־ברק.
 בבני- רבות שנים במשך התגורר שבה
 תמורת ענק, בגן מוקפת שהיתה ברק,
לירות. מיליון 10 של סכום

 בורג: יוסף
בחו״ל חסכון

 ללא כי אם אמיד, ממשלה בר ךץ
ה שר־הפנים, הוא פרטיים, עיסוקים 1 י

כ בורג. יוסף הד״ר המישטרה, על ממונה
 במשך לפחות עסק, לא במיקצועו, ורב מורה

פרטית. עבודה בכל האחרונות, השנים 30

 בסביון. מתגוררים גולומב הזוג בני
 הח״כ של בתו חיסכון. מטעמי לדבריו,

 בני כאשר זה היה אסטמה. במחלת לקתה
 ברמת־אביב, ילדיהם עם התגוררו הזוג

וה האשה, מהורי קיבלו שאותה בדירה
 דירה. לעבור בפניהם המליצו רופאים
ש לפני בכור, בכיר פקיד אז היה גולומב
 ערד, כמו למקום דרסטי מעבר על החליטו

 למשך בסביון וילה המישפחה בני שכרו
הבת לקתה לא יותר חודשים. שלושה

 טוב, כי ראו כאשד אסטמטיים. בהתקפים
לעיר מחוץ להתגורר להמשיך החליטו

ברמת לבית להירשם עמדה והמישפחה
 כי להם התברר אז גהה. כביש ליד אפעל,
 אלף 150,ב־ססס זול בסביון וילה לרכוש
 החליטו והם בית, שם לבנות מאשר לירות,

 מדי יקרה אפעל רמת של ש״הצניעות
ה בשכונת להתגורר והמשיכו עבורם״
יוקרה•

ה בין המחירים הפרש גולומב לדברי
 בסביון הווילה לבין ברמת־אביב שלו דירה

כהל לקח שאותן לירות, 80,000כ־ היה
אח נכסים אין גולומב למישפחת וואה.
 כ־ של בגובה בבנק חיסכון מלבד רים,

העו גולומב, של רעייתו לירות. 100,000
 גהה, בבית־החולים מחלקה כמנהלת בדת

בחו נוספות לירות 18,000כ־ משתכרת
.504 פיז׳ו מדגם מכונית הזוג לבני דש.

אפיק  זייאד: תו
כפולות הוצאות

 לשיכבה שייך זייאד תאופיק ״כ יץ
של חברי־הכנסת של ״העשירה״ < י

חריש מיכה ח״כ
— הקרמיקה בעזרת

רום יוסף ״ב ח
— חינוכי ייעוץ עם —

שיינמן פנחס ״כ ח
— זהב ומטילי —

לורינץ שלמה ח״כ
!שמיים לשם —

 אחרים, ח״כים של מישפחה בני שנוהגים
המוניות. בסעיף ההוצאות את מגדילות
 ירדו המוניות הוצאות כי !נראה אולם
 מפעילה עמאר של אשתו הקרוב. בעתיד

 לה שיקנה כדי כבדים, לחצים עתה עליו
 ידידי אולם בינתיים, מסרב עמאר מכונית.

 תזכה האשד, כי להישבע מוכנים המישפחה
בהגה. ותאחז לבסוף,

חריש: מיכה
הכנסת על מוותר

מיכה המערך ח״כ אלה, שני עומת יי*
 חריש, הכנסת. מעניי אחד הוא חריש •
 בת בדירה מתגורר ילדים לשלושה אב

 שאותה בגיבעתיים, חדרים וחצי שלושה
לירות. אלף 45 בעבור 1968 בשנת רכש

ה וערב במיקצועו, כלכלן הוא חריש
 חברות על־ידי לו הוצע האחרונות בחירות

ב חברותו על לוותר גדולות כלכליות
 תמורת עובדיהן לצוות ולהצטרף כנסת
 ההתייעצויות את זוכר חריש גבוה. שכר

ארו לילות במשך לו שהיו המישפחתיות
לכנסת. לרוץ זאת בכל שהחליט עד כים,

 הוא חריש הכלכלן של הכלכלי מצבו
 בבנק קבוע אוברדרפט לו יש רע. בכל
 שם על לירות אלף 50 של אחד, חסכון ורק

 10 בת וולוו במכונית נוסע הוא הילדים.
 התייעצות בעיקבות שוב ולאחרונה, שנים

 לעבוד אסתר, אשתו, החלה מישפחתית,
וה־ קרמיקה, תמונות יוצרת היא שוב.

 הוא כי אם חיפה, של היקרים האתרים
 ערכו ואת מיקומו את לגלות בתוקף מסרב

 ויש 1974 בסובארו נוהג הוא המיגרש. של
 לדעתו, כי, אם בבנק, חשבונות־חיסכון לו

עליהם. פרטים לפרסם חייב אינו

שיינמן: פינחס
בבוידם זהב

 מרוויח שיינמן פינחס המפד״ל ״כ ךין
 אולם מהכנסת, היחידה משכורתו את 1 1

 מלבד ביותר. עשיר אדם הוא בלעדיה גם
 כחבר־כנסת, מקבל הוא שאותן ההוצאות

 10.000מ־ יותר הוצאות, עוד שיינמן מקבל
 תל־ של הדתית מהמועצה חודש, כל לירות
עומד. הוא שבראשה יפו,—אביב

מת לעושר הסימן הדתיים החוגים אצל
 בנותיו. את האב מחתן שבה בצורה בטא

 בנות, בשתי שיינמן את ברך אלוהים
 מהמפוארות בחתונות אותן חיתן והוא

הארץ. שידעה ביותר
 המתגורר שיינמן, של לעושרו עדות
 בתל- סמאטס בשדרות מפוארת בדירה
 הימים באחד שרברב. דווקא הוא אביב,
 שרברב שיינמן של אשתו על־ידי הוזמן

 החמים. המים דוד את לתקן כדי לביתם,
 ומעליית במלאכתו, השרברב עוסק עוד
נד השרברב זהב. מטילי כמה נשרו הגג
 של אשתו נדהמה ממנו יותר אולם הם,

 את שיכנעה ארוכה שעה שבמשך שיינמן,
 רכושם, אינם הזהב מטילי כי השרברב

היא וכי מישפחה, קרוב של רכוש אלא

 הראשונה מהכנסת החל חבר־כנסת הוא
בממשלה. שר רבות שנים ובמשך
 ביותר, גבוהה ברמת־חיים חי בורג אולם

 בבנקים. גבוהים חיסכון חשבונות לו ויש
 למעלה כיום השווה בדירה מתגורר הוא

 בן־מימון, בשדרות לירות, מיליון 2.5מ־
בירושלים. רחביה, בשכונת
 לדבריו כי טוענים, בורג של ידידיו

 לחוץ־לארץ. בנסיעותיו רב כסף חסך הוא
 לחוץ־לארץ הנוסעים מאלופי הוא בורג

 כבר בכך מתמיד והוא הממשלה, שרי בין
 פירסום נותן אונו כי אם רבות, שנים

 לחוץ־לארץ בורג נוסע כאשר לנסיעותיו.
למשכור בנוסף הוצאותיו, כל משולמות

 ומוצרים מיצרכים לקנות יכול גם והוא תו,
ממשכורתו. בא שאינו מכסף - שונים

המצי בחוץ־לארץ, רבים ידידים 'לבורג
 ובכלי- רב ערך בעלות במתנות אותו פים

אצלם. מבקר שהוא פעם בכל בית,

 גולומב: דויד
ה מ ט ס בסביון א

מחברי הוא גולומג (״דודיק״) ויד ^
פו חיה הבית, של הצעירים הכנסת !

 עם רק המפה על שהופיעה חדשה ליטית
 חבר הוא גולומב כיום ד״ש. של הקמתה

 בא לא גולומב מידין. שנפרד הפלג ש״י,
 הוא שכן ידוע, מוצאו עשירה, ממישפחה

 גם גולומב. אליהו ההגנה מפקד של בנו
הון. בעלת ממישפחה באה לא אשתו

ב חיים זו ממיפלגה חברי־כנסת רק״ח.
 מעבירים הם משכורתם את רבה. צניעות
 מיחיד, דמי ממנה ומקבלים המיפלגה לקופת

ש היחידים הם אלה חברי־כנסת נמוכים.
 במזנון פעם אף לראות אפשר אי אותם

 במזנון תמיד אוכלים והם חברי־הכנסת
 הם שם גם יותר. זול שהוא מפני הכללי

 בדרך- וזול, צנוע אוכל להזמין מקפידים
 חמשת בן וגבינה. קרקרים עם תה כוס כלל

 צ׳ארלי הם החריגים השניים חברי־הכנסת,
 והוא הח״כים במזנון לשבת הנוהג ביטון׳

 פרטית מכונית לו שיש מביניהם היחידי גם
 אשר זייאד, תאופיק וח״כ ב.מ.וו״ מסוג

 בכנסת, מופיע שהוא הנדירות בפעמים
הח״כים. במזנון אותו גם ״לתפוס״ אפשר

 במרכז קומות שתי בן גדול בית לזייאד
 מוגבל בלתי כמעט הוצאות וחשבון נצרת,

 זייאד עומד. הוא שבראשה נצרת מעיריית
 כאשר ביטוי לידי שבא מה יד, ברחב ידוע
 בנצרת. בבתי־קפה חבריו עם יושב הוא

 עם העיריה של מכונית אותו משמשת
נהג.

 יש לזייאד כי שמועות התהלכו בנצרת
שמו תולה זייאד אולם בבנק, נכבד חיסכון

 שהתנהלה בחירות בתעמולת אלה עות
 בנצרת הבנקים לכל להורות ומוכן נגדו,

 שאין להוכיח כדי חשבונותיהם את לפתוח
כלל. חשבון לו

 רמת- כי ספק אין זאת כל למרות אולם
 שאר של זו על עולה זייאד של החיים

רק״ח. של חברי־הכנסת


