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 נותרו לסיומה, מתקרבת זו ידדה
 של המלאה למצבה מעטים ח״כים רק יי
חברי־הכנסת. 120

מצ למערכת, המיכתבים לפי לשפוט אם
 שני של ההכנסות על לדו״ח רבים פים

 אבנרי. אורי של ובמייוחד של״י, ח״כי
 ניתן השבוע יתחמקו. שמא חששו אולי

המלא. הפירוט
 הכנסותיו על דו״ח תכלול לא הסידרה

 קבלן שטרן, דויד ביותר, הטרי הח״כ של
 לבית־המחוקקים שהצטרף ואמיד, מצליח

רכטמן. שמואל של במקומו השבוע, רק

ס: חנא מי מ
בכפר אדמה

במ בולטים שהם חברי־כנסת ש ן*
 יש העיתונים. גבי ומעל במליאה יוחד

 חברי- ויש בולטים, כה שאינם חברי־כנסת
 עד לגמרי, אנונימיים כימעט שהם כנסת

מצ־ אינם הקבועים אורחי־הכנסת שאפילו

1 ורכושו 1ו האמיתיוו ;כנסותיהם 1 ל1 1 ז הדרו משר ה
ז ת ס נ כ ! ו י ע י ש ת ה ה חברי 120 כל של

אכנרי ח״כ
? עיתון שווה כמה

 של להרצאה לתשלום המקובל התעריף
 מאמרים פעיל כותב גם לעיתים דוקטור.״

שכר־סופרים. עבורם ומקבל לעיתונים,
מאר ושניים רעייתו את מפרנס פעיל

 הדירה מילבד נכסים, לו אין ילדיו. בעת
 לעומת לירות. מיליון משני למעלה השווה

בגו הפועלים בבנק חיסכון לפעיל יש זאת
 זה. חיסכון לירות. מיליון כרבע של בה

 ראות־עיניו, לפי מניות בו קונה שהבנק
 כאשר פעיל שקיבל בדמי־פרישה מקורו

 פעיל אלוף־מישנה. בדרגת מצה״ל, פרש
 ואשתו ,1978 משנת סובארו, במכונית נוהג

רנו. במכונית

תמיר: יוסף
ורכוש פעילות

 ב־ ביותר האמידים האנשים חד ^
 תמיר יוסף הליברלים ח״כ הוא כנסת

 על פרטים למסור מוכן אינו כי אף —
 מחברי־הכג- הוא תמיר והכנסותיו. רכושו

 כאשר רק להתפרסם ואוהב השקטים, סת
לאחרו זרכות־הסביבה. של בבעיות דנים

 הצעותיו את יקבלו לא שאם איים נה
 מהליכוד. יפרוש איכות־דסביבה, בענייני
שהונו ותיק, איש־מיפלגה הוא תמיר

פעיל ״כ ח
דוקטור של תשלום

 ח״כ הם מהם אחד אותם. לזהות ליחים
מחד״ש. מוווס חנא

עב יודעים שאינם חברי־כנסת שלושה
 הנואם פלאטו־שרון, שמואל ח״כ : רית

 ח״כ זו, שפה יודע שאינו למרות בעברית
 עברית המדבר אבדרביע, מוחמד המערך
 וח״כ זו, בשפה נואם אינו אך קלושה,

עברית. מילה כימז!ט יודע שאינו מווים, חנא
 למד הוא תיכונית. מווים של השכלתו

 ידוע הוא אולם בצפת, הסקוטי בבית־הספר
 ביותר הבקיאים כאחד הערבי במיגזר

 יושב- הוא המוניציפאלי. השילטון ברזי
 הכפר של הכל-יכול המועצה ראש
 הוועדה ויושב־ראש שנה, 20 מזה רמה

הער המקומיות הרשויות של הארצית
 המקומי השילטון מרכז מעין שהוא ביות,

ערבית. במהדורה

 למועצות הקודמות במערכות־הבחירות
עצמאית. רשימה בראש עמד המקומיות,

 הערביות, המקומיות המועצות כראש
 לחזית־הדמוקרטית-לשלום־ מוויס הצטרף

הב־ ערב רק״ח על-ידי שהוקמה ולשיוויון,

שמיר יו״ר
אחנת־טווח השקעה

 בכנסת, שייכים ושאליה האחרונות, חירות
 וילנר, (מאיר רק״ח ח״כי שלושה מלבד
 וצ׳רלי הוא גם זיאד) תופיק טובי, תופיק
ביטון.

 נוקג אינו רק״ח, חבר שאינו מכיוון
המש צ׳ק את המעבירים כחברי־המיפלגה,

 והמקבלים למיפלגה, הכנסת מן שלהם כורת
מיפלגתית. משכורת תמורתו

 מהכנסת, ממשכורתו מוויס חי לדבריו,
אחרת. משכורת שום מקבל ואינו
 וחל- רמה, מולדתו, בכפר בית לו יש

 חמש־ של בסדר־גודל קטנות, קות־אדמה
אחר. רכוש לו אין בכפר, דונם, שש

 את ומקבל חדישה, במכונית נוהג הוא
המוניציפלית. מפעילותו ההוצאות

פעיל: מאיר
והרצאות פנסיה

*  על נוסף מקבל, פעיל מאיר ״כ ך
 מצה״ל פנסיה גם מהכנסת, משכורתו 1 1

 יעזוב כאשר לחודש. לירות 3800 של בגובה
הצה״לית הפנסיה תשולש הכנסת, את פעיל

ר
מוויס ״כ ח
מקומית ממועצה הוצאות

 לכן עובד־מדינה, נחשב הוא עתה שלו.
 של הפנסיה מקוצצת. פנסיה מקבל הוא

שנכ משום מהממוצע, קצת גבוהה פעיל
אקדמית. ותוספת ערבה תוספת בה ללת

 חדרים חמישה בת בדירה מתגורר פעיל
 עובדת אינה חסידה, אשתו, ברמת־אביב.

 היא שעימו תיאטרון־בובות לה יש שכירה.
 היא אלה מהופעות ההכנסה אך מופיעה,

מינימלית.
 מדי הרצאות. הוא נוסף מקור־הכנסה

 בארץ, שונים במקומות פעיל מרצה פעם
פי ״על שכר, אלה הרצאות עבור וגובה

 וקרקעות בניינים בצורת בירושה, לו בא
בפעי עסק בארץ חייו מרבית בתל־אביב.

המוצ מיקצועו ומיפלגתית. ציבורית לות
 למים- כשהיה גם אולם עיתונאי, הוא הר

 תמיר היה לא משלה, עיתון הליברלית לגה
 ,1950 משנת שנים, 15 במשך בו. פעיל
 הליברלית המיפלגה של כללי מזכיר היה

 שכר קיבל שם זו. במיפלגה החזק והאיש
 חבר היה הוא שנים שש במשך והוצאות.

 ,1959 בשנת החל תל־אביב, עיריית מועצת
 שכר. תמורת כי^לא אם

 דיצה בתו. לשניים. נשוי'ואב תמיר-"
 היפות מנשות־הבוהמה אחת היתר■ חבם,

 את רק מפרנס הוא כיום תל־אביב. של
 גדולה בדירה מתגורר הוא שעימה אשתו,
 ביותר והיקרים היוקרתיים הרחובות באחד

אורי. רחוב בתל-אביב,

תמיר עסקן
כסף עם עסקן
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