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מייצגים מהם ובים ומעשה - נורו העם נציגי הם והוכה

־ עורכי בלישכת התקבל שבוע פני י
:הלשון בזו מיכתב בתל־אביב הדין ם

ה מהכנסת כחבר־כנסת משמש ״אני
 לפני העשירית. לכנסת ונבחרתי שמינית,
 כעורך־ שעיסוקי לי התברר !שנים כשלוש

 חבר- היותי עם אחד בקנה עולה אינו דין
 כעורך־דין, עבודתי את הפסקתי כנסת.
 כליל. מישרדי את חיסלתי כשנה ולפני

 עורכי- (ללישכת השנתיים דמי־החבר את
.1981 סוף עד שילמתי הדין),

 תשלום שובר את בזה לכם מחזיר ״אני
 להפסיק ואבקשבם ׳1982 לשנת דמי־החבר

 תום עד עורכי־הדין בלי׳שכת חברותי את
בכנסת. כהונתי
 הטוב שמו שמירת שלמען סבור ״אני

 נקטתי הכנסת של ויוקרתה המיקצוע של
זה.״ בצעד

 הוא הזה המיכתב על החתום
 הח״ב כהן. מאיר ח״ב איש־־חירות,

 להעלות עלול המשופם החיפאי
הפרק חבריו, של חמתם את עליו

 אלה, חברי־,הכנסת. שכין ליטים
 סתירה שיש סבורים אינם כרובם,

חב ובין כעורבי־דין פעילותם בין
 משהם יותר הרכה בכנסת. רותם

 המיק- של הטוב בשמו מעוניינים
 הם הכנסת, של ביוקרתה או צוע

 של העולה בעקומה מעוניינים
 והשילוב — שלהם הבנק חשבון

 בעל הוא העיסוקים שני שבין
עקומה על כיותר חיובית השפעה
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אולמרט ח׳׳כנוף ״כ ח
מרבם התורח את למדו נערי־תמיר

7ב '1111101
 בעלי חם כנסת חברי 15מ־ פחות לא

ב חברים מהם חמישה משפטית. השכלה
 משה ארידור, יורם בגין, מנחם : ממשלה

 שני ברמן. ויצחק שריר אברהם נסים,
 רישיון בעלי הם שינוי1 של חברי־הכנסת
 במיקצוע. עוסקים אינם אך לעריכת־דין׳

 מרדכי וח״כ רובינשטיין אמנון הפרופסור
 כחברי- עבודתם כי טוענים זירשובסקי

 חברת־הכנסת זאת. מאפשרת אינה כנסת
 ב־ עוסקת המערך מסיעת אלוני שולמית

השל להם שיש במיקרים רק עריכת־דין
 הליכוד מסיעת לין ואמנון פוליטיות, כות
 כל כך לא כעורך־דיו. ביותר פעיל אינו

האחרים.

 ״צביע
הוגן״ ולא

 מסיעת אולמרט אהוד בר־הכנסת ^
 פעי־ בגלל כי טוען, שבליכוד לע״ס * *

תו  חברו־ על לוותר החליט כעורך־דין זי
 אולמרט הכנסת. של בוועדת־הכםפים .,:ו

 קואופרטיב־התחבורה את שייצג אומר
ה של בוועדת־הכספים נערך וכאשר אגד,

 כי הודיע לאגד, שנגע בעניין דיון כנסת
 את ביקש ואף בו, מלהשתתף מנוע הוא

ה של המישפטי היועץ של חוות־דעתו
זה. בעניין כנסת

 אול־ למיקצוע, מחבריו כמה כמו ׳שלא
העוב כי ׳ולומר להתחמק מנסה אינו מרט

 לו מועילה אינה חבר־כנסת שהוא דה
 — להזיק יכולה אף ׳שהיא או כעורך־דין,

 משה חבר־הכנסת אחד, פרקליט שטען כפי
:אולמרט אומר שחל. בכנסת שהחברות מודה ״אני

 דך אומר מחברי אחד ואם עוזרת,
ה :הוגן ודא צבוע הוא אז שדא,
 תמריץ הם וקשרינו שדנו מעמד
 שבאים אנשים, מיני דכד חיובי
זו.״ עובדה בגדד אדינו

 האפיזודה ״להוציא כי טוען אולמרט
ציבור חברות מייצג אינו הוא אגד,״ של
 הוא ציבורי, לגוף השייכות חברות או יות

 שמניותיהן חברות או בנקים מייצג אינו
בתיווך. עוסק ואינו בבורסה, נסחרות

 את שתגביל לחקיקה מתנגד אולמרט
 שיש טוען הוא חברי־הכנסת. של עבודתם

 דרך־ בינהן ואין קיצוניות, דרכים שתי
 — טוטאלי איסור שאוסרים ,״או ביניים:

ב אישית.״ לאתיקה זאת שמישאירים או
 הפשרה על הסיפור התפרסם שעבר שבוע
 אחרי שעות 24 גנדי, עם אולמרט שערך
 ש גני אהרון הקבלן ידידו, את שייצג

).2320 הזה (העולם
 גם לסמיך קשה אישית, אתיקה בענייני

 נוף, עקיבא אולמרט, של חברו־יריבו על
 שמואל מנערי היה הוא גם שכאולמרט

 ללמדם היה יכול השניים של רבם תמיר.
 עבודת שבין לקשר שניגע מה בכל הרבה

 נוף עקיבא הח״כ. ׳ומישרת הפרקליט
 הקודמת שבכנסת כך, כדי עד הרחיק־לכת

 לשרת נועדה שבל־כדלה הצעת־חוק הגיש
 מירד, אשתו עם שלו האישי בסיכסוך אותו

 לנסח נוף ידע כעודך־דין, נוף־ויינגרטן.
פר בה יהיו שלא כך זו, חוק הצעת יפה
כלשהן. צות

הפרק י׳וצאת־דופן. דוגמה הוא נוף אך
מסתפ חברי־הבנסת שבין האחרים ליטים

הליבר ח״כ שלהם. הלקוחות כייצוג קים
 פרדס־ למישפחת בן שהוא זייגר׳ יצחק לים
של המישפטי היועץ גם הוא עשירה, נים

 כמה ולצד בישראל, האיכרים התאחדות
החקל את מייצג הוא כליברלים מחבריו

 של לסיעה חברו בכנסת. הפרטיים אים
 במישרד מתמחה הוא קולס, אלי זייגר,

 שאול המיליארדר את המייצגים עודכי־דין
 כבר הליכוד מסיעת מילוא רוני אייזנברג.

חב שמייצג כמי זו כתבות בסידרת הוזכר
 אנשי- גם הוזכרו וכמוהו גדולות, רות

 וחיים שחל משה הפרקליטים המערך,
.הרצוג (״דוויאך)

 דד בעלי גם עלולים לפרקליטים-נוסף *"
 עצמם את למצוא כלכלי לייעוץ מישרדים

עבוד בין אינטרסים ניגוד קיים שבו במצב
 יגאל הם כאלה בכנסת. חברותם ובין תם

 הליברלים ח״כ חירות, איש כהן־אורגד,
 המעיד של וחברי־הכנסת תיכון, דן החדש

 הקודמת (בכתבה חריש ומיכה אמוראי עדי
 ימית אנשי כי בטעות נכתב זו בסידרה

 להשקיע כיצד להם שייעץ לאמוראי פנו
 פירסום בעיקבות טען אמוראי כספם. את
 שונה• רקע על היתר• אליו הפנייה כי זה

 את שיסיר כדי אליו פנו הם :לחלוטין
 לשיעור־הפי- הכספים בוועדת התנגדותו

להם). שנקבע הגבוה צויים
 דק מצטמצמת אינה הבעייה אך

ש הכדכדיים וליועצי□ לפרקליטים
 מכין מאוד רכים חכרי־הכנסת. כין

 אינטר־ כה מייצגים חכרי־הכנסת
 כציכד פרטיים — כלכליים סיים
 הם ולעתים עוצמה, דכי — דיים

 לכנסת נכחדו לא כי לשכוח נוטים
 או זה למיליונר רווחיים להכיא כדי

אחר.

גו _
עדן

ב התרחש זה מסוג כולט יקרה ^
 שר־ בו מעורב והיה התשיעית, כנסת ו

 שריר. (״אברשה״) אברהם דהיום, התיירות
 אינו אך מישפטית, השכלה בעל הוא שריר
בעריכת־דין. עוסק

לחוגי מאוד מקורב הוא זאת לעומת

 הראשון המנכ״ל היה שריר בעלי־ההון.
הכלכ האירגונים של לישכת־התיאום של

 ב־ שהה שבהן השנים שבע ובמשך ליים,
 היה לכנסת, שנבחר לפני ארצות־הברית,

ה הסוכנות של הכלכלית המחלקה מנהל
ב ישראל של כלכלי וקונסול יהודית
ארצות־הברית. מערב

ה במיפלגה הכוח מאבקי במיסגרת
 בסירה עצמו את שריר מצא ליבראלית

 מיקי מהם, אחד אנשי־אייזנברג. עם אחת
 מניות עיסקת שנתיים לפני ערך אלבין,

 מעורבות היו שבה בבורסה, מפולפלת
מקרק קיסרה שבבעלותו, החברה מניות

 מועצת־ י׳ו״ר ביקש זו עסקה בעיקבות עין.
 חת, מאיר הד״ר הבורסה, ׳של המנהלים

 לגייס הרשאיות החברות סוגי את להגביל
בבורסה. הון

 הכורסה כתקנון זה ,מסוג שינוי
 ועדת־הכספים מצד אישור מחייב

 יריב חת מצא וכאן הכנסת, של
 שריר. אכרהם של כדמותו תקיף
ל שהזמין ככך הסתפק לא שריר
 אף אלא אלכין, ידידו את וועדה

 את ותכע חת את כחריפות תקף
פיטוריו.

 של הכספים ועדת שקיבלה ההחלטה על
 של זו מחרה התנהגות בעיקבות הכנסת

 2ב־ הארץ, בעיתון אז נכתב דהיום השר
: 1980 בדצמבר

 כמו היתה המפתיעה ״ההחלטה
 על־ •טנגזרו מידות על־פי תפורה

 איש-העסקים קכוצת אנשי ידי
(ל לה שהתנגדו אייזנברג, שאול

 כצורה בתקנון) השינויים הצעת
חריפה.״
 ככל היא שבליכוד הליברלית המיפלגה

 אינטרסים למייצגי אמיתי גן-עדן הנראה
 בעלי־ שמציעים והפיתויים הלחצים פרטיים.

 ה- של לח״כים רק מוגבלים אינם ההון
 בפרשה לשריה. גם מגיעים הם מיפלגה.
ה מעורב היה בה ׳שגם אחרת, כלכלית

ב השליטה עניין — אייזנברג מיליארדר
 שרי־הליברלים מילאו — פז הדלק חברת

מוזר. תפקיד
 — הליברליים מהשרים שניים
 גילו פת, וגירעון ארליך שימחה

 העמדה נגד כיותר תקיפה גישה
ה את להעכיר אסור כי שגרסה
 הב אייזנכרג. לידי ב״פז״ שליטה
ה הקבינט החלטת על עירערו

 וסגן־ראש־הממ- זה, כעניין כלכלי
 בישי־ אמר ידין, ייגאל דאז, שלה

כ גם כי כמפורש, כת־הממשלה
ו״קשריס לחצים היו הממשלה תוך


