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׳ 120 נר שד ו ית הכנסת הב התשיע

פרוש: מנחם
משקיעים נציג

 ב־ העשירים מחברי־הכנסת חד ^
 הרב אגודת־ישראל, ח״כ הוא יותר

מס האיש של עושרו סביב פרוש. מנחם
 אינו איש בכנסת. רבות אגדות תובבות

 שאר שכמו מפני עושרו גודל מה יודע
 אגודת־ישראל של העשירים חברי־הכנסת

 שונים. ובחשבונות בקרנות טמון כספו גם
עשיר.״ אדם ״אני מכריז: עצמו פרוש

 העניין אחרי סגולות. לו ונתנו המזוזה
נוסע.״ שאני ישמח לא שאבא ידעתי הזה

 הלוואה גייס הסכים, פרוש של אביו אבל
 באופן נסע. והבן כרטיס לבנו לרכוש כדי

 על־ משקיעים למצוא כדי נסע הוא רישמי
ו ספרים שיוציא דפוס בית להקים מנת

המש בפני שלו הטיעון עיקר עיתונים.
 קבועה עבודה כבר לי ״יש :היה קיעים
 שלי, העיתון — קם שהוא לפני עוד לדפוס

ישראל.״ קול
 1946 בשנת שהיתר, נסיעה, אותה מאז

 לארצות־הברית. פעמים 42 פרוש כבר נסע
 פתוח היה בירושלים שהקים בית־הדפוס

 הראשונה העבודה קצרה. תקופה לפני עד
 עבור חומשים הדפסת היתד, הדפוס של

ה פליטי בין אותם לחלק כדי הג׳וינט,
מירד בדרך אך הודפסו, הספרים שואה.

 פרוש, משקיעי של חסוי, שאינו נוסף,
ו לואיס סנט אנג׳לס, מלום שמרביתם

 מ־ אחד המרכז, מלון הוא סיטי, מכסיקו
 בירושלים, ביותר המצליחים בתי־המלון

ל כשר כמלון ידוע שהוא העובדה בגלל
 אנשים הם המלון אורחי מרבית מהדרין.

 עובדים במלון כי אם ומקפידים, דתיים
ה ערביים, ופועלים מלצרים הרבה גם

כיפה. העבודה לצורך חובשים
 6 בת מרווחת בדירה מתגורר פרוש
 ככר שליד המרכז מלון מאחרי חדרים,

בדירה מתגורר הוא בירושלים. הדווידקה

האוצר
רובין ״כ ח

שכר־דירה בשביל כסף

פרוש ח״כ
פוליטיקה בשביל כסף

 היה אביו עשיר. היה הוא תמיד לא אך
 ה־ בתקופה בשכר. אגודת־ישראל מזכ״ל

 רב. בכסף כרוכה זו מישרה היתר, לא היא
 אחותו עם ופרוש ילד, בהיותו נפטרה אמו

 פרוש בירושלים. רן בבתי התגוררו ואביו
 אותו שולח אביו היה כיצד זוכר עדיין

 יין לקנות כדי חששי, ביום היין לחנות
 התקיעה, לפני דקות כמה דווקא לקידוש

 על לעמוד זמן יהיה לא שלמוכר כדי
ב היין את לתת יסכים והוא התשלום

 את פרוש לו משלם היה אחר־כך הקפה.
 שאותן ממעות השבוע, במשך היין דמי

מסבתו. קיבל
 להיכנס פרוש החליט שנים 32 לפני

 אני כי אז ״החלטתי אולם לפוליטיקה,
 להיות לא וכדי אחד, באף תלוי יהיה לא

 צריך הפוליטי, בעולם גם אחד, באף תלוי
 אהיה בי החלטתי אז — כסף הרבה כסף,
עשיר.״ אדם

כעי פרוש עשה הראשונה עבודתו את
 עבור קיבל השכר ואת ״פרי־לאנם״ תונאי

הצ אחר-כך החודש. בסוף ולא כתבה כל
 קול האגודה עיתון על להשתלט ליח

 ואחר- בעיתון מזכיר היה תחילה ישראל,
 לעשות החליט 30 בן כשהיה עורכו. כך

 שאגי לו ואמרתי אבא אל ״באתי כסף.
מש למצוא לארצות־הברית לנסוע רוצה

 ימים כמה קשה. היה זה לאבא קיעים.
 יוסף בשם יהודי אצל היינו לכן קודם
ה מטעם התרמות בשליחות שיצא שמא,

 כשבאנו, לחוץ־לארץ. הספרדיים רבנים
 בחדר ישבו כולם ממנו, להפרד ואני, אבא

את נישקו תהילים, פירקי קראו מסביב,

אכטבי ח״פ
לימונים בשביל כסף

 המכונית נשרפה לטרון ליד לשפלה, שלים
 כסף, הפסיד לא פרוש אותם. שהובילה

ומראש. במזומן שילם הג׳וינט
 המישני המיקצוע הפך המשקיעים גיוס

 מיריביו ויש הפוליטיקה, אחרי פרוש, של
 הוא שלו. הראשי המיקצוע זה כי הטוענים

 בארץ מייצג הוא וכיום השיטה, את גילה
 מ־ יהודיים משקיעים של גדולה קבוצה

 כבר ביקר שבה וממכסיקו, ארצות־הברית
 רבים ונכסים עסקים לקבוצה פעמים. 17

פרוש. מנהל כולם את בארץ,
 ידועים פרוש משקיעי של עסקים כמה

 מיפעל בירושלים, שיינפלד בתי לציבור.
 בנייני הם שותפיו, עם שחקים ענק בניה

 לנזקקים לטענתו, מכרו, שאותם דירות
עסק הממשלה״. של ״כמו נוחים בתנאים

אבו־רביע ח״ב
אדמות בשביל כסף

 לירות, מליוני כמה השווה דידה ירושלים,
 בה מתגורר הוא שלו. אינה הדירה אולם
 על חודשי בשכר שנה, כשלושים כבר
 הלוי ח״כ משלם כיום מוגן. דייר של תקן

 לחודש. לירות 1070 של בגובה דירה שכר
ל דמי־השכירות מגיעים החופשי בשוק
 6000ל־ כזאת דירה על בלתי־מוגן דייר

 הח״כ לא לחודש. לירות 8000 עד לירות
ה באותם בית, באותו מתגורר בילבד
בנו. גם אלא תנאים,
להלוי יש מהכנסת משכורתו על נוסף

 כבר ילידיו מחמשת אחד אף רעייתו. עם
מנו הדירה אולם שולחנו, על סמוך אינו
 לפרוש עלתה הדירה כמישרד. גם צלת
 שוויה היום לירות. אלף 120 שנה 13 לפני
לירות. מיליוני 2מ* יותר

 משכורתו מלבד פרוש של נוספת הכנסה
 ושבהם מייצג הוא שאותם והעסקים כח״כ

 בחודש דולר 100 של סך היא שותף, הוא
ו להמשיך מקפיד שהוא מאמרים עבור

האמריקאית. הדתית ליהדות לכתוב
 מלון אולם משלו, מכונית אין לפרוש

 חדשה 504 פיג׳ו מכונית לו רכש המרכז
 צמוד נהג גם מועסק לרשותו. העומדת
המלון. מנהל לרשות

 לרשותו יש כי יאמר, פרוש של לזכותו
חס גמילות נותן הוא שמהן רבות קרנות

 אלה קרנות גם אם רבים, לאנשים דים
 מקרנות רב. פוליטי הון גם לו מביאות

 שם בירושלים הילד קריית את הקים אלד.
 יתומים, ילדים 400 פנימיה בתנאי גרים
ה בכל דתיות ונציגויות ישיבות הקים

 תורה שיעורי של ורשת אוניברסיטאות
 של לרשותו הארץ. רחבי בכל הפזורה

ה הוא שבהן קרנות, 318 עומדות פרוש
 לגמילות אחת קרן היחידי. והפוסק מחליט
ש הכנסת לאנשי מיועדת שלו, חסדים
 מקרן בכנסת. בכירים עובדים אף ביניהם

 אלף 70ס־ יותר פרוש עתה עד הוציא זו
ה לאנשי ריבית ללא כהלוואות לירות
כנסת.

המי ח״כ
חסכון כשביד כסף

תלוי: בנימין
ורנטה ממלאות ־^ל

 הלוי בנימין מהדימוקרטים ״כ ךן
להכ הנוגע בכל מאד דיסקרטי הוא 1 1

אר בת בדירה מתגורר הלוי שלו. נסות
של מאזורי-היוקרה באחד חדרים געה

 הוא שאין קבועות, הכנסות שתי עוד
 מפנסיה חלק מקבל הלוי סכומן. את זוכר

 עם בשיחה שופט. היה בה מהתקופה
 זוכר לא ״אני הלוי: טען הזה העולס

 חישוב לאחר קטן.״ סכום זה זה, כמה
 שני והורדת לשופט, המגיעה הפנסיה,
 כיום נחשב שהלוי משום ממנה, שלישים

 כל מלאה לפנסיה זכאי ואינו כעובד־מדינה,
 כי נראה כחבר־כנסת, משרת שהוא זמן

לי 4000לכ־ מגיעה שלו הפנסיה יתרת
לחודש. דות

 הוא להלוי קבוע חודשי הכנסה מקור
 חד- סכום קיבל לא הלוי מגרמניה. רנטה
 אלא פיצויים, שילמו בה בתקופה פעמי,
 ימי כל במשך חודשי סכום לקבל העדיף

 טען זה סכום של גובהו לגבי גם חייו.
 מה זוכר לא ״אני :הזה העולם לפני הלוי
 לאחרים בהשוואה אולם הסכום.״ גובה

 הוא כי נראה הלוי, של לזה מקביל במצב
לחודש. לירות 3000כ־ מקבל

 ,1973 משנת וולוו במכונית נוהג הלוי
 מרבד. הוא אין מינימליות. הן והוצאותיו

 לנסוע מקפיד והוא הכנסת, במיזנון לסעוד
לארוחות. לביתו
שלו, החסכונות על לספר מוכן הלוי אין
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