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 לירות, מיליון 4מ־ יותר השווה לה,
 ביואיק במכונית נוהג מירון ברמת־גן.

 מיל־ ,ולדבריו ,1978 ייצור משנת גדולה,
 רכוש כל לו אין והמכונית, הבית בד

 שיש חברי־הכנסת מאותם לא ״אני נוסף.
נוספים.״ ובתים מיגרשים להם

 רכוש לו יש כי מודיע מירון אולם
חס ותוכניות צמודים בניירות־ערך, רב

החס גובה מה לגלות מסרב הוא כון.
 כי להכחיש מוכן אינו אך שלו, כונות
מיליונר. הוא אלה לחסכונות תודות

הפטיג: זרח  וי
הדירות שיגעון

 זרח הד״ר הכרי־הפנםת, קן ¥
 היסטוריה בעל הוא מהמפד״ל, ורהפטיג 1

ענפה. ציבורית פעילות של
מועצת־המדינה חבר היה ורהפטיג

מירון משה ח״ב
סודי מיליונר

הראשו בכנסת החל וחבר־כנסת הזמנית
 בשנת החל שנים, שמונה במשך נה.

 ובכנסת שר־הדתות, היה הוא ,1961
 החוקה- ועדת כיושב־ראש כיהן השמינית

 ועדת־החוץ-והביטחון וחבר חוק־ומישפט,
 גם נושא הוא שבו תפקיד הכנסת, של

זו. בכנסת
 מפולין היגר .1906 יליד ורהפטיג,

 עורך- תואר שקיבל אחרי לארצות־הברית,
 בארצות־הברית ורשה. באוניברסיטת דין

היהו לבעיות המוסד מנהל כסגן שימש
 לו הבטיח כאשר ורק בניו־יורק, דים

 להכניסו המנוח שפירא חיים יעקוב
לא עלה הוא הזמנית, למועצודהמדינת

 שלו הדוקטורט את .1947 בשנת רץ,
 באוניברסיטה ורהפטיג עשה במישפטים

 לא מעולם הוא אולם בירושלים, העברית
מישפטית. בפרקטיקה עסק

 תאווה בעל עשיר, אדם הוא ורהפטיג
 באה עושרו תחילת דירות. לרכישת
 נכבד, כסף סכום לו הורישו הם מהוריו.

 כל את בירושלים. אחדות דירות וגם
 דירות ברכישת ורהפטיג השקיע הכסף

שדירות חושב שהוא משום הן בבירה,

 שזה משום והן ביותר, הטוב הנכס הן
 בנם על הוריו: של הצוואה תנאי היה
לנכדיהם. בירושלים, דירות לרכוש היה

 גדולה, בדירה מתגורר עצמו ודהפטיג
 לירות מיליון 3מ־ יותר כיום השווה
 א/ 7 נרקיס ברחוב ירושלים, במרכז

 לזוג לעוגמת־נפש מקור היא זו דירה
 מרבית עם רבו שהם משום ורהפטיג,

 לשלם, מסרבים שהם מפני הבית, שכני
 ועד־הבית. מיסי את רבות, שנים מזה

 הצליח הוא שר׳ ורהפטיג היה כאשר
ממשל מקרנות גדולות הלוואות לקבל
 בכספי דירות. ולקנות להמשיך כדי תיות,

 שתי עוד לו קנה הוא אלה הלוואות
לדיר בסמוך נרקיס, ברחוב האחת דירות,

בקריית־משה. והשניה תו,
 רכושו, גודל את לפרט סירב ורהפטיג

 במפד״ל אליו המקורבים חוגים אולם
 שבבעלותו הדירות מחיר את מעריכים

לירות. מיליוני עשרות בכמה
 אורדדחיים מקיימים ואשתו ורהפטיג

 ורהפטיג הגברת צנוע־ביותר. עד צנוע
בכי פקידה של משכורת הביתה מביאה

 של פסקי־דין במערכת עובדת היא רה.
 שבמישרד־ העליון המישפט בית

׳!מישפטים.

טק: אליעזר  שוס
רפואי ביטוח

 שוסטק אליעזר הבריאות ר־
 הצנועים האנשים כאחד נחשב

 ברמת־גן, בווילה מתגורר הוא בכנסת.
 לירושלים מרמת־גן ביומו יום מדי ונוסע

שלו. הממשלתית במכונית־השרד

 עומדת, שוסטק של ביתו בחצר אולם
 כחבר״הממשלה, נבחר הוא שבו מהיום

 להסתדרות- השייכת ,504 פיג׳ו מכונית
 רבות שנים משך העובדים־הלאומית.

 הסתדרות של הכללי המזכיר שוסטק היה
אית־ היום עד בה. הכל־יכול והשליט זו,

טובי תופיק ״ב ח
פלש לא שכר,

שוסטק אליעזר השר
משלו קופת־חולים

 כור־מחצבתו, עם שוסטק של קשריו נים
 מקום- לבין שר בין מהמקובל יותר הרבה

הקודם. עבודתו
 וחשבון־ההוצאות כשר משכורתו מילבד

 68ה־ בן שוסטק מקבל שלו, הפתוח
 הלאומית מקופת־החולים שונות הטבות

 נחשב שהוא משום חלקית, אמנם ופנסיה,
 המשכורת את המשלימה כעובד־מדינה,

שלו.

 טובי: תופיק
פלש לא שפר,

 המדינית הלישכה וחבר רקח ין^.ובר
 ביקש בורשטיין, עוזי זו, מיפלגה של 1

 שהתייחס זו בסידרה הקטע על להגיב
 (העולם טובי תוסיק ח״ב מפלגתו, לחבר

 נפלה כי טוען, בורשטיין ).2169 הזה
 פלש טובי תופיק כי שנכתב בכך טעות

 של דירתו בוואדי־ניסנם. לדירה בשעתו
 במיל־ הוחרמה בחיפה יבנה ברחוב טובי

 לשכור, נאלץ הוא ולכן חמת־העצמאות,
 דירה ביותר, נמוך הוא היום שעד בסכום

בוואדי־ניסנס.
 טובי על הקטע עורר בורשטיין, לדברי
 רבים חברים ולדעת ברק״ח, רבה מרירות

 טובי. על פוליטית התקפה זו היתה
 של צניעותו את נס על מעלים ברק״ח

 למיפלגה,״ כסף הרבד. חוסך ״הוא טובי.
 לו ״יש הזה, להעולם בורשטיין הסביר
 פעמים אבל ,404 פיג׳ו מכונית אמנם
 באוטובוס ונוסע אותה, מעמיד הוא רבות

 את לו משלמת אמנם הכנסת ברכבת. או
 את נוסע היה אילו אולם הוצאות־הרכב,

 צריכה היתה במכונית׳ נסיעותיו כל
 לכן, כסף. עוד לו להוסיף המיפלגה

 הוא ציבורי, ברכב פעם לא נוסע כשהוא
למיפלגה.״ כסף חוסך
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