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 שפייזר, עבד בקרגל, עבד בהם שנתיים
 או ציבורי כפקיד לכנסת, שנכנס עד

 כמכון עבודה, מקומות של בשורה מיפלגתי
העבו במיפלגת והייצור, לפיריון־העבודה

ה ובלשכת־המס תל־אביב בעיריית דה,
הסתדרותית.

 שפייזר מקבל מהכנסת למשכורתו בנוסף
ב בחודש לירות 500כ־ של סכום עוד

ב מפרסם שהוא מאמרים עבור ממוצע
 בקופת־חולים, רופאה אשתו, עיתונים.

 בחודש. לירות 9000כ־ עוד הביתה מביאה
 תל־אביב מחוז כמזכיר גם מכהן שפייזר

משכורת. ללא מיפלגת־העבודה, של
 ,404 פיג׳ו מכונית שפייזר הזוג לבני
 40ל־ כבר כיום שהגיע 1975 משנת חיסכון

 שם על חיסכון וחשבונות לירות אלף
לירות. אלף 150כ־ של בגובה ילדיו

 רובינשטיין: אמנון
דג עושר________

ב העשירים מחברי־הכנםת חד
■  אמנון ח״כ ש״י, מנהיג הוא יותר י

רובינשטיין של הרב עושרו רובינשטיין.

בר־דב חיים
להוראה תחזור האשה

 הוא הנודע הקבלן של כבנו מהבית. לו בא
וה העצומות המישפחתיות בחברות שותף

 שלהן. הבנייה בעיסקי ובעיקר מפורסמות,
 רבים במיליונים מסתכם אלה בחברות חלקו

 שותף־פעיל אינו הח״כ כי אם לירות, של
 לפני בהן. עובד ואינו אלה בחברות
 רובינשטיין אמנון כיהן לכנסת שנבחר

 וכחבר תל־אביב באוניברסיטת כפרופסור
 להרצות ממשיך רובינשטיין הארץ. מערכת

 משום שכר, ללא אולם באוניברסיטה,
והאו נוספת משכורת לקבל לו שאסור

 צורה בשום לשלם יכולה אינה ניברסיטה
 כן המשכורת. תלוש בצורת מלבד אחרת,

 הפנסיה ומקרנות מהארץ רובינשטיין פרש
שם. וההשתלמות

 עבור לכתוב ממשיך רובינשטיין אולם
 כתבות. לפי מהיומון תשלום ומקבל הארץ

 העיתו־ מעבודתו רובינשטיין של הכנסתו
 לירות 8000ל־ בממוצע מגיעה תונאית
כח״כ. למשכורתו בנוסף וזאת בחודש

 עורכת־ היא רובינשטיין אמנון של אשתו
 עובדת רובינשטיין, רוני במקצועה. דין

 כיועצת- המישפחתית בחברה כשכירה
 ומביאה רובינשטיין, חברות של מישפטית

 נוספות. לירות אלפים כעשרת הביתה
 בווילה מתגוררים רובינשטיין הזוג בני

 ומנהלים תל״אביב ליד בתל־ברוך גדולה
 מכונית לרובינשטיין גבוהה. ברמה חיים
 .304 פיג׳ו מכונית ולאשתו 504 פיג׳ו

 רובינשטיין חוסך הרב, עושרו למרות
 בחברות שלו לחלק בנוסף וזאת כספים,

מגיעים להערכתו העשירות. רובינשטיין
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וידנר מאיר
בנזישפחה חסכונות

 אלף 600ל־ היום שלו החיסכון חשבונות
לירות.

 בר־לג: חיים
ופנסיה משכורת

 היא בווילה המתנודד אחר ״כ ךן
 שר־ שהיה מי בר־לב, חיים ח״כ 1 י

 הווילה צה״ל. ורמטכ״ל המיסחר־והתעשייה
 רמת־השרון, בנווה־מגן, נמצאת בר־לב של

 רבים צה״ל אלופי מתגוררים בה שכונה
 וייצמן. עזר שר״הביטחון, אף ביניהם

 בשוק כיום מוערכת בר־לב של מהסוג וילה
לירות. מיליוני 5 עד 4ב־ הדירות
 של האירגוני כמזכיר מכהן בר־לב חיים

 לו אין לדבריו, אולם, מיפלגת־העבודה
 מלבד זה. מתפקיד כספית הנאה טובת שום

 4000כ־ עוד בר־לב מקבל בכנסת משכורתו
 זה סכום מצה״ל. כפנסיה לחודש לירות

 אך לו, המגיעה מהפנסיה שליש רק הוא
 הוא כעובד־מדינה, עתה נחשב שהוא כיוון
 זו פנסיה הפנסיה. מלוא את מקבל אינו

 מהכנסת, הפנסיה עם יחד לו, מובטחת
 במקום ויעבוד ח״כ עוד יהיה לא כאשר
פרטי. עבודה

 מורה היא בר־לב, של אשתו תמר,
 והוסיפה השנים כל עבדה אשר במקצועה
בר- של אשתו אין השנה לבית. משכורת

הילל שלמח
מההוריס ירושה

 המישפהה תוכניות פי על אולם עובדת, לב
 הבאה הלימודים בשנת לעבודה תחזור היא

 של הבנק לחשבון משכורת עוד ותוסיף
בר־לב.

 1973 אסקורט פורד מכונית לבר־לב
מצומצמים. חיסכון וחשבונות

 גרוס: שלמה יעקוב
בגרמניה חזנות

 אחד שכל לחשוב מקופל כנסת ^
 הוא אגודת־ישראל של מחברי־הכנסת י■■

 האגודה אנשי של עושרם מופלג. עשיר
שו ודתיות מיפלגתיות מקרנות להם בא

 דיו־ לתת צריכים הם אין עליהם נות,
 כי כמובן מכחיש גרוס, לאיש. וחשבון

 לדוגמא ומביא אלה מקרנות מתפרנס הוא
 פעם אמר לידידים הצנוע. חייו אורח את

מפול סיפורים שאוהב כמי הידוע גרוס,

 חי הייתי כסף, לי היה ״אם כי: פלים,
חין״ שאני כפי

 חי אכן גרוס כי טוענים ידידים אותם
 אורח־ ואוהב רגיל שהוא משום בצניעות,

 גרוס רבים. חסכונותיו אולם זה, חיים
 ואורח־ בבני־ברק, קטנה בדירה מתגורר

 כך משום אולי בהחלט. צנוע הוא חייו
אגודת־ישראל.״ של ״הצנוע :השם בו דבק

 לגרוס אי־אפשר. כלום בלא פטור אך
 רבות: שנים מקיים הוא אותו נוהג יש

לגר נוסע הוא הנוראים בימים שנה, מדי
 בבית־ כחזן לתיבה שם ועולה מניה,
 מקבל התיבה פני על המעבר עבור כנסת.
 סכום זר, במטבע ביותר, נכבד סכום גרוס

 העובדה בגלל האחרונות בשנים שגדל
 כדי רב כסף לשלם מוכנים שם שהיהודים

 חזן גם שהוא רב של במחיצתו לשהות
מישראל. ח״כ וגם

 הילל: שלמה
ומגרש ירושות

 שלמה ח״כ שר־המישטרה, שהיה י
י ״  אותם רבים אמצעים בעל הוא הילל, ׳
 ואשתו. הוא שקיבלו מירושות בעיקר צבר
 שלושה בת בדירה בירושלים, מתגורר הוא

 מהכנסת משכורתו מלבד שינה. חדרי
 140 של סכום חודש מדי הילל מקבל

כתב אותו סיפרון עבור תגמולים לירות,

 לראות היה אפשר קרובות לעיתים אשר
 בקבוקים ארגזי סוחב כשהוא הח״כ את בה

להוריו. ועוזר
 הוא מתלונן. אלגרבלי אין זאת למרות

 השכונה בגילה. חדשה דירה של בעליה
כמיל כיום השווה הבירה, בפאתי החדשה

 רק עבורה שילם שהוא בעוד לירות, יון
 מתגורר אינו אלגרבלי לירות. אלף 300

 תמורת דירה לשכור העדיף זו, בדירה
באשדוד. לירות 1300

 יש ופוליטיות חברתיות סיבות מלבד
 טובה סיבה ירושלים, איש לאלגרבלי,

 ז׳ורז׳ט, לאשתו, באשדוד. דווקא להתגורר
 למישפחת המכניס בית־מרקחת בעיר יש

 לחודש, נוספות לירות אלף 20כ־ אלגרבלי
הח״ב. של ממשכורתו יותר הגדול סכום

ל ,124 פיאט במכונית נוהג אלגרבלי
חיס חשבונות ולו חיסכון חשבונות ילדיו

לירות. אלף 100 של בגובה נוספים כון

דרוקמן: חיים
נהג עם רב

 הקיצוני הרב דרוקמן, חיים רב ך
למש נוסף מקבל, אמונים, גוש של 1 י

 חופשיות אש״ל הוצאות גם מהכנסת כורתו
 אור ישיבת מנהל, הוא אותה מהישיבה

 דרוקמן חיים מקבל נוספות הוצאות עציון.
כאשר אמונים, גוש של המייוחד מהמטה

רובינשטיין ואמנון אלגרכלי מרדכי
המכולת בחנות עזרה

 שכר- בפעם פעם ומדי רבות שנים לפני
 מפרסם הוא אותם מאמרים עבור סופרים

בעיתונים.
מה הילל מקבל אותן ההוצאות מלבד

 ממיפלגת־ דלק הוצאות גם מקבל הוא כנסת
 נסיעות עושה כשאני רק ״אבל העבודה,
מחוץ־לעיר.״ ארוכות
 עיראק יוצאת למישפחד, בן הוא הילל
 מי בארץ. רב הון לעשות הצליח שאביה

 למישפחה בן הוא שר״המישטרה שהיה
 חלקו זאת למרות אולם ילדים, 11 בת

 אשר רב, כסף בידיו הותיר בירושה
 הצליח זה כסף בעזרת כבר. נפדה ברובו

 בה הגדולה הדירה את לרכוש היתר בין
מתגורר. הוא

 מימש, לא עדיין אותו בירושה י מהחלק
 אחיו, עם בשותפות מיגרש, לו נותר

 אוסטריה, ילידת לאשתו, גם בהרצליה.
 המתחלקת גדולה דירה ירושה: היתה
 בחייו הראשונה בפעם אחותה. לבין בינה
 אחרי משלו מכונית לרכוש הילל נאלץ

 מכונית־השרד מהילל נלקחה אז המהפך.
 סובארו מנונית רכש הוא ונלוו. מתוצרת

 של בסכום ניירות־ערך להילל חדשה.
לירות. אלף 200כ־

 :אלגרבלי מרדכי
וכסף מצוקה

 אלגרבלי מרדכי הדמוקרטים ״כ ן*
 עודד תנועת של כנציגה לכנסת נכנס 1 י

 מכל יותר מסמלת זו תנועה ז״ל, בד״ש
 שכבות את בכנסת המייוצגת אחרת תנועה

 אינם אלגרבלי של חייו אולם המצוקה.
 פקיד היה 34ה־ בן אלגרבלי קשים. כה

 עבודתו מקום לכנסת. שנכנס עד ממשלתי
 ממיש־ בא הוא מישרד״החינוך. היה האחרון

 חנות־מכולת להוריו אמצעים. דלת פחה
חנות בירושלים, הנביא שמואל ברחוב

 עם בפעילותו הקשורות הוצאות לו יש
 הרב לרשות העמידה הישיבה הגוש. אנשי

 צמודה 504 פיג׳ו מכונית והנמרץ הצעיר
 על הם הוצאותיהם כל אשר צמוד, ונהג

הישיבה. חשבון
 במרכז וילדיהם אשתו עם מתגורר הרב

 והוצאות שלו, הישיבה שליד החינוכי
 שרובן, משום מועטות, הם שלו המחייה
 הבית, כלכלת מהוצאות רבות ביניהם

 מביאה אשתו הישיבה. על־ידי משולמות
 אלף 15כ־ של נוספת משכורת הביתה
 המועצה של כרופאה משמשת היא לירות.

שפיר. האזורית

וילגר: מאיר_____
למיפלגה המשכורת

ג ת הי  וילנר מאיר ח״כ רק״ח מנ
 חברי־הכנסת. במיזנון איש ראה לא 1\

 ח״כ מילבד מחד״ש, חבריו כיתר וילנר,
 תידרוך לא שרגלו מקפיד ביטון, צ׳רלי

 רוצה הוא וכאשר חברי־הכנסת, במיזנון
 הזול הכללי, במיזנון אוכל הוא לסעוד,

 בדרך־כלל מיסתפק אז גם .407ב־<־ יותר
קוטג׳. ובגבינת תה בכוס וילנר

 במק״י נהוג המנוח סנה משה בהשראת
 של חברי־הכנסת כי ברק״ח ואחר־כך

 המשכורת צ׳ק את פודים אינם זו מיפלגה
 ומעבירים האחר, מצידו חותמים שלהם,.

למיפלגה. אותו
 מקופת וילנר מקבל המשכורת במקום

 שלו הצרכים לפי המשתנה סכום רק״ח
מחייה. להוצאות חודש, מדי

 תל־ במרכז צנועה בדירה מתגורר וילנר
 ל־ מיושנת. במכונית נוסע הוא אביב!
 אולם חיסכון, חשבונות אין עצמו וילנר

חיס חשבונות יש שלו לקרובי-המישפחה
 כמה של בגובה ומניות ניירות־ערך כון,

לירות. אלפי מאות


