
1ר 1 1 1 1 £

הס מחה

באמת?
)13 מעמוד (המשך

 לגבי גם בחשבונות־חיסכון. המושקעים
 זוכר לא ״אני טוען: הוא אלה חסכונות

 של שחסכונותיו נראה אולם לי.״ יש כמה
ספרות. לשש מגיעים הלוי

 רביגוביץ: יהושע
סלים עם אשה

 ביותר הצנועים .מהאנשים חד
 שנים במשך שחלש מי הוא בכנסת

לש שר־האוצר המדינה, תקציב על רבות
 לשעבר השר רבינוביץ. יהושע ח״כ עבר,
 ופנסיה כחבר־כנסת, משכורתו את מקבל

 תל־אביב, מעיריית לירות אלפי כמה בת
 שר־האוצר. שהפך לפני עמד שבראשה

 מפני חלקית היא רבינוביץ של הפנסיה
 יכול ואינו מדינה, כעובד נחשב שהוא
ציבורית. מקופה מלאה פנסיה לקבל

בשי הדיירים מראשוני הוא רבינוביץ
 שיכון אותו תל־אביב, בצפון למד כון

 תל־אביב. עיריית ראש שהיה בעת שהקים
 כיום שווה החדרים ארבעת בת דירתו

 זו דירה אולם לירות, מיליוני כשלושה
 הם רבינוביץ, לזוג שיש חסכונות ומעט

אדמות. עלי רכושם כל
 בכנסת במכונית. מחזיק אינו רבינובי׳ן

 רבי- על בדיחות תריסר לפחות מתהלכות
 מדי המחפש הניצחי, הטרמפיסט נוביץ

 לתל- טרמפ הכנסת במיזנון ביומו יום
 ותמיד מכונית, לו היתד■ לא מעולם אביב.

 או העיריה של שרד מכוניות אותו שירתו
 שהי* מי גאולה, אשתו, את הממשלה. של
 והוסיפה גננת, שנים כמה לפני עד תה

 תל- תושבי רואים המישפחתי, לתקציב
 לביתה חוזרת כשהיא רבות פעמים אביב

מ המרוחקת מהחנות כבדים סלים עמוסת
ביתם.

 הפסיק ורבינוביץ המהפך חל כאשר
עי ראש לו הציע בממשלה, כשר לכהן
 להי להט, יצ״׳)׳(״צ שלמה תל־אביב, ריית
 חשבון על נהג עם מכונית לרשותו עמיד

 הוא שרבינוביץ מפני תל־אביב, עיריית
 רבינוביץ ראש־עיריית־תל־אביב־לשעבר.

טרמפים. לחפש עדיין וממשיך סרב

 אבטבי: אליעזר
בזול לימונים

מפ״דד, ״כ ח *3  יש אבטבי, אליעזר ה
 הכספיות. להכנסותיו הנוגע בכל בעיה €

 אב- אולם עשיר. כח״כ מקובל הוא בכנסת
 אני ולפעמים כסף, לי ״אין טוען: טבי

 מתגורר הוא החודש.״ את גומר בקושי
המוש נציג והוא בנגב, שיבולים במושב

 הוא לדבריו, בכנסת. המפד״ל מטעם בים
 מה ״כל מאד. מעט ומרתיח בצניעות גר

 וזה לימון, עצי של דונם 70 זה לי שיש
כסף.״ לא עכשיו

 כלל. מכונית איסלו כי טוען גם אבטבי
 עומדת אבטבי לרשות אך נכונה, זו עובדה
 הדרום, מושבי מרכז של 504 פיג׳ו מכונית

 השבוע. ימות כל כמעט אותו משרתת והיא
נו הוצאות, דמי אבטבי מקבל זה ממקור

מהכנסת. מקבל שהוא ההוצאות לדמי סף
 מלבד מוצהר, כסף אולי, אין, לאבטבי

 שלה ממישפחה בא הוא אך הלימון, עצי
 והשותפויות הדרום, במושבי רבים נכסים

 חבר, הוא שבהן אלה, ובאדמות בנכסים
 רכוש גם יש למישפחתו בלתי־ברורות. הן

הנגב. בעיירות למושבים, מחוץ
 אבו־רביע: מוחמד

וכסף עוצמה
 שהושבע טרי ח׳׳כ שהוא מרות

 הבידואי השייח׳ שעבר, בשבוע רק /
 אבו־רביע, מוחמד העבודה, מיפלגת של
שעב בכנסת בכנסת. מוכרת דמות הוא
ונו הקדנציה, כל במשך ח״כ היה הוא רה
 אז שהיה מי עם ידידותו בגלל בעיקר דע

דיין. משה שר־הביטחון,
 החזקה הדמות הוא אבו-רביע מוחמד

 בדרום הבידואים שיבטי בקרב ביותר
הדברים, מטבע יש, זו ולעוצמה הארץ,
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 שנים במשך הכספי. מצבו על השלכה גם
 בנגב הבידואים שיבטי על שלט רבות
ה באות שזכה מי המפורסם, עודה שייח׳

 התחיל האחרונות בשנים אולם קוממיות,
 מילחמת בגלל בעיקר אבו־רביע, מוחמד

 מעמד לתפוס הבידואים, של הקרקעות
 המזוהה עודה, שייח' של חשבונו על בכיר,
השילטונות. עם הבידואים בעיני

ה ועשרות לערד, בדרך האבן, מיבנה
 את מכל יותר מסמלים שמסביבו, אוהלים
 שבט מבני היחידי אבו־רביע, של עושרו

 גדול אבן במיבנה המתגורר אבדרביע
 אוהל או מיבנה כל כמו יחסית. ומפואר
 נבנה חבר־הכנסת של הבית בנגב, בידואי
האד שחלוקת מאחר בלתי-חוקי, באופן

בל באופן נעשתה. לא עדיין בנגב מות
 אבו- מוחמד של לשיבטו יש רישמי תי

 חלק בנגב, דונמים אלפי בני שטחים רביע
בעצמו. לח״כ שייך מהם ניכר

 במכונית לכנסת המגיע אבו־רביע,
 בידי בדרך־כלל הנהוגה חדישה, 504 פיג׳ו
 בעיצומה עתה נמצא שיבטו, מבני נהג
בנ הבידואים של הקרקעות מילחמת של
 אין ביותר. פעיל הוא שבה מילחמה גב,

 הקרקעות חלוקת שתיערך אחרי כי ספק
 לא אם וגם בנגב, לבידואים הרישמית

 אלא אבו־רביע, של דרישותיו כל יתקבלו
 אבד שבט ראש יהפוך מחציתן, רק אפילו
 של מיליונר חדש, חבר־כנסת שהוא רביע,
ממש.

רובין: בן־ציון
לבניה מהוראה

 כדי עין־התכלת, נתניה, של ביותר דים
הצ לא פעם אף רובין וילה. עליו לבנות

שני ולאשתו, לו היה מאיפה להסביר ליח
 מיגרש לקנות הכסף סכום שכירים, הם

ה את לרובין שהכין האדריכל, זה. יקר
 פני על תשתרע היא כי קבע שלו, ווילה

ה רובין, לדיברי מרובעים. מטרים 420
 של במחירים לעלות, אמורה היתה בניה
התברר לדבריו לירות. ממיליון יותר אז,

 מפא״י, בתקופת השילטון לראשי בניגוד כי
 החדש עושרם את להראות צריכים אשר

 נובדרישיים, חיצוניים סממנים באמצעות
 ממיש־ בא — חדש) (עני נובו־פובר הוא
ההפך. את להוכיח וצריך עשירה פחה

 מכר הוא לממשלה וייצמן נכנם כאשר
 שותף. היה שבה וייצמן־ויגבי חברת את

 עסקה אביו, על־ידי עוד שהוקמה החברה,
היה הרחוק. המיזרח עם בקשרים בעיקר

 שותף וייצמן היה שבה אחרת חברה
הגדו המיפעלים אחד ציקלון, חברת היא
בעי שבבי, עיבוד מתכת, לעבודות לים
קש היו זו לחברה תעופה. בנושאי קר

 לייצור מיפעלים עם ביותר אמיצים רים
 מכר וייצמן ובחוץ־לארץ. בארץ מטוסים

 קר־ (״יוסקה״) ליוסף זו בחברה חלקו את
 אחר ולשותף חרות, מאנשי תעשיין מרמן,

בחברה.
 ארוכה בשורה אינטרסים היו לווייצמן

 לייבוא חברה ביניהן נוספות, חברות של
 כניסתו עם מכר כולם שאת אוטובוסים,

לממשלה.

רו־ הזוג בני שני היו 11<א9 שנת ד
כמו עבדו שניהם מרודים. עניים בין +
 בעיקר המורים, ומשכורות בנתניה, רים

ב נמוכות משכורות היו התקופה, באותה
 בחייהם פרטי מהפך אירע 1969ב־ יותר.

 לעי־ נבחר רובין בן־ציון הזוג. בני של
 לו שיד ומי ראש־העיר, כסגן ומונה ריה

 נתניה. עיריית של והבניה הרכש בעסקי
בבית־הספר. לעבוד המשיכה אשתו

 חבר רק לא הוא רובין בן־ציון כיום
 חבר־כנסת גם אלא נתניה, עיריית מועצת

מנ של נסיונותיו למרות מהמפד״ל. נכבד
 את לסכל בורג, יוסף הד״ר המפד״ל, היג

ב האפלה התקופה בגלל לכנסת, בחירתו
 בעי־ והכהונה בהוראה העבודה בין חייו,
 ועתה לכנסת, רובין בן־ציון נכנם ריה,

שו לתופעות הקשור בכל חסינות לו יש
 על־ נחקרות אשר קשור, הוא שבהן נות
המישטרה. ידי

חד ארבעה בת בדירה מתגורר רובין
 ,504 פיג׳ו במכונית נוהג הוא בנתניה. רים

 סכום המישפחתית לקופה מכניסה ואשתו
למשכור נוסף בהודש, לירות 7,000כ* של
 מישפחת לבני כחבר־כנסת. רובין של תו

כל לדבריו, אולם, רבים, חסכונות רוביו

גאולה אשתו עם רפינוביץ ח״כ

 הפכו האלה המכירות שלל כי ספק אין
 וב- במזומן ממש, של מיליונר וייצמן את

ה מהשרים אחד הוא היום ניירות־ערך.
 אלה לכל נוסף בממשלה. ביותר עשירים

מאביו, בירושה שקיבל גדול פרדס לו יש

ואומה אשתו עם וייצמן שר
וילות שתי

 יותר. תעלה הבניה חשבון, של בסופו כי,
 עם ,1974ב־ המיגרש את מכר הוא לכן
 הנתנייתי לקבלו עליו, לבנות שהספיקו מה

 קיבל כמה לגלות סרב רובין עייני. מנחם
 מאומה, קיבל שלא יתכן המיגרש. עבור
 המיגרש היה עוד אחר־כך ששנה מאחר
רובין. של שמו על רשום

 של קשריו על חשדות נתגלו בינתיים
 עייני, הקבלן עם העיריה, סגן־ראש רובין,
 העיריה. עם עסקים ועושה בנתניה הבונה
 מכר- שאותו המיגרש על וילה בנה עייני

 זו וילה .1974 בשנת רובין לו לא־מכר
סמוך. מיגרש על גם משתרעת

וייצמן: עזר
פובר גובו ^

הוא הכנסת מעשירי אחד וד *¥
אין כי אם וייצמן, עזר שר־הביטחון 2

 שהביא וייצמן, יחיאל של העסקי החזון זה
 הרחוק, המיזרח עם קשרים לקשור אותו

 היה זה שאיזור בתקופה יפאן, עם בעיקר
חב הישראלית. למפת־הסחר מחוץ נחשב

 למיזרח בייצוא עסקה ויגבי וייצמן רת
 פוס־ יצוא על מונופול לה והיה הרחוק,
 ובייבוא ליפאן, בעיקר ומינראלים, פאטים

 של ומארצות־הברית הרחוק מהמיזרח
 מישק־ ביניהם מוצרים, של ארוכה סידרה

 עדינים. ומכשירים אופטיקה מוצרי פות,
 את מכר הוא וייצמן של מקורביו לטענת

ב השותפים לשאר בווייצמן־ריגבי חלקו
 העובדה בגלל בעיקר ביותר, נמוך מחיר

למכור. שהזדרז
 וייצמן של ביותר המפורסמת החברה

 1972 בשנת שהוקמה אלול, חברת היתר,
 דויד ידידו וייצמן, שותפים. ששה על-ידי
 התחבורה, במישרד עוזרו שהיה קוליץ,

 קד של ידיד אלבין, מיכאל העסקים איש
 עצר מנחם מוניטין, הירחון ומבעלי ליץ
והחב מישרד־התחבורה איש לשעבר מון,
שו נאמן, חנניה פרי, להובלת הימית רה
ויצ וייצמן־ריגבי, בחברת וייצמן של תף
 קשר קצין שהיה מי אלמוג־וורצמן, חק

חב בייצוג עסקה זו חברה בצה״ל. ראשי
 בנושאי ובארצות־הברית באירופה רות

ומכ מדוייקים מכשירים אופטיקה, נשק,
בחב חלקו את ותעופה. למטוסים שירים

 בגלל 1974 בשנת עוד וייצמן מכר זו רה
 לכהן המשיך הוא אולם אישיות, סיבות

 החברה, של המנהלים מועצת כיושב־ראש
 למישרד- שנכנס עד מישרדו שכן ובה

הביטחון.

מכונית או צניעות

 מופקדים המישפחה של החיסכון חשבונות
הילדים. שם על

להימ יכול היה רובין ח״כ כי נראה
 והלא-עשי- הצנועים חברי־הכנסת על נות

 1973 בשנת הווילה. פרשת אילולא רים,
היק- האיזורים באחד מיגרש רובין רכש

 נזקים לו גרמה בממשלה שכהונתו ספק
 למישפחה נולד וייצמן גדולים. כספיים
מה אחד היה וייצמן, יחיאל אביו, עשירה.
 המכונית ובעל בחיפה, העשירים אנשים

 נהוגה שהיתה בארץ, הראשונה הפרטית
להתלונן, נוהג וייצמן סרטי. נהג על-ידי

ב וייצמן נהג כשר־ביטחון שמונה עד
 לציקלון. שייכת שהיתה לנצ׳יה, מכונית
מנ אלא עובדת, שאינה ראומה, לאשתו,

 את אחדות שנים כבר בהתנדבות הלת
 הזוג לבני אוטוביאנקי. מכונית מיח״א,

 רמת־ של הקצינים שכונת בנווה־מגן, וילה
אחרו בנייה בשלבי חדשה ווילה השרון,

בקיסריה. נים


