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 לא הוא אך כלכלן, גם הוא בהשכלתו
כלל. זה במיקצוע עסק

 קאר לה רנו במכונית נוהג הוא
 מקבל הוא מעמיגור ׳.84 משנת־ייצור

 מופנה זה סכום כח״כ, משכרו אחוז 30
בחו הוויינשטיינים הכנסת לחיסכון.

ש  אינו וזה דולר, 1100 בערך היא ד
מה המישפחתיים הרווחים את כולל
המושכר. רכוש

שרוף אבוקדו מטע #
הליברלים, ח״כ זייגר, יצחק •

 עור־ מישרד את שחיסל מישפטן הוא
 בשנת לכנסת שנכנס מאז שלו, כי-הדין

אינ ניגוד בכך למנוע ביקש הוא ׳.81
 בוועדת־ חברותו בגלל בעיקר טרסים,
 פרטי בבית גר הוא הכנסת. של הכספים

 דליה, אשתו בסביון. חדרים חמישה בן
ב כמורה בשכר עובדת מישפטנית,

 הזוג לבני תהילה. ההשכלה רשת
והקטנה 17 בן הבכור ילדים, שלושה

 פיאט במכונית נוהג זייגר שמונה. בת ן
 בסובארו ואשתו ׳81 ייצור משנת 131
׳.79 משנת 600

 ששימש מישרדו, את משכיר זייגר
 בתל־אביב, לינקולן ברחוב בעבר, אותו

 150 בן תעשיה אולם משכיר הוא וכן
 כבן בתל־אביב. בקריית־המלאכה דונם

 80 בן פרדס לו יש למישפחת־איכרים,
 ריוו־ חוסר בגלל בראשודלציון. דונם
 מכר לא אך הפרדס, את עקר הוא חיות

 דונם 33ב־ מחזיק הוא כן השטח. את
 מטע בראשון, כן גם אבוקדו, מטע

הפסדים. הנושא
 בסניף מנוהל שלו ההשקעות תיק

 תל־אביב. במרכז בנק־הפועלים של
 מאוד מעט בו ויש קרנות־נאמנות רובו

 שיערוך שבהסדר. בנקאיות מניות
 אולם את שקלים. מיליון שישה התיק:

 אדמה מפידיון רכש הוא התעשיה
בעבר. שמכר חקלאית
נוס ציבורית בפעילות עוסק זייגר

 בהתאחדות־האיכרים. שכר, ללא פת,
ה ומהכנסות החודשיות מהכנסותיו

 ההפסדים את מקזז הוא המושכר רכוש
 כמה לפני שנשרף האבוקדו, ממטע
שנים.

לשנה אחד דולר ♦
חב ),45(גולדשטיין פינחס •

 גר וזייגר, ויינשטיין של למיפלגה רם
 בדירה רוטשילד ברחוב סבא בכפר

 נשוי הוא חדרים. וחצי חמישה בת
 מישרה בחצי העובדת לאילנה,
 הוא בעיר. ילדים סיפריית כמנהלת

 ההורים. עם המתגוררים לשניים, אב
 505 פזו במכונית נוהג גולדשטיין

 נוהגת אשתו ׳.83 יצור משנת
 בדירת '.82 קטנה. דיהטסו במכונית

 וחפצים תמונות אין הליברלים ח״כ
 של רפרודוקציה מלבד יקרי־ערך,

אגם. יעקב
בחסכו כספו את שם גולדשטיין

 הכולל הסכום קופות־גמל. כמו נות
 מיליון מעשרה פחות הוא שלהם
 משחק אינו הוא בעיקרון שקל.

לד חוסר־זמן. בגלל לדבריו במניות,
 במניות להחזיק מעדיף הוא בריו,

 של ביותר, קטן גודל בסדר בטוחות,
מח אינו הוא שקלים. אלפי עשרות

שבהסדר. בנקאיות במניות זיק
גולד של הלא־ציבוריים עיסוקיו

 מועצת־המנהלים חבר הוא שטיין:
 גינדי, אברהם של הבניה בחברת
 הוא כן לשנה. אחד דולר של בשכר

 בת- כלכלית בחברה כיועץ משמש
 500 של סכום ומקבל חום־הביטוח,

לשנה. שקל אלף
 של כן, אם החודשית, הכנסתם

 דולר 1200 בערך היא הגולדשטיינים,
בחודש.

ותקליטים תמונות #
 טרי, חרות ח״כ גדות, גידעון •
 לפני־כן לכנסת. שנכנס מאז הפסיד

 כיושב־ראש יותר, טוב השתכר הוא
 מיפעל־הפיס. של המנהלים מועצת

 רק אלא שכר, שם מקבל אינו הוא עתה
 במיפעל הקשורות הוצאות־אירוח,

 מורה לנילי, נשוי הוא בלבד. הפיס
 ואב בפתח־תיקווה נווה־עוז בבית־ספר
 ארבעה בת בדירה גר הוא לשלושה.

 במכונית ונוהג בפתח־תיקווה חדרים
'.79 יצור משנת סובארו

 של שונות תמונות־שמן יש בדירה
 של עשירה וסיפריה ישראליים ציירים

קלאסיים. תקליטים
 ולא במניות מחזיק אינו גדות

ול לו שונים. דולאריים בחשבונות
 חסכונות ומעט קופת־גמל יש אשתו
 לו אין לילדים. דירות רכישת לצורך

 שבעבר למרות פרטיים, עסקים שום
פרטי. איש־עסקים היה
ר יודע ״זיגל •

 הליברלים, ח״כ שליטא, בני •
 מעטפה בכספת להפקיד הסכים שלא

 בנימין של ליחידתו הלל את ושלח
 וכמה"), לי יש מה לו יגידו זיגל(״שם

הזה. העולם עם פעולה לשתף הסכים
 אשתו, עם מנחמיה. במושבה גר הוא
 שלושה ועם במקום, גננת עתליה.
 127 פיאט מכונית לו יש ילדים.
 משולמות שהוצאותיה ',78 יצור משנת

 הוא שליטא המקומית, המועצה מקופת
 מהמועצה המקומית. המועצה ראש גם

אש״ל. הוצאות או שכר מקבל אינו הוא
 של חד־קומתית בדירה מתגורר הוא

 לבנות החל שאותו חדש. בית עמידר.
 לעולם. מוכן יהיה לא שנים, כמה לפני
 ביחידה נחקר הוא זה בית סביב

 והבניה הונאה, לחקירות הארצית
 הבניה. לצורך שרכש ציוד הופסקה.

 ומכיוון נגנב, לאסלות, ועד מכלי־בניה
 יכול לא הוא מבוטח היה לא שהציוד

איש. לתבוע היה

 בן הוא הריהוט צנועה. שליטא דירת
יקרי־ערך. חפצים שם ואין שנה 20

 חודש בכל הנכנסות המשכורות
 11 מ־סס יותר הן אשתו, ושל שלו לבית.

 שליטא של משכורתו אך דולאר,
 הוא הבאות: וחצי לשנתיים משועבדת

 על עורכי־הדין הוצאות את עתה מממן
 שנסגר שלו, בתיק־החקירה הטיפול

בבית״המישפט. לדיון מעולם הגיע ולא

בבית עתיק ריהוט #
 ח״כ ),36( שיטרית מאיר •
 הוא ראש־מועצה. הוא אף מיבנה, חרות
 ילדם לילד. ואב היפהפיה לרותי נשוי
 הוא יום. בכל להיוולד עומד השני

 שנבנה ביבנה. פרטי בבית מתגורר
 חדרים. חמישה ובו ביתך, בנה בשיטת

 הריון. בחופשת עכשיו נמצאת רותי
 למקום־עבו־ תשוב היא הלידה אחרי
 של ציבור יחסי כאשת הקודם, דתה

במשכו שיף, חיים של רשת־המלונות
 שיטרית בעלה. של לזו המתקרבת רת

 ׳84 משנת־יצור אאודי במכונית נוסע
.131 בפיאט נוהגת רותי ואילו

 מכוניתו. את לו שקנתה המועצה
 גם מהוצאות־רכב חוץ לו משלמת
 אך במועצה, הקשורות אירוח הוצאות

 לראש ממנה. שכר מקבל הוא אין
 נוספים, נכסים אין הנמרץ המועצה

 תלויים לא בביתו עתיק ריהוט ומלבד
יקרי־ערך• ציורים שם

 במניות, כלל מחזיק אינו שיטרית
 מושקעים אשתו ושל שלו והחסכונית

 הסכום הערכתו, על־פי בקופות־גמל.
 פחות הוא אלה חסכונות של הכולל

שקלים. מיליון מעשרה
 סדירה. לעבודה רותי כשתשוב

 בני־ של החודשית המשכורת תסתכם
דולר. 1600ב־ הזוג

במניזת מבוטל סם□ #
 ח״כ ,146( ארד נאווה •

 מסוג ברכב כלל. נוהגת אינה העבודה,
 שהוא אריה, בעלה, נוהג. סובארו

 היא במישרד־התחבורה. עובד־מדינה
מתגו ארד מישפחת .13 בן לילד אם

 בשיכון־הצנ־ דו־מישפחתי בבית ררת
 שלושה יש בדירה ברמת־גן. חנים

 עסקים או נכסים אין לארד חדרים.
 יושבת־ היא זאת, לעומת פינאנסיים.

 והיא נעמת של העולמית התנועה ראש
 בחדרי ומישרר שירותים מקבלת

 ההסתדרות של בוועד־הפועל נעמת
מבו סכום ארד לבני־הזוג בתל־אביב.

חסכו שבהסדר, הבנקאיות במניות טל
 מחמישה יותר של גודל בסדר נות

גו בסדר וקופות־גמל שקלים, מיליון
דומה. דל

במישרד שותף יש #
 הוא העבודה, ח״כ לין, אמנון •

ל ואב לרות נשוי חיפאי, עורו־דין
ראש־העיריה של בתו אשתו, שלושה.

 בית־ספר מנהלת היא חושי, אבא המנוח
 בבית גרים הם .1951 שנת מאז בחיפה
 מכונית, יש לו רק קלר. ברחוב משותף

 ריכבו את להחליף נוהג הוא אין. לה
 במכונית נוהג הוא עתה שנתיים. מדי

׳.84 יצור משנת 1600 סובארו
 בתוכניות־חיסכון, רק מושקע הונו
 מיליון שמונה על עולה שאינו בסכום
היק ציורים, שלושה יש בבית שקל.

 בטל בביטוח שוויים אך לבעליהם, רים
בשישים.

 הוא ולדבריו דין, כעורך עובד לין
 שליחותו בין הפרדה ליצור מקפיד

 לו יש העצמאית. ועבודתו הציבורית
 כמעט הוא ולדבריו במישרד, שותף
 כרי רק אלא המישרד, את מפעיל שלא
 שכור. עצמו המישרד להפסיד. שלא

 אינו והוא אחרים פרטיים עסקים לו אין
עסק. בשום שותף

 המישפחה של החודשיות ההכנסות
 ממשכורתו מקורות: משלושה באות

ה ומעבודתו אשתו ממשכורת בכנסת,
 על במישרד. לדבריו, הצנועה פרטית,
 מוכן אינו הוא זו מעבודתו הכנסתו
 כן, אם ההכנסה, הדיבור. את להרחיב

 1500 של בערך היא אשתו, ושל שלו
 בלתי- הכנסה פלוס לחודש, דולר

 דולארים מאות כמה לפחות של ידועה,
העצמאי. ממישררו חודש, בכל

ה חליפ 11 בת #
ח״כ כהן־אבידוב, מאיר •
 לוויקי, נשוי חיפאי, הוא אף חרות,

 הוא לשלושה. ואב עובדת, שאינה
 חדרים וחצי שלושה בת בדירה מתגורר
 שבה לדירה, שכניו בהדר. פואה ברחוב

 ערבים. הם שנה, 30 כבר מתגורר הוא
 שלי,״ שכן הוא טובי תופיק של ״אחיו
 חי ״ואני בחיור, כהז־אבידוב אומר
בשלום.״ איתם

 חליפה לובש הוא צנועה, דירתו
לעבו נוסע הוא שנה. 12 לפני שקנה

 משום לא באוטובוסים, בכנסת דתו
 סובארו יש למישפחה רכב. לו שאין
 כל את המשמשת ',81 יצור שנת ,1600

בני־הבית.
היס מפני שנים התריע כדידאבידוב

 הוא זו מסיבה להימורי־הבורסה. חפות
 לדבריו, כלשהן, מניות מלהחזיק נמנע

 7 של בשווי איגרות־חוב לו יש אך
 לו יש תמר הגמל ובקופת שקל, מיליון

 שקל. מיליון עשרה של סכום ולאשתו
חיים. לביטוח גם מהמשכורת חוסך הוא

בהשכ מישפטן הוא אבידוב כהן
ציבו לקאריירה שנכנס מאז אך לתו,
 עריכת־הדין רישיון את החזיר הוא רית
 שום לו אין עורכי־הדין. ללישכת שלו
 לקיצוץ מתנגד הוא ולכן פרטי, עסק

 לאחיו לו, הוריש אביו הח״כים. בשכר
קר וכן בחיפה, וחצי ובית כסף ולאמו

בקריית־חרושת. קע

דמון ח״ב
ברמת־השרון דירה

זייגר ח״כ
בראשון־לציון פרדס

ויינשטיין ח״כ ■ ציטרין בן־ציון
בירושלים קיוסק )הבא בשבוע (המשך
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הכנסת ויושב־ראש סודית, היא הצהרת-הון זו החלטה על־פי לענייני־אתיקה. הכנסת

 בית־ של דרישה על־פי או הח"כ בהסכמת אלא ממנה, פרט שום לגלות שלא מתחייב
 המעטפה. נפתחה שבהם תאריכים מועדי לציון ריק מקום יש הטופס בתחתית מישפט.

מדי. מפורט שהוא טוענים מהח״כים וחלק עמודים, 12 על״פני משתרעת הצהרת־ההון
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