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 וזח״הה סד
השר סגן

 ועדי רותי נסעו השבת יום ^
שמי פרשו לשפת־הים, אמוראי ₪1
 את והפקירו מתקפל כיסא הציבו כה,

התל־אביבית. לשמש גופם
ישרא מישפחה ישבה לידם ממש

 שמיכה, פרשו חובבת״ים. היא אף לית,
 מתקפלים, וכיסאות שולחן שימשיה,
 הכלכלי. המצב על לשוחח והתחילו

 וחברי־הכנסת מיסכנים, כל״כך ״אנחנו
 בני־ קוננו מלכים!" כמו שם חיים

בעלי־השימשיה. המישפחה,
אמו עדי של אשתו אמוראי, רותי

 בהם הביטה שר־האוצר, וסגן ח״כ ראי,
רק מפוארת, שימשיה אין ״לנו וכעסה.

 אנחנו עוזרת. לי אין בעצמנו. מנקים נו
 מה על פשוטים. מאכלים אוכלים
 חיים הרי אנחנו לוותר? עוד אפשר

בצימצום!״ אפילו בצניעות,

 ואבא אמא ^
לבל ידאגו

ת עו י נ  כמובן, הם, וצימצום ל
 מסימני- אחד יחסיים. מושגים ^

 קפדני חישוב הוא האמיתי הצימצום
אגורה. כל של

- משתכרים ואשתו אמוראי עדי סגן־השר
מתבגרות, בנות שרוש מפרנסים שניתם,

בצימצום ואפילו בצניעות לדעתם, ח״ם,
היה אילו ■שר נוחים היו שהחיים ומודים

הכסביות מההוצאות 1 יהתעלנ נ אבשו
 כמו ממש חיים ואנחנו מתקפל, כיסא
אומרת. היא במשק,״ השכירים שאר

,50 בני שניהם אמוראי, ועדי רותי
 חבר־כנסת ״מישפחת שנקרא מה הם

התחי המשותפת דרכם את ממוצעת״.
 נטשו 1957ב־ מישגב־עם. בקיבוץ לו
 למד עדי לירושלים. ועברו הקיבוץ את

 למלאכת־ מורה רותי, באוניברסיטה.
 בתם כשנולדה בבית־ספר. לימדה יד,

 לעבוד עדי התחיל הדס, הבכורה,
במישרד־הפנים.

הת עדי לתל־אביב. עברו 1963ב־
 שירותי־השיווק כמנהל לעבוד חיל
 בתם נולדה אז וכיועץ־מס. פזכים של

איילת. השניה,
 אמוראי עדי נבחר שנים 16 לפני

 נולדה תקופה באותה כחבר־כנסת.
להת עברו והם נטע, השלישית, בתם
 בדירה הכנסת, ברחוב בגבעתיים, גורר
 שש בבית חדרים, וחצי שלושה של

דירות.
הדירה, באותה מתגוררים הם היום

בת גדוש רחב־ידיים, חדר־אורחים עם
ותקליטים. ספרים פסנתר, קיר, מונות

 כדרך בנותיהם, גדלו השנים במשך
 היא הבכורה, הבת ),27( הדס הטבע.

 נישאה. שבוע לפני מרפאה״בעיסוק.
 לפני מהצבא השתחררה )21( איילת

 בלונדון מתארחת היא כעת שנה. חצי
 בשנת־הלימודים ידידת־מישפחה. אצל

 תפאורת־תי־ ללמוד תתחיל הקרובה
 נטע, תל־אביב. באוניברסיטת אטרון

 בבית- תיכון תלמידת היא ,16ה־ בת
יליו. תלמה הספר

ה חוגי את מרכזת אמוראי רותי
 במישרה בגיבעתיים, במתנ״ס קשישים

 מקבלת היא משכורתה את מלאה.
 שקל אלף 450 גבעתיים: מעיריית
• לחודש.

 שר־ סגן אמוראי, עדי של משכורתו
לחודש. שקל אלף 820 האוצר:
 חייבים יהיו כולם ברירה, ״אץ
ומת חמור, בקול עדי אומר לקצץ,״

 אמוראי למישפחת גם הסתם, מן כוון,
החודשיים. שקליה 1,270,ול־ססס
 לי אין לצמצם, רציתי אילו ״גם

 מבשלת ״אני רותי. אומרת איר,״ כבר
אנח־ חדר־המדרגות את בעצמי. ואופה

 דו־שיח מנהלת אינה אמוראי רותי
 ארנקה. את הנוטש הכסף עם דקדקני
 כמה זוכרת אינה אף קרובות לעיתים
ולמה. הוציאה,
 סעיפי אחר החיפוש משום־כך אולי
: כל־כך. מפרך הוא בני־כיווץ הוצאה
 בקיבר נבלעים שקלים אלף 300

 במשך אמוראי. מישפחת בני של תיהם
 אוכלות ונטע רותי רק השבוע ימות כל

 ומוצרי־ וירקות פירות ״בעיקר בבית.
 ״ ״נו, רותי. כר בשר," מאוד ומעט חלב,

 היא זה?" על גם לוותר אפשר איר אז
בתמיהה. שואלת
 בירושלים, לרוב אוכל אמוראי עדי

 כך סגן־שר, של אש״ל תקציב יש ולכך
 חשבון על — והדלק המכונית גם

הממשלה.
 ~ של אפשרות אחר החיפוש המשך

 היא .16ה־ בת לנטע, מוביל קיצוץ
 לבלות לרקוד, האוהבת יפה, נערה

 זה וכל צו־האופנה. על־פי ולהתלבש
 להתעלל יכולה לא ״אני כסף. עולה

 כמה בגלל איתה להסתכסך או בילדה,
 ללכת רוצה היא אם שקלים. אלפי

 בחד בשבוע, סרטים לשניים־שלושה
 יותר כסף. לה נותנת אני הגדול, פש
 תסתובב מאשר בסרט, שתצפה טוב
ברחוב." סתם

 ״לא! לה: אמרה האחרונה בפעם מתי
כסף?" לי אין זה בשביל

 לבסוף: זוכרת. אינה מהססת. רותי
 נובע זה כסף, לה לתת מסרבת אני ״אם

 . מה כל שלא שתבין חינוכיים. מטעמים
 * הרי לקבל. יכולה גם היא רוצה, שהיא
 לנו שחסרים למצב הגענו שלא ברור
הילדה!" של לבילוי שקלים 5000

 אך אפשרי, הוא בסעיף־נטע חיסכון
נחוץ. לא גם ובינתיים רצוי, לא

איי והדס. איילת בסעיפים גם כך
 מבלי באוניברסיטה ללמוד תוכל לת

תש כמו קלות־ערך, בבעיות להיטרד
 ואבא אמא וכלכלה. שכר־לימוד לום

 מבלי כמעט מאליו, כמובן לכל, ידאגו
לכך. זוכה סטודנטית כל שלא לדעת

 היא אף אמוראי, לבית הבכורה הדם,
 היא ההוצאות בסעיף מקופחת. אינה

שזה שקלים, אלף כ־ססז מקוטלגת
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