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טן: שרה ק ר טי  ש
טרמפ לתפוס

 ח״כ ינואר בחודש הודיעה אשר ך
ה לגיזבר שטרן־קטן שרה המפד״ל

 החליטה הכנסת כי יבנה, שלה, קיבוץ
 במידה חברי־הכנסת משכורות את להגדיל
 משום מהגיזבר. מאושר היה לא ניכרת,
אח חברי-קיבוץ כמו שטרן־קטן, ששרה

 עם יחד שלה, המשכורת את מעבירה רים,
 לגיזברות ישר האישיות, ההוצאות דמי

המשק.
 השבוע טענה אותי,״ רימו הם ״אבל

 ה־ את קיבל שהגיזבר אחרי שטרן־קטן.
בחישוב משהו כי למסקנה הגיע הוא צ׳ק,

 יהודה ח״כ בשבילי הציל המצב ״את
 היא בבר־אילן. מרצה הוא גם בן־מאיר.

 החוק את העוקף מייוחד, חוזה איזה סידר
 המייו- החוזה ביגלל אבל הכנסת. של הזה
 מצחיקה. ממש קטנה, יותר המשכורת חד

 מובן זה. כמה לספר אפילו רוצה לא אני
 בין שלי המשכורת איכפת, לא זה שלי

למשק.״ הולכת וכה כה
 שלה המשכורות של הצ׳קים תמורת

 שהיא הוצאה כל שטרן־קטן שרה מקבלת
 זוכרת אינה היא שלה. מהמשק דורשת

 ״אבל חודש, כל מקבלת היא כסף כמה
 חודש כל צריכה. שאני כמה מקבלת אני
 הן שלי ההוצאות חודש כל משתנה. זה

אחרות.״
 של הוצאותיה כל את משלם המשק

 המייוחד, הביגוד הוצאות את שטרן־קטן.
 כ־ החדש מעמדה ביגלל זקוקה היא שלו

המייד המוניות הוצאות את חברת־כנסת,

רון אימרי ח״ב
ואסקורט לירות 2000

 את המגדיר כהנא, שהוציא. ספרים כמה
 תורה על ספרים הוציא כרב׳ מיקצועו

בחו רבי־מכר שהם כאלה ביניהם והלכה,
 וחזונו־ האיש השבע, כשנת הדתיים, גים

 בית טהרת ועיון, חקר הספר חלקי שלושת
 ועיון חקר ליטב״א, הזיכרון ספר ישראל,
ועוד. שביעית במסכת

רון: אימדי
מרוויח הקיבוץ

 לכג־ נכנס רון אימרי המערך ״ב ןץ
מעשי אחד ממנה התפטר כאשר סת י י

 ח״כ המישפטים, שר שהיה מי הבית, רי
ה מהבחינה ההבדל, אולם צדוק. חיים

 עצום. הוא צדוק לבין רון בין כספית,
 שליח הוא מישמר־העמק, ויליד חבר רון,

 את ומעביר בכנסת, השומר־הצעיר תנועת
הקי לגיזברות ישר שלו צ׳ק־המשכורת

 מה־ רון של הדרישות ואילו הארצי. בוץ
 קטנות הן שלו, מהמשק או קיבוץ־האדצי,

 שהוא האישיות, ההוצאות צ׳ק ביותר.
 2000 על עולה אינו חודש, מדי מקבל

מס אמיתי,״ סוציאליזם ״אצלנו לירות.
 פחות המשק מקופת לוקח ״אני רון, ביר

להס לי מפריע לא לוקח. רגיל שחבר ממה
 אפילו וסנדלים, ג׳ינס עם בכנסת תובב

 לכנסת.״ מגיע קארטר הנשיא אם
בחיל־הצנ־ שירת טיפוסי. צבר הוא רון

שטרן־קטן שרה ח״ב
משתנה זה חודש כל

 לכנסת, אותי שלח ״הגיזבר בסדר. אינו
 אחר־כך הצ׳ק. של פירוט שאקבל כדי

 כי התברר חישובים. ועשינו ביחד ישבנו
 היו שקודם ההוצאות, את שהכניסו אחרי

 או וגילמו המשכורת, תוך אל בנפרד,
 האלה, בדברים מבינה לא אני גילמו, לא

 אפסית, היא הריאלית שההעלאה יצא
 בילבד.״ אחוזים שלושה או שניים איזה

 לדבריה, זועמת, אינה שטרן־קטן שרה
 למיש־ בת שאני משום ״אולי הכסף. ביגלל

מהכ לי איכפת לא לשעבר, עשירה פחה
 שחברי־הכנסת שחושבים לי איכפת סף.

 נכון.״ לא ושזה גדולה, העלאה קיבלו
 במערכת־ דבר עוד איכפת לשטרן־קטן

 הכנסת. של לגמרי המעוותת התשלומים
באוני מרצה הייתי לכנסת, שנבחרתי ״עד

 לעבודה בבית־הספר בר־אילן, ברסיטת
 אוהבת אני האוניברסיטה. של סוציאלית
 לגמרי. להתנתק רציתי ולא להרצות,

 מישרה רבע או שליש שאיזו גם חשבתי
 מגע לנתק שלא לי יאפשרו באוניברסיטה

 כולי כל לשקוע ולא האקדמי, העולם עם
 לא שאני לי התברר אבל בפוליטיקה.

 לקבל לו אסור שחבר־כנסת חוק יש יכולה.
המש של הגודל מה חשוב לא משכורת,

 לא זה מהכנסת. ממשכורתו חוץ כורת,
 עורך־דין להיות מותר לחבר־כנסת צודק.

 אסור לי אבל כסף, מאד הרבה ולהרוויח
בשבוע. הרצאות שעות ארבע לתת

כהנא קלמן ח״כ
בזול דירה

 ירושלים, בתוך נוסעת היא שבהן חדות
 ״אני בירושלים. שלה הלינה הוצאות ואת
 יתר כמו בביודמלון, גרה לא פעם אף

 להישאר צריכה אני כאשר חברי־הכנסת.
ה פרטי, בבית סידור לי יש בירושלים,

 בתי־המלון מאשר כסף פחות הרבה עולה
האלה.״ המפוארים
 היא שטרן־קטן של היחידה הבעיה

 אשדוד, ליד מקיבוצה, הנסיעות בעיית
 אש־ לכביש יוצאת ״אני וחזרה. לירושלים

ועוצ מזל, לי יש לפעמים דוד־ירושלים.
לאו ממתינה אני לפעמים טרמפ. לי רים

 את כן גם לי יש חזרה בדרך טובוס.
או או טרמפ — האלה האופוציות שתי

טובוס.״
ב עשירה למישפחה נולדה שטרדקטן

סיר היא השואה. את ועברה בפולין, יותר
נמנית ואינה מגרמניה, פיצויים לקבל בה

חוד הכנסה להם שיש חברי־הכנסת על
 על נוסף הגרמני, מהאוצר קבועה שית

מדינת־ישראל. מאוצר הקבועה הכנסתם

 :כהנא קלמן
לעיר מהקיבוץ

 היחידי הח״כ אחר, דתי כר־כנסוח ך{
 קלמן הוא פועלי־אגודת־ישראל, של 1 י

 שטרן־ של לזה דומה עבר לו יש כהנא.
 הוא אף לגמרי. שונה ההווה כי אם קטן,

 את לקבל החליט כהנא אולם פליט־שואה.
 מסרב הוא מגרמניה. שלו החודשית הרנטה
 מדי מקבל שהוא הסכום גובה מה לגלות
 מה מקבל ״אני :ואומר במארקים, חודש

תקו באותה עובד נער שהיה למי שמגיע
 בקבלת העוסקים של חישוב פי על פה.״

 לירות 4000 לפחות כהנא ■מקבל פיצויים,
מגרמניה. לחודש

 חפץ־ קיבוץ היה קצר זמן לפני עד
 כהנא החבר של הרנטה את מקבל חיים

 החליט חודשים כמה לפני אולם לקופתו.
 להתגורר ועבר הקיבוץ, את לעזוב כהנא

 כמה עזיבתו את הכין הוא בירושלים.
מאי פנים ברחוב ורכש לכן, קודם שנים
בירו הדתית מטרסדורף בקרית ,9 רות

 המשמשת חדרים, שלושה בת דירה שלים,
 של ילדיו שמונת אשתו. ולמגורי למגוריו

 אם לבית, מחוץ וחיים גדולים כבר כהנא
יל כספי. חיסכון לא ״זה טוען: הוא כי

 כסף, הרבה עולים נכדים, ובעיקר דים,
 מייד סידור פי על בבית.״ לא כשהם גם

 השווה שלו, הדירה את כהנא רכש חד,
 מוזל במחיר לירות, מיליון כשני היום

ביותר.
 עסקן־ציבור כהנא, של הכלכלי מצבו

 בכנסת החל וחבר־כנסת רבות שנים מזה
 פיצוי קיבל הוא שפיר. הוא הראשונה,

 את עזב כאשר מחפץ־חיים, גדול כספי
מש פועלי־אגודת־ישראל ותנועת המשק,

התנו שלו. המייוחדות ההוצאות את למת
 נהג, עם מכונית גם לרשותו מעמידה עה

 עצמו לכהנא לנסוע. צריך שהוא פעם בכל
רשיון־נהיגה. אין

מ תמלוגים היא לכהנא נוספת הכנסה

 לוחמי עם ועבר בפעולות־התגמול, חנים
 ששת־ מילחמת קדש, מיבצע את זה חיל

 הקיבוץ- יום־הכיפורים. ומילחמת הימים
 שלו חבר־הכנסת לרשות מעמיד הארצי

 ככל ותלושי־דלק צמודה, אסקורט מכונית
צריך. שהוא

 מישמר־ ילידת היא שאף רון, של אשתו
 שכר, ללא לאמנות, מורה היא העמק,
קי לארבעה המשותף בבית־הספר כמובן,
למישמר״העמק. סמוך בוצים,

 מירון: משה
ווילה מישרד

 ש- החדשים, מחברי־הבנסת חד
■  חב־ מקרב העשירים אחוז את העלו י

 הכנסת, יושב־ראש סגן הוא רי־הכנסת
הליברלית. מהמיפלגה מרון, משה
 למיש־ שנה 31 ימלאו הבא בחודש 10ב־

 הגדולים אחד לו, השייך עורך־הדין רד
למיל מירון את שהפכו בארץ, והעשירים

ממש. של יונר
 בשלל נושא ,53 בן גרמניה יליד מירון,

 כסגן תואריו מילבד ציבוריים, תארים
 ועורך־דין. חבר־כנסת הכנסת, יושב־ראש

 הצעירה הלישכה של ארצי נשיא הוא
 חבר שלה, עולמי וסגן־נשיא בישראל,

 יושב־ראש הליברלית, המיפלגה הנהלת
 רמת־ מגוריו, בעיר החייל למען הוועד

מכבי. קופת־חולים של בית־הדין וחבר גן,
 סגן מירון היה לכנסת, שנכנס לפני

 אולם, בת־ים, עיריית ראש וממלא-מקום
 עמדה ניצל לא שלו, העיר כראש שלא

 משכורת קיבל ולא כספיים, לרווחים זו
בעיריה. עבודתו עבור

שחק שהיתה מי לאהובה, נשוי מירון
 הביתה הביאה לא ״אשתי בהבימה. נית

מר אינו אחד אף ובהבימה מאחר כסף,
 מימנתי אפילו שאני חושב אני כסף. וויח
 אהובה שם.״ עבדה היא כאשר הבימה, את

 ביותר, נאה כאשה כיום ידועה מירון
 רשות- מליאת וחברת שחקנית־לשעבר

השידור.
גדו־ בווילה מתגוררת מירון מישפחת




