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שכר מקומות ומחפש כלכלי״ ר״יועץ פך1ה (יחד) עמר שלמה החדש החייב ב
ר הולכים אחרים זגם ״,עיסק ״יועץ הוא קורס אדי במועצות־מנהדים, רי _ זו ב

 להיות מבקשים הם מדוע
רו אכן מנבחרי־העם חלק ח״כים!

 בבית־ כמייצגים תפקידם את אים
 נהם. שבחר הציבור את הנבחרים

 רואים קטן, לא אחר, חלק אבל
דבר. לכל עטק בתפקיד

בהד להיות הופך ח"כ תפקיד
 שרוצים לאותם קפיצה קרש רגה

 מכיוון אן מחיר׳ בכל להתעשר
 הם וממון, כישורים חסרי שהם

להצ כדי מיוחד למעמד זקוקים
בעסקים. ליח

 הוא כים הח" בין הנוכחי הלהיט
 ״ייעוץ". הנקרא הפרטי העיסוק
 מסתתר זו מילת־קסם מאחורי

למט ציבורי תפקיד של גס ניצול
 של וחשבונו גבו על פרטיות, רות

הבוחר.
 הצהרות על בסידרה השני הפרק

 בסוגים עוסק הח״כים של ההון
 שכל מאותם - הנבחרים של שונים
 עד הצינורית, העבודה הוא יעודם

לת אצלם נועד שהכיסא לאותם
בכיס. מוך
מתמוז סעיף #

 זו הליברלים ח"כ קולם, אלי •
 רגליו על התייצב השניה, הקאדנציה

 ),41(קולס .1981 ב־ לכנסת, הגיע מאז
 נולד שריר, אברהם השר של ממחנהו

 כעסקן שם. וגדל חיפה שליד בנשר
ציבו עבודה שילב הוא צעיר ליברלים

 הסטאז׳ את ולימודי־מישפטים. רית
 עורך־הדין של במישרדו עשה הוא

הליבר איש הוא גם רוזנשטיין, אמנון
 של לבחינות ניגש לא עדיין אבל לים,

הסמכה. לקבל כדי עורכי־הדין לישכת
 היה הוא לכנסת קולס שנכנס לפני

 מישפחתו. של פרטיים בעסקים פעיל
חנו ובשלוש לשיווק בחברה המדובר

אלקטרו חשמל, למוצרי בקריות, יות
 אינן והחנויות החברה והלבשה. ניקה

 קולס אביו. מות מאז למעשה, פועלות,
 להשכירן, שלא מה, משום העדיף,
 המושכר החברה, של מחסן מלבד
נאה. חודשי בשכר

 לשניים, ואב לשושנה נשוי קולס
 עובדת שושנה .10 בן הוא שהבוגר
נוסע קולם עצמאית. כלכלית כיועצת

 ',83 משנת־יצור וולוו מסוג במכונית
 רישיון־ לה אין כי נוהגת אינה אשתו
נהיגה.
 ביאליק, בקריית מתגוררים הם
 וחצי שלושה בת שבבעלותם, בדירה
 הקו־ גרים השבוע במשך אבל חדרים.

כשמ שכורה, בדירה בירושלים, לסים
 ואת משלמים, הם משכר־הדירה חצית

 קולס הכנסת. משלמת השניה המחצית
 מגורים פני על הזה ההסדר את העדיף
 לא בבירה נמצא שהוא משום במלון,

 ורק הכנסת, מליאת ישיבות בימי רק
חינם. ללינה זכאי הוא אלה בימים

שהוז המישפחתיים העסקים מלבד
 נוסף, רלא״ניידי רכוש לוי אין כרו,

 רק לדבריו, לו, יש צנוע. די שלו וההון
שב בנקאיות במניות שקל אלף 40

 שקל, אלף ממאה פחות חסכונות הסדר,
 כעשרה של בשווי קופות־גמל ושתי

שקל. מיליון
 הוא, יודעים שמעטים מה אך

 כיועץ- עצמאי באופן עוסק שקולם
 זה בעניין שההצלחה מודה הוא עיסקי.
 הוא לח"כ. שהיה מאז פנים לו האירה

 מהעצות לו נכנס כסף כמה מגלה אינו
 מוכן רק הוא מעניק. שהוא העיסקיות

 לחץ בגלל אלה, שבימים להודות
 לעסקים זמן לו אין בכנסת, בעבודתו
 הבחירות, ערב אבל אלה. פרטיים
בו קולות של חודם על הוצב כאשר
 הליכוד ברשימת 41 ה־ מקום דדים

 עסק הוא ריאלי, מקום זהו אם ופיקפק
עיסקי. בייעוץ באינטנסיביות

סודי מטעמי מסרב, הליברלים ח״כ
 לקוחותיו, מיהם לגלות מיקצועית, ות

 שיש מכחיש הוא והקרוב. הרחוק בעבר
המיל של לממלכתו כלשהו קשר להן
 אייזנברג, שאול היהודי־יפאני יונר
 נתן לא שהוא מכך להסיק אין אבל

תלו שהיו אחרים, לגורמים שירותים
בי נשלטו אשר במישרדי־ממשלה יים
ליברליים. שרים די

מור קולס של החודשית הכנסתו
 המגיעה בכנסת, ממשכורתו כבת

 הוצאות־דלק בגלל רולר, 850מ־ ליותר
 בהכנסת אחר מרכיב מהרגיל. גבוהות

 אשתו.• של משכורתה הוא הקולסים
 העיר הוא אך זה, בעניין פירט לא קולס
הממוצע השכר בגובה משכורת שזוהי

 דולר 400מ־ יותר כלומר במשק,
 שאשתו מכיוון אך נטו. בחודש

 גבוה להיות יכול ושכרה עצמאית
 של הצדדיות שהכנסותיו ומכיוון יותר,
 שהבסיס הרי סדירות, אינן קולס

 יותר הוא הזוג בני של החודשי
 המחסן דמי־שכירות כולל לא ,1250מ־

 הוא אחת שלא טוען, קולס המושכר.
 כדי תוכניות־חיסכון לשבור נאלץ

 הגבוהה ההוצאה החודש. את לגמור
 סעיף הוא החודשי בתקציב ביותר

פרלמנ לפעילות שנכנס מאז המתנות.
 מקבל שהוא ההזמנות זרם גבר טרית,

אח ולשמחות מישפחתיים לאירועים
רות.
יפאגיזת מכוגיות ♦

שבע יחד ח״כ עמר, שלמה •
 כיסאו את לחמם הספיק טרם בודה
 פרטיים. עסקים על חושב הוא וכבר
 הכנסת, של ועדת־הכספים חבר עמר,
 הוא אגד. מזכירות יושב־ראש הוא

 כוחו מקור שהוא התפקיד על שומר
הפרלמנ כהונתו בעת גם הפוליטי

 רק ממלא־מקום לעצמו ומינה טרית,
 בירושלים. נמצא הוא שבהם לימים

הכנ את להגדיל דרך מחפש הוא עתה
 כלכלי יועץ להיות מבקש הוא סותיו:
 כן גם מועצת־מנהלים, חבר או בשכר
בשכר.

 להכנסה שאיפתו את מסביר עמר
 לכנסת שנכנס שמאז בכך, יותר גבוהה

 1— שכר שהוא מאגד, שכר מקבל הוא אין
 הוא זאת, לעומת הח״כ. משכר הגבוה
 דיהטסו מסוג מכונית מאגד קיבל

 למיש־ רכב. והוצאות ׳85 משנת־יצור
 כמובן, דייהטסו מכונית, יש פחה

׳.83 משנת־יצור
המכו חובב הוא עמר במיקרה לא

 שותפות הם יבואניה הזו. היפאנית נית
 של חברת־בת ניצב״א, של חברה בין

 אונגר רמי העסקים ואנשי אגד, חברי
 החברה יחד. רשימת ראש וייצמן, ועזר

 דייה־ מכוניות רכשו ואגד נוע, נקראת
 לגבי כמקובל מיוחדות, בהטבות טסו

גדול. ועד־עובדים של רכישה כל
 הצי את מילא לא שעדיין עמר,

 שניים לארבעה. ואב נשוי הרת־ההון,
מחוץ ומתגוררים נשואים מילדיו


