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 כבר ששמיר אחרי רק התגלו — בכלל
הכנסת. כיו״ר מכהן החל

 אצ״ל איש היה יזרניצקי) (אז שמיר
הצט ואז ,1940ב־ הפילוג ועד 1937 משנת

 אברהם של הרצחו אחרי ללח״י. רף
 המרכז על שמיר נמנה שטרן, (״יאיר״)

 לוחמי־ אירגון את משקם שהחל לח״י של
 נתן במרכז היו עימו יחד חרות־ישראל.

 הוא אלדד־שייב. ישראל והד״ר ילין־מור
 ופעמיים הבריטים, על־ידי פעמיים נאסר

 מ־ ,1946ב־ שלו, השניה בבריחה נמלט.
 אתיופיה דרך להגיע הצליח אריתריאה,

 ועבר מדיני מיקלט קיבל שם לג׳יבוטי,
.1948 במאי לישראל הגיע הוא לצרפת.
 ויש במוסד, שמיר עבד 1955 בשנת החל

 כעבור שם. בתפקידו הצליח כי אומרים,
 השתחרר ביטחונית עבודה של שנים עשר
 בניהול התמחה הוא פרטיים. לעסקים ופנה

 עם קשריו את חידש כלכליות, חברות
 צרפתית־ מיסחרית חברה וניהל צרפת,

 למוצרי־ מיפעל ניהל כך אחר ישראלית.
 הצטרף תנועת־החרות אל בכפר־סבא. גומי

השמינית. לכנסת ונבחר ,1970 בשנת רק
בצניעות שמיר התגורר השנים במשך

להת יכולים אינם השכירים גם אולם
כספ בהטבות זוכה מהם ניכר חלק לונן.

 כמשכורת. נחשבות שאינן מפליגות, יות
 ללא בתפקידי־כבוד, משמשים שכירים

 בחברות ואפילו במוסדות־ציבור שכר,
 מקבלים הם אין אמנם פרטיות. מיסחריות

סכו מקבלים הם אך עבודתם׳ עבור שכר
 תחת משכורת כל מביישים היו שלא מים '

 ההוצאות כלל, בדרך ״הוצאות״. הכותרת
של הנושא מבחינת מקבילות, הוצאות הן
הכנ מקופת מקבלים שהם להוצאות הן,
יותר. הרבה גדולים הסכומים כי אם — סת

ה הח״כים קבוצת היא אחרת קבוצה
 את מעביר הקיבוצניק הח״כ קיבוצניקים.

ש ההוצאות צ׳ק עם שלו, צ׳ק־המשכורת
 לקיבוץ. ישר הכנסת מגיזברות מקבל, הוא

 ״ה־ הזה לצ׳ק קוראים גיזברי־הקיבוצים
 מקבל זה צ׳ק שתמורת משום הקטן״, צ׳ק

 יותר, הרבה גדול צ׳ק הקיבוצניק הח״ב
 הרשומים שהסכומים אחדים, צ׳קים או

מהכנ מביא שהוא מהצ׳ק גדולים עליהם
בירו דירות יש הקיבוצניקים לח״כים סת.

 על- עבורם שנשכרו בתל־אביב, או שלים
 שאליה הקיבוצית התנועה או הקיבוץ ידי
במלו־ מתגוררים שהם או משתייכים, הם

כפעולה* הכנסת
למי? מותר מה

 פשוט אורח-חיים וניהל בתל-אביב, בדירה
 המיסחריים בעסקיו שהצליח למרות וצנוע,
 ממיליון ביותר כיום המוערך כסף לחסוך
 לתפקיד שמיר נבחר כאשר אולם לירות.

אשתו. וחיי חייו השתנו הכנסת, יושב־ראש
 הורה בירושלים שקיבל דירת־השרד את
 זעיר. ארמון הפכה והיא לשפץ, שמיר
 דורה בארץ, האדריכליות מבכירות אחת

 חוסכת שאינה כאדריכלית גם הידועה גד,
 חודשים בת עבודה בה השקיעה בהוצאות,

 ריהוט מחדש, ונבנו נהרסו קירות רבים.
 תו- ווילונות ושטיחים נקנה, ויקר חדש

לדירה. הובאו צרת־חוץ
 דירת- שיפוץ דמי את שילמה המדינה

 לקנות יוכל שהוא ספק אין אך השרד,
 מוזל במחיר שנים, שלוש בעוד אותה

 כפי הממשלתי, ממינהל־הדירות ביותר,
 וכפי הקודם הכנסת יושב־ראש שעשה
 אחדים ושרים הראשיים הרבנים שעשו
שלהם. דירות־השרד לגבי

 לקבוע יש
קריטריונים

 של ורכושם !הכנסותיהס יכום ך[
 ב־ שנסקר כפי חברי־הכנסת, 120

 לגבי עגומות מחשבות מעורר זו, סידרה
 בית־ מחברי כמה של המוסריות הנורמות

הישראלי. המחוקקים
 בעבודות עוסקים מחברי־הכנסת רבים
הנוס העבודה מהם רבים ואצל נוספות,

 עבודתם בעוד העיקרית, העבודה היא פת
 המדובר צדדית. עבודה היא כחברי־כנסת

 אוסר שהחוק מאחר בעצמאים, רק הוא
 חברי־כנסת שכיר. להיות חבר־כנסת על
 כהן־אור־ (יגאל כלכליות חברות בעלי הם
 וביניהם קאופמן), חיים הורביץ, יגאל גד,

 (משה עורכי־דין פיננסיים, יועצים מצויים
 אול־ אהוד נוף, עקיבא ברמן, יצחק שחל,
חק הם אחרים חופשיים. ועיתונאים מרט)
 בחברי־קיבד המדובר ואין עשירים, לאים
 וד במערכת עצמה בפני פרשה שהם צים,

ישראל. חברי־כנסח של כלכלית-אישית

הקי חשבון על לירושלים, מחוץ נות,
בוץ.

 כאלה אחרים, חברי־כנסת כמובן, יש,
 כאלה מממנים להם להסדיר הצליחו שלא

 חב־ אותם צדדיות. עבודות או אחרים, או
החו את לסיים באמת מתקשים רי־כנסת

 חברי־ באוכלוסיית מישקלם אולם דש.
 כלל ובדרך לאפסי, קטן בין הוא הכנסת

 זה בעניין לעגניות בתגובות זוכים הם
חבריהם. מפי

שבמק מפני חמורות, הן אלה תופעות
ה את מצדיק הח״כ אין לא־מעטים רים

 תהיה מהכנסת, מקבל שהוא משכורת
 כל אין לחבר־כנסת תהיה. כאשר נמוכה
לישי או הכנסת, .לישיבות לבוא חובה
 להופיע שלא רשאי הוא הוועדות. בות

 שכימ־ חברי־כנסת, אותם בכלל. בכנסת
 רק באים במישכן, אותם רואים ואין עט

ה יושב־ראש על־ידי נדרשים הם כאשר
 או מייוחדות, להצבעות לבוא שלהם סיעה

בהם. תצלם שהטלוויזיה לדיונים
 השוהים מחברי־הכנסת רבים גם אולם
בירו בשבוע ימי־הכנסת שלושה במשך
 מישכן את בנוכחותם והמכבדים שלים,

 או במליאה לשבת מרבים אינם הכנסת,
 חבר־הכנסת זמן של רובו רוב בוועדות.
 חברי- במיזנון לישיבה מייועד הממוצע
 במליאה דיון שמתנהל בשעה גם הכנסת,

בה. חבר שהוא בוועדה או
הכנ מחברי וכמה כמה יש זאת, לעומת

 כישד לפי נאמנה, עבודה העושים סת,
 לעבודת ובנפש בלב והמתמסרים ריהם,

 בהשור ״דפוקים״ למעשה, אלה, הכנסת.
לחבריהם. אה

 השכר מערכת כל ברור: אחד דבר
 יסודי הסדר טעונה הכנסת של וההטבות

וקבי צבועים נוחלים חיסול תוך וברור,
וה המותר לגבי ברורים קריטריונים עת

 חוקית, כחובה להנהיג, יש כי ויתכן אסור.
לכנ בהיכנסו הצהרת־הון ימסור ח״כ שכל
קבועות. לעיתים אותה ויחדש סת,

 יוסף ארליך, שימחה ידיך, ייגאל *
גרופר. ופסח שמיר משה :מאחוריהם בורג.

 בתחרות תציג
 ׳79 המים מלכת

 דינמי מיטב את
של ביגדי-הים
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לקראתך בא
והבריאות החינוך לקידום הפיס מפעל
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