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 מתחלקים התשיעית כרי־הכנסת ןמ
 מהבחינה לפחות סוגים, לשלושה 1 י

 חברי- העשירים, חברי־הכנסת :הכלכלית
 שאינם וחברי־הכנסת המסתדרים הכנסת

,עשירים.
 .של הוא העשירים, של הראשון, הסוג

 רב הון לעשות המצליחים חברי־כנסת
 כחברי־כנסת כהונתם בעת פרטיים בעסקים

 עשירים כבר כשהם לכנסת שהגיעו וכאלה
 מיש־ מירושה או מעבודתם אם מופלגים,

פחתית.

 אותו למצוא היה ואפשר לכנסת מופיע היה
 או שבנהרייה, ישקר, לו, השייך במיפעל

 המיפעל. בשליחות שהה שם בחוץ־לארץ
 של הכספית פעילותו נסקרה כחודש לפני

 צויינו אלו ועובדות זו, בסידרה וורטהיימר
ב תקף אחרונות ידיעות הצהרון גם אז.

 מנהרייה, הח״כ של ההיעדרויות את חריפות
ל נוכחות, להראות אז החליט ווורטהיימר

שבועות. למיספר פחות
 העשירים, מקבוצת היוצאים־מן־הכלל את

מהקו קאופמן חיים ח״כ :שניים מסמלים
 מהאופוזיציה. שחל משה וח״כ אליציה
 ארוכה שורה על שולט שקאופמן למרות

מיל עשרות ומגלגל מיסחריות חברות של
 עתידו את קאופמן רואה בשנה, לירות יוני

קאופמן שר. למישרת ושואף בפוליטיקה

שפייזר■ אליהו
לילדים חסכונות

 שכבת עם נמנים חברי־הכנסת רוב
 רק מקבלים הם לכאורה ״המסתדרים״.

 תוספות להם יש אולם מהכנסת, משכורת
 ואש״ל הוצאות דמי־יעוץ, כמו שונות,

ממקו גימלאות אחרים, עבודה ממקומות
 שונות צורות ועשרות׳ קודמים עבודה מות

 ולאש״ל למשכורתם בנוסף כספים לקבלת
הכנסת. להם נותנת אותו

 חברי־ אותם של הוא השלישי, המעמד
ממש רק המתפרנסים המעטים, הכנסת
מקו שום להם איו כחברי־כנסת. כורתם

 החלטה מתוך אם אחרים, הכנסה רות
 המוכן מוסד שאין משום או עקרונית,

 מוצאים אלה חברי־כנסת להם. לשלם
 סוף מדי ממש של כספית בבעיה עצמם
 לחברי־כנסת, רבות הוצאות קיימות חודש.

 שאינן ומתוארם, ממעמדם המתחייבות
 מוזמנים הם אחרים. אזרחים על מוטלות

 מתנה. עימם להביא וחייבים רבים למקומות
 כיאות רמת־חיים להציג לפחות חייבים הם

לחברי־הכנסת.
 לגבי מדוייקות, הכללות לערוך קשה

 שנוגע מה בכל חברי־הכנסת, של טיבם
לקט בהתייחסות כחברי־כנסת, לתפקודם

שלהם. העושר גוריות
 לכל מייוחדים סממנים כמובן יש אולם

 ה־ יש באלה גם אם־כי מהקבוצה, אחת
ה חברי־הכנסת מרבית יוצאים־מךהכלל.

 במייוחד. פעילים חברי־כנסת אינם עשירים
 המליאה, לישיבות להופיע ממעטים רובם

ה מישיבות מוחלט באופן כמעט נעדרים
 מועילים הם כאשר חברים. הם בהן וועדות

 במיזנון מתרכזים הם הכנסת לבניין לבוא
עס פגישות שם ומקיימים חברי-הכנסת,

 — הזמינו אותם מבחוץ אורחים עם קיות
 חושבים חברי-הכנסת אשר עסקים אנשי

 בכנסת, מתנהלת עמם שהישיבה שהעובדה
אותם. תרשים
 זאב ש״י ח״כ הוא מאלה הבולטים אחד
ולא כמעט וורטהיימר וורטהיימר. (סטף)

 הפוליטיות בשאיפותיו להצליח כדי כי יודע
הפר בעבודתו חריצות להוכיח חייב הוא

 אף מחמיץ אינו הצעיר הח״כ למנטרית.
 הראשונים בין הוא הכנסת, של אחת ישיבה
ער אותו. לעזוב ומהאחרונים לבניין לבוא

 השאילתות הגשת בשיא קאופמן מחזיק כה
 ישיבה בכל משתתף והוא התשיעית בכנסת

 הנערכת והקואליציה הליכוד חרות, של
בבנין־הכנסת.

 סיעת- יושב־ראש הוא אחר שאפתן ח״כ
 לשחל שחל. משה ח״כ בכנסת המערך
 והוא בחיפה משגשג עורכי־דין מישרד

 הוא שחל אולם הכנסת. עשירי על נמנה
 יחזור המערך כי המאמינים מאלה גם

 בממשלה שר להיות החליט והוא לשילטון
 לשם המהפך. אחרי המערך של הראשונה

ה לעבודתו כלילות ימים שחל מקדיש כד
 לח״כ כדוגמה נחשב והוא פרלמנטרית

חרוץ.
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מהפול מפונית

שד ירוחם ״כ ךץ  כמזכ״ל יותר ידוע מ
 בית־המחו־ כחבר מאשר ההסתדרות 1 י

 מהכנסת, רק משכורת מקבל משל קקים.
 על מההסתדרות. משכורת כל מקבל אינו

מש את לקבל חבר־כנסת חייב החוק פי
 עליה, לוותר יכול ואינו מהכנסת כורתו

 במקומה לקבל משל היה יכול לא לכן
 שהיתר, ההסתדרות, מזכ״ל משכורת את

 ממשכורתו יותר גבוהה להיות יכולה
כחבר־כנסת.

 של צנועים לחיים דוגמא מהווה משל
 אפילו מקבל אינו הוא פועלים. מנהיג
 מהוועד- כדמי־הוצאות לחודש אחת אגורה
 הוא צמודה. מכונית לו אין ואף הפועל

ההס הפול של שונות במכוניות משתמש

 למשל חוסך זה סידור לנסיעותיו. תדרותי
 כפי צמודה מכונית עבור המס תשלום את

הרפורמה. אחרי מס־ההכנסה חוק שמחייב
 את משלמת וההסתדרות נהג יש למשל
 הוא אולם מכוניתו, של הדלק הוצאות

 הדלק דמי את הוועד־הפועל לקופת מחזיר
 הוא מהכנסת. מקבל הוא אותם הקבועים
 חדרים וחצי 2 בת צנועה בדירה מתגורר
 עובדת אשתו בתל־אביב. בבלי בשיכון

 האחרון החודש ומשכורת המרכזי במשכיר
לירות. 3968 היתה שלה

 לסגנון רגיל הוא מתלונן. אינו משל
 צריך לא ש״אני וטוען ופשוט צנוע חיים

 למדו כאשר כי מודה הוא גם אבל יותר.״
 כספי. ״בלחץ הרגיש הוא בתיכון בניו שני

מהב שלי ביותר הקשה התקופה היתה זו
הכספית.״ חינה

 רכוש כל למשל אין הקטנה הדירה מלבד
 היחיד החיסכון חיסכון. חשבונות לו ואין
 בה שזכויותיו הגימלאות קרן הוא שלו

האחרונות. השנים 8ב־ רק נצברו

שפייזר: אליהו
דירות משחקי

 מתגורר שפייזר, אליהו המעיד "כ ך{
 ברמת־אביב חדרים 5 בת פאר בדירת • י

בנה אותם הבניינים באחד בתל־אביב.

דרוקמן חיים
מהישיבה הוצאות

כרום יעקב שדמה
מהתיבה כסף

 של אחיו פרם. (״גיגי״) גרשון הקבלן
 בדירות פרס. שמעון לשעבר, שר־הביטחון

 פרם רבים, צה״ל אלופי מתגוררים אלה
רבין. ויצחק עצמו

 הגיע כיצד להסביר יודע שפייזר אולם
 יחד חזר 1958 בשנת מפוארת. כה לדירה

והת בפאריס מלימודים אורה, אשתו, עם
 שלו. החותנת אצל שנתיים משך גורר

 לו סיפרו אשר ידידים בזוג פגש באקראי
 ברמת־אביב. אקדמאים לשיכון הרשמה על

 13.5 של בסכום דירה ורכש נ-שם הוא
 בעזרת לירות 6000 שולמו מהן לירות אלף

 את ושילמנו הלוואות ״לקחנו משכנתא.
 שפייזר, מספר הדירה,״ של הראשון הסכום

 קטנה הילמן מכונית מצרפת אז ״הבאנו
 המכס את לשלם כסף לנו היה לא אבל

אותה.״ מכרנו אז עליה. והמיסים
 בדירה שפייזר התגורר שנתיים משך

 מכרים זוג באותו לדבריו, שפגש, עד
 בתחום ״מציאה״ על שוב לו שסיפרו

 פרס גיגי אצל מפוארת דירה :הדיור
 דירתו עבור לירות. אלף 90 רק שעולה

 עשרת לירות. אלף 60 שפייזר קיבל
 הגיכד מקרן קיבל נוספות לירות אלפים
 קטנה, פרינץ מכונית עבור המרכזית. לאות
 קיבלו הם הזוג, בני בינתיים רכשו אותה

 היתרה ואת לירות אלפים עשרת עוד
 היום המישפחה. ואצל מכרים אצל גייסו
 מיליון 3מ־ למעלה שפייזר של הדירה שווה

לירות.
מלבד בחוץ־לארץ, מהלימודים חזר מאז
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