
 לקח שהוא להדגיש מבקש הוא צוקתו,
 בכוכב־יאיר, הבית להקמת הלוואות

אותו. לבנות היה יכול לא כן שאילמלא
 לא עדיין אך מישפטן, הוא איתן

 לישכת של בחינות־ההסמכה את עבר
 לערי־ רישיון לו אין ולכן עורכי־הדין.

 יקרי־ערר, חפצים אין בביתו כת־דין.
גדול. אוסף־בולים מלבד

היי רמי כולל החודשית, הכנסתו
 תשלו־ בדיקת על־פי מגיעים נטו, עוץ

 את כולל זה אין דולר. ז200ל־ מי־המס,
 להעריכה שקשה אשתו, של שכרה

 הכנסה שזוהי מסביר איתן אך במדוייק,
ביותר. צנועה

סת • כדורסל חו
 מועמד, שהיה חריש, מיכה •

 הוא העבודה, מיפלגת מזכ״ל לתפקיד
 יחד זה בתחום עסק חריש יועץ־כלכלי.

 סגן־שר־ שהיום מי אמוראי, עדי עם
 לא הוא האחרונה בשנה אך האוצר,

 לעיסוק להתפנות לדבריו, היה, יכול
 הוא בקרוב הבחירות. מערכת בגלל זה,

 שהוא משום אולי אלה, לעסקים ישוב
 ערב הוא לה: פילל שלא בצרה מסובד
הפו הכדורסל קבוצת לחובות אישית

 התפלגה עתה רמת־גו־גיבעתיים. על
 עשרות לשלם ייאלץ וחריש הקבוצה,

 יימצא לא אם לבנקים, דולארים אלפי
 רמת־גן הפועל ראשי אחר. פיתרון

 מוכנים ואינם זה מחוב מתנערים
אגו כיושב־ראש חריש, עליו. לשמוע

 כלילות ימים עסוק הקבוצה, ידידי דת
נק שאליו לסבך מוצא אחרי בחיפוש

לע.
 בשלוש נציג־ציבור גם הוא חריש

 של בחברת־בת — מועצות־מנהלים
 דרוקר הבניה בחברת סולל־בונוז,

אמוראי). של ובגחלת(במקומו זכריה
 קרמי־ לאדית, נשוי הסימפטי הח״כ

 ילדים, שלושה יש לזוג מובטלת. קאית
 13 בן השני וחצי, 16 בן הוא הבכור

 בגיב־ גרים הם תשע. בן והצעיר וחצי
 בדירה הירדן, מישמר ברחוב עתיים,

 אין לחריש חדרים. וחצי שלושה בת
 1800 בסובארו נוהג הוא נוסף. רכוש

 סובארו יש לאשתו ',81 משנת־יצור
600.

 טופס את .מילא לא עדיין הוא
 שבמ־ מערין־ הוא אבל הצהרת־ההון,

 כמה לו יש שבהסדר בנקאיות ניות
בלבד. דולארים מאות

קולם ח״ב
- לעזור יכול הכיסא

 חברה זוהי ותיירותי. כלכלי ייעוץ
שנ בה עבד הוא שבעבר מישפחתית,

ויצוא. יבוא בנושאי בעיקר תיים,
 פרטי. בבית בירושלים מתגורר הוא
 חמישה יש בדירה מיצרי־טיראן. ברחוב

 עובדת, שאינה לרחל, נשוי הוא חדרים.
 9 ברנו נוסע הוא ילדים. ארבעה ולזוג

• ׳.85 משנת־יצור ,1250 -

עיוורת נאמנות

 שבה מהחברה פרש כאשר בעבר,
 השקיע הוא ציבורית, ומעבודה עבד
 נזילים בנכסים הפיצויים כספי את

 לפרט שלא מבקש מצא ובקרקע.
 את מלחשוף נרתע וגם לכר, מעבר
 השקעות לו יש הבנקאי. הונו היקף
 שקלים אלפי מאות של גודל בסדר

קופת־גמל שבהסדר, בנקאיות במניות

 שר־האוצר, סגן אמוראי, עדי •
 מפורטת הצהרת־הון למלא התבקש

 למבקר שמועברת לפירטי־פרטים,
 למסור חיב הוא תפקידו בגלל המדינה.

 עיוורת לנאמנות ורכושו עסקיו את
 פרטי, או ציבורי תפקיד מכל ולהתפטר

 בנק־יש־ ונגיד שר־האוצר כמו בדיוק
מעס אמוראי מנותק שכיום כך ראל,
כלשהם. פרטיים קים

 אמוראי שותף היה לבחירתו עד
 חריש, מיכה עם כלכלי ייעוץ לעיסקי

 ערב בגיבעתיים. ושכנו למיפלגה חברו
 בשלוש מחברותו התפטר הוא מינויו

 בחברת- וסלע, בעפר מועצות־מנהליס:
ובגחלת. אישיות הביטוח

אמוראי ח״כ
זמן יש אחד לכל לא -

שנה, 11 לפני לכנסת, נבחר כאשר
 במיפלגת־הע־ מעבודתו התפטר הוא

 לרווחת הוקדשו הפיצויים סכומי בודה.
 קופת־הגמל שלמעשה כך המישפחה,
 רק טריים, די הם שלו והחסכונות

בחי מדובר ולדבריו, האחרון. מהעשור
 מתקשה שהוא קטנים, בסכומים סכון

אותם. לאמוד
 היא כן, אם החודשית, הכנסתו
 דולר 800 בערך בכנסת: משכורתו

לחודש.
בשכר ירידה •

 חרות ח״כ מצא, יהושע •
 הצה- טופס את מילא לא עדייו הטרי,

 חשיפת לגבי מסוייג די והוא רת־ההון,
לציבור. מתוכו מידע

 חברה של בעליה שהוא מגלה, מצא
במתן עוסקת שלדבריו קטנה, עיסקית

 הוא המדוייק סכומן שאת וחסכונות,
 אין כללי באופן אף לאמוד, מתקשה
שקלים. במיליוני לדבריו, המדובר,

 נאלץ הוא לכנסת, נכנס כאשר
 כיושב־ מתפקידו להתפטר אוטומטית

 החברה של מועצת־המנהלים ראש
 לא הוא שיכון־ופיתוח. הממשלתית

 בצער, מודה הוא אבל כך, על מתחרט
טו היו ופיתוח בשיכון שתנאי״השכר

יותר. בים
 במועצות־מנהלים. חבר אינו מצא

 שבה שבתקופה להדגיש מבקש והוא
 מקדיש הוא כנבחר־ציבור, פעיל הוא

 מעטים מאמצים רק הפרטיים לעסקיו
 מהם לפרט מוכן אינו הוא אבל ביותר.
אלה. מעסקים רווחיו

 משכורתו היא החודשית הכנסתו
 בלתי־ידועה הכנסה פלוס מהכנסת,
מעניק. שהוא מהייעוץ

וירשובסקי ח״כ
הצהרת־ההון טופס את למלא

 במרכז העובדת לרות, נשוי אמוראי
 ״אני בנות. שלוש יש ולזוג קהילתי,

 על אמוראי מכריז אבו־אל־באנאת,״
 ונהג, וולוו לו יש עתה בגאווה. עצמו

 504 פגיו שלו, ברכב נוהגת ואשתו
השכרה. מחברת שנקנתה

 הכנסת ברחוב מתגוררים האמוראים
 וחצי שלושה בת בדירה בגיבעתיים, 32

 בחולון. נוספת דירה להם יש חדרים.
 אינה הדירה הבנות. על״שם רשומה

 מכספי נקנה אגב, חלקה, מושכרת.
הוריו. משני שקיבל ירושה

 אמוראי היה ועדת־הכספים כחבר
בנ מניות לו אין בהשקעותיו. זהיר

 גם היא שלו וקופת־הגמל כלל, קאיות
 סכום הפקיד הוא בקופה שלו. החיסכון

 שהתפטר אחרי כפיצויים, שקיבל גדול
 חברת של כמנהל־מיסחרי מתפקידו

וחצי שבע במשך עבד שם פזכים,

עמר חייב
הכיס מצב לשיפור

 לכנסת, לראשונה שנבחר לפני שנים,
 בן הוא בקופה החיסכון .1969 בשנת

שקלים. מיליוני
 מעט אמוראי משתכר כסגן־שר

 הוא הנוכחי בתפקידו מח״כ. פחות
 הצדדיות, הכנסותיו על לוותר נאלץ

 ביצועית, בעבודה מתנחם הוא אך
כיום. מנת־חלקו שהיא

במישפחה ציורים ♦
 העבודה. ח״כ הראל, אהרון •
 הצהרת־ההון, טופס את מילא לא עדיין
 לא אותו, כשימלא גם לדבריו, אבל
להצהיר. מה הרבה לו יהיה

 סיפרי מחברת לנירה, נשוי הוא
 בהוצאת סיפרי־ילדים ועורכת ילדים

 שליד ברמת־אילן גר הוא עם־עובד.
 בבית־משותף, בר־אילן, אוניברסיטת

 ארבעה יש לזוג חדרים. חמישה בדירתו
 82 אסקורט בפורד נוהג הוא ילדים.
 אותה מתוצרת בפייסטה, ואשתו
החברה.

 מעט לו יש מניות. כלל אין להראל
 קופת־גמל השתלמות, בקרנות כסף

 שלו ההון את מעריך הוא וחסכונות.
 הוא כיום בלבד. שקלים אלפי בעשרות

 בית־ החינוכי המוסד כמנכ׳׳ל משמש
בשכר. לא אך ברל,

 מפני לא יקרים, ציורים יש בביתו
 מפני אלא אמנות, ביצירות שהשקיע

 יאיר — מצליח צייר שהוא אח לו שיש
גרבוז.

 בני־הזוג של החודשית הכנסתם
 הכל והסך משכורות, משתי היא הראל

דולר. 1300מ־ יותר מעט הוא
עקרוני עניין #

 גורס העבודה, ח"כ וייס, שבח •
 הצה־ לציבור למסור חייבים שח״כים
 על שמח אפילו הוא מפורטות. רות־הון

העו באמצעות לו, שניתנה ההזדמנות
 חיוני מידע לבוחרים למסור הזה, לם
זה.

 היה שהוא בגאווה הודיע אפילו וייס
 הצהרת־ההון את שמסר הראשון הח״כ

 אבל הלל. שלמה הכנסת, ליושב־ראש
 את מבכה הוא לפירוט ניגש שהוא לפני

 שהם הבכירים המרצים של מר־גורלם
ח׳׳כים. גם

 הוא ,1981ב־ לכנסת, כניסתו לפני
 באוני- למדעי־המדינה ראש־חוג היה

באוניבר אורח ומרצה ברסיטת־חיפה
 לדבר שלא ובטכניון, תל־אביב סיטת

הארץ. ברחבי בשכר הרצאות על
 יצא הוא לכנסת כניסתו מאז

 מהאוניברסיטה, תשלום ללא לחופשה
 נחשב'שכיר, הוא שם שבתפקידו משום

 למיקצוע יותר קרוב שעיסוקו למרות
 באוניברסיטה מרצה הוא עתה החופשי.

)24 בעמוד (המשך

 מהם אחת בבית, אחרים ושניים לבית,
 בחברת עובדת אסתר, אשתו, חיילת.
 מתגורר הוא כמנהלת־חשבונות. רסקו

אר המרווחיבן בביתו בקריית־מוצקין.
החדרים. בעת

 לו יש נזיל. איננו עמר של ההון
לדב שבהסדר. בנקאיות מניות מעט
 חסכונות לו יש שקל. אלף 12 רק ריו,

 של גודל בסדר שונות, בתוכניות
 מניית וכמובן שקלים, מיליוני תישעה

 אין שקל. מיליון 15 היום ששווה אגד.
 שבה מיבטחים, מלבד קופת־גמל, לו

בקואו לעבוד התחיל מאז חוסך הוא
 שהצטבר הסכום שנה. 29 לפני פרטיב,
 הוא ההסתדרותית במיבטחים לזכותו
שבג ם.'ייתכןישקל מיליוני בן לדעתו

 הסכום תפח האינפלציוני הגורם לל
שקלים. מיליוני לעשרות שם

 מדירה חלק נוסף: רכוש לעמר
שו גם והוא בקריות, בירושה, שקיבל

 עמר שומם. העומר בחיפה, במיגרש תף
שוויו. את כרגע להעריך יכול אינו

 היא בני־הזוג של החודשית הכנסתם
 מקווה ועמר לחודש, דולר 1400 בערך

בקרוב. להגדילה
ה מ ל ש ה ״ למשכורת״ •

 חרות, ח״כ איתן, מיכאל •
 בהשוואה כ״תפרן", עצמו את מגדיר

 רב ממון שעשו אחרים, לח׳׳כים
 אבל בבית־הנבחרים. כהונתם בתקופת

 בלבד, חורשים חמישה מזה חדש, כח״כ
מתגו בינתיים לפניו. פתוח עדיין הכל
שב חדרים ארבעה בת ברירה איתן רר

 בתל־אביב. ברכה עמק ברחוב בעלותו
 כשהגדולה לשלושה, ואב נשוי הוא
פסיכו היא רחל, אשתו, .10 בת היא

 בקופת־ מישרה בחצי העובדת לוגית,
פרטי. באופן מישרה חצי ועוד חולים

 עסקני־ לדור האחרון הוא איתן
באוני שצמחו חרות של הסטודנטים

 לכנסת. והגיעו תל־אביב ברסיטת
 בשמו זכור עדין הוא באוניברסיטה

 ובתפקידו הירשפונג, מיכאל הקודם,
 אגורת־הסטודנטים. של כשומר־סף

 מילוא, רוני זה קידום במסלול לו קדמו
 הוא איתן קליינר. ומיכאל רייסר מיכה

מילוא. של מקורבו
 סובארו במכונית נוהג איתן

 רכוש שום לו ואין ',78 משנת־יצור
 בישוב ומוקם ההולך ביתו, מלבד נוסף,

 של שמו על הקרוי כוכב־יאיר, החדש
נמצא הישוב שטרן. (״יאיר״) אברהם

חריש ח״כ
- עיסוקים מרוב

 הקו של הישראלי בצד כפר־סבא, ליד
הירוק.

 היישוב. עם אמיץ קשר יש לאיתן
 כמנכ״ל משמש הוא 1981 שנת מאז

 לא נרשמו בכוכב־יאיר בשכר. היישוב
 השקפות בעלי גם אלא חרות, חברי רק

 הייעוץ בעיצומה. היא והבנייה יוניות,
 מישרדו על־ידי ניתן ליישוב המישפטי

 לכנסת, נכנס שאיתן מאז מילוא. של
 ושכרו לפרוייקט, כיועץ מועסק הוא
 הוא ברוטו. דולר מ־סססו פחות הוא

 המדוייק, הסכום מהו לגלות מסרב
 לתשלום לקרוא מתעקש שהוא כשם

 מדגיש הוא למשכורת״. ״השלמה זה
 או רכב הוצאות מקבל אינו שהוא

אירוח.
 גם לדבריו. כלל, כסף לו אין במניות

 לו יש בקופת־גמל לו. אין חסכונות
מ־ את לתאר כדי אלפי־שקלים. מאות
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