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 מאושר. אדם הוא תלמי מאיר ״כ ך(

 חבר מפ״ם, של חבד־כנסת הוא תלמי 1 י
 ש־ מי של ובעלה מישמר־העמק, קיבוץ
 תלמי. אמה — לפניו חברת־כנסת היתה

 חבר־ של הכספיים היתרונות כל יש לתלמי
 הוא שאותה משכורת, מקבל הוא כנסת.

 הוא אותם שגם אש״ל, ודמי לקיבוץ נותן
 מקבל הוא מקיבוצו אולם לקיבוץ. נותן

 על עולים אשר ותמורת־כסף, כסף סכומי
משכורתו.

 חבר־כנסת, רק לא הוא תלמי מאיר ח״כ
 לדעת, קשה הקיבוץ־הארצי. מזכיר גם אלא

הכס החלוקה מהי עצמו, לתלמי אפילו
 למישמר־העמק הקיבוץ־הארצי בין פית
כל יש שלח״ב היא הסופית התוצאה אך

ו בדין טמונה פרטי, רווח עשיית לשם
 תנועת־החרות, מבקר של הסודי חשבון
 ראש־ על־ידי נמנע שפירסומו כאהן, מארק

 שבוע שעבר, בשבוע בגין, מנחם הממשלה,
ועידת־חרות.

 כמה כי מתברר זה, דין־וחשבון פי על
 קופת- את ניצלו זו מיפלגה של חברי־כנסת

 תל־חי, קרן חובות תחת הכורעת המיפלגה,
 לקבל כדי כחבדי־כנסת, מעמדם את ניצלו

 הוא מהם אחד המיפלגה. מקופת כספים
 נור־ מושב איש דקל, מיכאל הבר־הכנסת

 ה- מחלקת על ממונה דקל העשיר. דיה
 לקח כאהן טענת סי על חרות. של אירגון

 לירות 5000 של סכום לעצמו דקל ח״כ
 כאהן של זו האשמתו דלק. דמי לחודש
 מהכנסת מקבל שדקל מאחר במיוחד, חמורה

 דברי פי על ניכר. בסכום דלק הוצאות
 לעצמו לקח שדקל רק לא חרות, של המבקר

אלא דלק, כהוצאות חודש, מדי ניכר סכום

 של העצום ההון מתווסף אלה כל אל
 מאוחר שנבחר אביו, ניסים. של מישפחתו

 מראשי אחד היה לישראל, ראשי כרב יותר
מדי מעשירי ואחד בעיראק הבדים סוחרי

 חלק עימו הביא לארץ, עלה כאשר זו. נה
 בעסקות אותו הגדיל ואף מעושרו, ניכר

ראשי. כרב שניבחר לפני שונות מעסקות
בשכו מתגורר ניסים משה חבר־הכנסת

 יותר השווה בדירה בירושלים טלביה נת
לירות. מיליוני משלושה

התפקיד
השני

 משתייר אינו אך דתי, אומנם יסים ך
 הרב ח״כ לעומתו, הדתיות. למיפלגות ^

 למיפלגה משתייך אברמוביץ מאיר יהודה
אב ח״כ כי נראה אגודת־ישראל. דתית,

 חברי־ שבין והעני הצנוע הוא רמוביץ
 חסכונות מלבד זו. מיפלגה של הכנסת

 ודירה לירות אלפי מאות כמה של בבנק
 שווייה אשר בתל-אביב, גליקסון ברחוב
 אין לירות, מיליוני משני ביותר מוערך

כלשהם. כספים או רכוש לאברמוביץ

שמיר ״כ ח
הסופר

 שלא רמת־חיים מנהל והוא לו, שדרוש מה
 חברי־הכנסת מבין איש מביישת היתד,

הקיבוצניקים.
ה בתל-אביב דירה יש ולאשתו לתלמי
 במיש־ והקיבוץ. התנועה על־ידי משולמת

ש שלו, ה״חדר״ כי מתלוצצים מר־העמק
 ב־ אחד, חדר להיות הפסיק כבר מזמן

 תלמי בני״הזוג עבור מהווה מישמר־העמק,
 בסופי־ רק לקיבוץ באים הם קיץ. מעון

 אשתו, אפילו סוף־שבוע. בכל ולא שבוע
 למשק באה אינה לשעבר, חברת־הכנסת

 בתל־ הזמן מרבית את ומבלה ממנו, יוסר
 הכנסות גם יש תלמי הזוג לבני אביב.

 מהכנסות תמלוגים מקבלים הם נוספות.
 שאחד תלמי, אמה כותבת שאותם הספרים

 בקנה־ רב-מכר הוא הגבולות, בין מהם,
ש מהמאמרים הכנסות וכן ישראלי, מידה
פעם. מדי כותב תלמי

עשיר
מבית

 בסידרה שהושמעו לטענות וגמה
חברי־הכנסת של מעמדם ניצול נגד זו,

 לרשות עמדה והמכונית שלו, מכונית־השרד
הבן.

 הוא.פרש לממשלה, ניסים נכנס כאשר
 כאשר שותף. היה שבו עורכי-הדין ממישרד

 בדיוק יחזור הממשלה, את ניסים יעזוב
 היה רבות שנים במשך המישרד. לאותו
לקו בירושלים. מצליח עורך־דין ניסים

 מרבית אל מאשר יותר אליו נשלחו חות
 הליברלית למיפלגה חבריו עורכי־הדין.

 מהחוגים אביו ידידי וכן לפרנסה, לו דאגו
 לפני כעורך־דין התפרסם ניסים הדתיים.

 שערוריית התפוצצה כאשר אחדות, שנים
 היה שבה כשרה, בלתי קרקעות עיסקת
 עתק. הון הרוויח ובה בירושלים, מעורב

 עורכי־הדין במישרד העצומים רווחיו אל
 כחבר־כנסת. ניסים של המשכורת הצטרפה

ו ביותר, הצעיר חבר־הכנסת היה הוא
למ שרצו הליברלית, המיפלגה קברניטי

 אותו הכניסו דתיים, מצביעים אליהם שוך
.24 בן רק כשהיה לכנסת

תלמי ח״פ
הקיבוצניק

■־אי׳י" ״

אברמוכיץ ח״כ
הסגן

 שווא טענת זו היתד, בישיבה. לומד ניסים
 את ניסים הבטיח שעה שבאותה מפני

ה באוניברסיטה מישפטים ולמד עתידו
יח יתרון, היה לניסים בירושלים. עברית

 והוא וחצי, שנתיים של גילו, לבני סית
כל לפני וחצי שנתיים כסף להרוויח התחיל

 אשר שונים, לפעילים חילק אף שהוא
 אש״ל כדמי ניכרים סכומים עימו, עבדו
ודלק.

 לח״כ נוגעת כאד,ן של אחרת האשמה
 החוץ ועדת יושב־ראש חרות, של אחר

 (״מישר,״) משה הכנסת, של והביטחון
 חברי־ מעשירי אחד הוא זה ח״כ ארנס.

 למיש־ יש הרב, רכושו על נוסף הכנסת.
 עיס־ עשה ארנס של אביו רב. כסף פחתו

 ארנס אדמות. בקנותו ומוצלחת גדולה קד,
הו מקבל גם אלא מהבית, עשיר רק לא

 זאת למרות מהכנסת. ואש״ל רכב צאות
 בעסקי נסע ארנס שכאשר כאהן, טוען

 את וחייב במונית נסע הוא מיפלגתו,
המונית. בדמי קופת־המיפלגה

 כמה עוד לניסים היו אולם שלו. המחזור
 אביו. בגלל הציבורית מהקופה יתרונות

 לישראל הראשי הרב של מכונית״השרד
 ניסים האב פרש כאשר גם לרשותו. עמדה

 את שרכש לפני לא הרמה, ממישרתו
 התגורר שבד, הממשלתית זדירת־זזשרד

את המדינה לו השאירה זעום, בשכר

השערוריה
התפוצצה

 תלמי, מאיר חכר־הכגסת עומת 6:ן
 ואין כספים, בידיו עוברים אין אשר *
 תנועתו כי אם שמו, על הרשום רכוש לו

 נסים משה השר הרי מחסורו, לכל דואגת
 של בסופו אך לגמרי. שונה במיסגרת חי

ב חיים שניהם — זהות התוצאות דבר,
מובטח. הכלכלי ועתידם רווחה

 לצד,״ל, התגייסו גילו בני כל כאשר
 הרב שהיה מי ניסים, משה של אביו הצליח
 לציון, הראשון לישראל, הספרדי הראשי
כי בטענה, משירות־צבאי בנו את לשחרר

אברמו נשא כחבר־כנסת תפקידו מלבד
 שלפחות ציבוריים, תפקידים שני בעוד ביץ
 סמוי הכנסה כמקור לו שימש מהם אחד

 חבר של היה הראשון התפקיד נוסף.
 זה תפקיד אולם תל־אביב, עיריית מועצת

 לאברמוביץ. ממש של רווחים נשא לא
 יושב־ראש סגן השני, התפקיד זאת, לעומת

 תפקיד הוא יפו,—תל-אביב הדתית המועצה
 כסגן כיהן אברמוביץ בצידו. שכרו אשר

 יפו,—תל־אביב הדתית המועצה יושב־ראש
 היה הדתית המועצה יושב־ראש כאשר
 שיינמן, פינחס הרב אחר, דתי ח״כ והנהו

המפד״ל. מטעם הכנסת יושב־ראש סגן
)14 בעמוד (המשך

קיגוטיקיס

 וומשם האמיתיות הכנסותיהם עד הדרת חמשוהם חחה
י 120 נר שר התשיעית הכנסת חבו


