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 מקרקעי־ סמנכ״ל
 לשעבר, ישראל
אלוני ראובן

 ״כ ח
 לשעבר

תלמי אמה

 הוועדה חגר
ת המרכזת תדרו הס  ב

אלמוזלינו נתן

 המיש- זו ודיין. וייצמו רופין, מישפחות
 שני ישראל למדינת סיפקה שכבר פחה

 שדי־ שני ורבץ), (שרת ראשי־ממשלה
 (אהרון נוסף ושר ווייצמן) (דיין ביטחון
 עצמו, ידין — רמטכ״לים שלושה ידלין),

 חב- כמה בצה״ל, אלופים כמה ורבין, דיין
 זו רבים. כלכליים ומחליטנים רי־כנסת,
 המחלי- ענפי בכל המתפשטת המישפחה

 ״המעמד ומן השליט״ ״המעמד מן טנים,
כאחד. החדש״

 היא דיידוייצמן־רופין מישפחת
 טל כולה הישראלית הפוליטיקה

ו קישרי־־דם כתוספת אחת, רגל
 המערכת ישירים. עיסקיים קשרים

 מעיו מהווה הישראלית הפוליטית
 קכוצות־־איג* כין תיאום״ ״לישכת

הכר כלכליות, — שונות טרפים
 הקיימות, — ואידיאולוגיות תיות
ה ״׳המעמד כתוככי ככולן, דוכן

 עצמם. החדש״ ו״המעמד שליט״
 להצכיע ניתן קושי ללא כימעט

 וכיצד והיקפן, הללו הקבוצות על
 כפרט, מיפלגה ככל מייוצגות הן

ככללה. הפוליטית וכמערכת
הכנסת:_______

החלוקה מכשיר
 הנוכחית, הכנסת מיבנה של יתוח ך

 או פחות משתקף, זה שהרכב בהנחה
 ללמוד יכול אחרים, במוקדי־כוח גם יותר,

ה־ בקרב והאינטרסים הכוחות חלוקת על

החבר ובסיסי־הכוח בישראל מחליטנים
שלהם. תיים

הקבו אחת זכתה האחרונות בבחירות
 ייצוגה. ולהגברת ניכר בניצחון הללו צות
ה הפוליטיים, המחליטנים קבוצת זוהי

— העירוני השליט״ ״המעמד את מייצגים

 28ם- פחות לא למנות ניתן אלה בין
שימ את כאן נזכיר ושרים. חברי־כנסת

 משה חופשית), (תעשייה ארליך חה
 זר ולהון דיסקונס לבנק (קשור ארנם

הו ייגאל האמריקאית), בתעשיית־הנשק
וייצמן עזר נוגה), טנא־ (מחלבות רוביץ

 ראשי רב
 לשעבר

 ״לוי יעחק
היעוג

י; 1 ־ מילייני־
גפים
גאון

 מועצות־המנ־ וחברי גדולות חברות בעלי
יבו סוחרים, סתם, מיליונרים שלהן, הלים
 ענף- נציגי הפוליטיים, ונציגיהם אנים

יו ורואי־חשבון, עורכי־דין וגם התיירות
 דיווחיהם אשר ומנהלים כלכליים עצים
המגוונים. ועסקיו השליט המעמד מן באים

 ול- מרידור־קרמרמן לקבוצת קשור (היה
 בית- (בעל ורטהיימר סטף עיסקי-נשק),

של דיסקונט), בנק עם בשותפות חרושת
רובינ אמנון (ביטוח), אליהו מה

 שייני פינחס קבלנים), (מישפחת שטיין
(חתנו שוגל זלמן המיזרזזי), (בנק מן

(תיי יגורי אסף מאיר), המיליונר של
 חיים (בעלי-בתים), פרוש מנחם רות).

(תע שמיר יצחק (יבואנים), קאופמן
 (קבלנים), שטרן דויד פרטית), שייה

 גם וכמובן (יבואנים) מודעי יצחק
_______ פלאטו־שרון. לשמוא

 מחלי- את מייצגים חברי־כנסת "*תריסר
ש כשהבולטים והמושבות, המושבים טני

 חדר. עמוס גרופר, פסח הם בהם
שרון. אריאל וכמובן כהן יגאל
 שמונה מייצגים הקיבוציות התנועות את

 את מייצגים אחרים ארבעה חברי־כנסת.
 שמונה הדתי. הישן״ ״היישוב מחליטני

 ההסתדרותי הענף את מייצגים חברי-כנסת
 חברי-כנסת ושמונה החדש״, ״המעמד של

ל הציבורי השרות מן שמוצאם נוספים,
 ה- מחליטני את מייצגים השונים, ענפיו
הפוליטי. מינהל
 האחרים, הח״כים שבין מפתיע זה אין

 הקבוצות באחת להגדרה ניתנים שאינם
 ״פוליטיקאים בעיקר למצוא ניתן הללו,

 קיש־ הקשורים כאלה או פוליטיקאים״, בגי
לאישי־ציבור. או לפוליטיקאים, רי-דם

 מנכ״ל של בנו שריד, יוסי הם כאלה
 כן־ יהודה לשעבר; מישרד-החינוך

 אורה לשעבר; ח״כ של בנו מאיר,
 של חתנו לין, אמנון שר, אלמנת נמיר,

 רב- של בנו נסים, משה חושי; אבא
 .ל-קרוב — מילוא רוני לשעבר; ראשי

 אכו-חצירא, אהרץ בגין; מישפחת
 לשעבר; מרוקו יהודי של רבם של בנו

 של אשתו ארכלי־אלמוזלינו, שושנה
נתן ההסתדרות של המרכזת הוועדה חבר

מיל׳ אלוף
יפזז אגדיים ..."




