
נועדה חבוי־הננסת של הצהות־ההון
. 0 וניגוד־אינטוסיו שחיתות 1 למנת
בלבד אחיזת־עיניים היא זו אבל

 בה שותפו הוועדה של השלישית
 והכנת ממישרד־המישפטים, נציגים

 כמעט גושפנקה קיבלה כללי־האתיקה
ממשלתית.

 הכינו ומשפטנים כלכלנים של צוות
 פי על הנוכחית. בכנסת הטפסים את

 חברי־ התבקשו ועדת־הכנסת, החלטת
בש פעם הצהרות־הון, להגיש הכנסת

מס. שנת כל בתום נה,

 (ירד שפייזר אליהו הכנסת חבר
 את נתן הכנסת), של ועדת־הכלכלה

ה להעולם רשותו  את לפרסם הז
 יוסי חברי־הכנסת גם שלו. הצהרת־הון

שם־טוב. וויקטור שריד
 שב־ התועלת כל אומר: שפייזר

 איני ולכן בפומביותה, היא ההון הצהרת
 להישאר צריך הטופס מדוע מבין

שלהס הצהרות־ההוו את לנוסם דשות נתנו ושם־טוב שויו שנ״זו,פתוחה ציבורית ביקורת רק בכספת.
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 בכן גמר לא הצהרת״ההון, טופס מילוי במיצוות המתחיל חבר־כנסת,
 הקדנציה במשך אחדות פעמים הטופס את למלא אמור הוא מלאכתו. את

 בתום מכן, לאחר היבחרו; לאחר יום 60 - לראשונה לאחריה. ואפילו שלו, *
 כחבר־ כהונתו סיום לאחר יום 60 ולבסוף, במארס) 31(ה״ מס שנת כל

כנסת.
 מן נישום של הצהרת״ההון טופס את מזכיר עצמו ההצהרה טופס
 דף כל שבראש העובדה בזכות אולי יותר, מרשימים דפיו 11 אף השורה,

״סודי/אישי". המילים מופיעות
 מצהיר שבו ראשון, דף פרקים: לארבעה מחולקים ההצהרה דפי 11
 שבהם דפים, שמונה ושלמים"; ■נכונים הם שמסר הפרשים כל כי הח'כ
 ודף להתחייבויותיו אחד דף מרכיביו; כל על רכושו את לפרט הח"כ אמור
להכנסתו(השוטפת). אחד

 לפרשי״פרטיהם בבנקים, ופקדונות מחשבונות מקיפים־כל, הרכוש דפי
בחשבון), זכות״החתימה בעלי החשבון, מיספר הבנק, סניף הבנק, (שם

 ובתוכניות בקופות־גמל זכויות אחרות, והשקעות ניירות־עיד פירוש דיך
 כלי״ ומטלטליו(לרבות דלא״ניידי בנכסי לזכויות ועד וחיסכון, ביטוח

 אימות לשם לח"כ, מוצע שלגביהם יקרי״ערד, וחפצים ממונעים רכב
הרלוונטית). הביטוח פוליסת העתק גם להגיש דיווחו,

 להצהיר הח״כ מתבקש המזומנים בסעיף כי לכן לב שם לא שאיש נראה
 מטבעות על גם אלא שברשותו, חוץ מטבע או ישראלי מטבע על רק לא

 לפי עבירה היא זהב משבעות שהחזקת שעה וזה כאלה, לו יש אם זהב,
המדינה. חוקי

 מתבקש הוא שבו הח"כ), ההתחייבויות(חובות דף נועלים הטופס את
 תאריך החוב, בעל שם לפי משהו, למישהו חייב הוא אם חוב, כל לתאר

 ודף כנראה) ההחזר, לתנאי (הכוונה ההתחייבות ותנאי החוב היווצרות
מתמלו מדיווידנד, או מריבית, ממשכורת, או מעסק, זה אם - ההכנסה

 מכולם יש, למי או, מהם, מאחד או מחלקם, ברכוש, שימוש משווי או גים,
יחד.

 החליט הילל, שלמה יו״ר־הכנסת
 הציע. הוא בקדנציה, פעם מוגזם. שזה

אמו ההצהרות קיבלה. ועדת־הכנסת
בכספת־היו״ר. מאופסנות להיות רות

 זה בעניין שונים חברי־הכנסת
 וסגני־שריס שרים מחברי־הממשלה.

 הצהרות־הון להגיש 1977ב־ חוייבו
 ועדת־אשר כללי לפי למבקר״המדינה.

 העליון בית־המישפט שופט (על״שם
 חברי־הממשלה חייבים בגימלאותו,

 שותפויות נכסים. רכוש. על להצהיר
וכי. נכסים ובמישרדים, בחברות

 בקריטריונים לעמוד מאפשרת וגלויה
לעי נבחר בין ניגודי־אינטרסים של

 לבין השקעותיו בין האחרים, סוקיו
 בהשתתפותו שמתקבלות החלטות

הכנסת. של בפורומים
הצי לרשות להעמיד מציע שפייזר

 הצהרות־ההון ובו לעיון. פתוח ספר בור
 נהוג למשל. (כך. נבחרי־הציבור. של

סקנדינוויה). בארצות
 מיבנה את לשנות מציע גם שפייזר

 נכסים, בו ולהרחיבו-לכלול הטופס
אחר מקור מכל הכנסות התחייבויות.

 שהנבחר מתנות הח״ב, שכר על נוסף
 וכאלה שלו נוכחיים חוזים ונותן. מקבל

לבוא. שלעתיד
 עורר־ המערך. מן אחר. חבר־כנסת

 זאת, לעומת חושב. ליבאי. דויד הדין
 הפרט: של עניינו היא שהצהרת־הון

 יעיין מוסמך שאדם התנגדות לי ״אין
 הציבור. של עניינו לא זה אך בטפסים.

 הזמן כל נמצא חבר־כנסת אומנם
 בהחלט ואפשר ובהתבוננות, בבחינה

הצי מהבחינה התנהגותו את לבחון
לאיש־ גם אך עליה. ולהגיב בורית

 בגדר שהם עניינים עדיין יש ציבור
הפרטיים." ענייניו

 הזה העולם שערך במישאל־בזק
 השתייכותם את חברי־הכנסת שברו

 מהמערר. חברי־כנסת המיפלגתית.
ה בפומביות צידדו והתחיה הליכוד
 נשמרה לא כאן לה. והתנגדו טפסים

 באופן נשמרה כאן הסיעתית. המשמעת
 האינטרסים העיסקית. המישמעת בולט

הפחד. אף ואולי הפרטיים
 הצהרת־הון שהגיש שחל. משה השר

וע־ מכללי כמתחייב למבקר־המדינה.

 להתקנת היוזמים בין היה דת־אשר,
 חבר־כנסת בהיותו עוד כללי־האתיקה

 הצהרת- שכוונת אומר שחל השורה. מן
 על בקרה של מנגנון ליצור היתה ההון

 בחירתו מערב חבר־כנסת של הכנסותיו
 מתייחס להצהרת־ההון לפרישתו. ועד

 כגורם מצליח. פרקליט גם שהוא השר.
 ברמת תולה שחל בלבד. מרתיע

 האתיקה את ציבור נבחר ישל המוסריות
ממעמד. נהנה מהיותו המתבקשת,

 עסקות ^9*
במיזנון ^

 חברת זכתה אהדות -*נים פני ך■
 לבניין במיכרז ישראלית בניין /

 על־ מומן הבניין קניה. בירת בניירובי.
 המדע החינור. (אירגון אונסקו ידי

 הכל עשו באו״ם האו״ם). של והתרבות
 את לקבל ישראלית מחברה למנוע כדי

 שרק הבינו הישראלית בחברה המיכרז.
 יוכל ומקובל ידוע פרקליטים מישרד
 את שכרה החברה הבעיה. את לפתור

 לצלהת. מקורב מישרד של שירותיו
 מי רוג׳רס. ויליאם שיל מיישררו זה היה

 ההברה האמריקאי. שר־החוץ שהיה
בקניה. העבודה את קיבלה

לשכור רבים מעדיפים בארץ ם ך
במיק־ שהוא, עורך־דין, של שרותיו

 כלכלי, יועץ או חבר־כנסת, גס רה,
 ועדת־הכספים. חבר במיקרה, שהוא

 מן כחבר־כנסת שחל משה כשכיהן
 בארצות- גדולה חברה ביקשה השורה
 קבע שחל שירותיו. את לשכור הברית

 נציג־ בחיפה. במישרדו פגישה להם
 בכנסת, להיפגש התעקש החברה

 שבוע כעבור סירב. שחל בירושלים.
 האמריקאית החברה נציג את שחל מצא
 עורך-דין של בחברתו בכנסת מסב

 חבר־כנסת. גם במיקרה, שהיה, צעיר,
 יכול חברי־הכנסת במיזנון המבקר
 חברי־כנסת לראות מזומנות לעיתים

 בחברתם חופשיים, מיקצועות בעלי
הסוג ומכופתרים, מעונבים אנשים של
 ,הטיפשות ^עסקות. רים

והתגלמותה"
 חברי כעשרה הגישו לא היום ד

ל הצהרת־ההון טפסי את כנסת ^
הכנסת. ידר

הצהרות־ הגישו שלא חברי־הכנסת
 חריש מיכה מעניינת: קואליציה הם הון

 חיים (התחיה), שפט גרשון (המערך),
 אליהו שליטא, ובני גרופר פסח קופמן,

(הלי אל־דין נאסר ואמל בן־אלישר
כוד).

 חריש, מיכה לאי־ההגשה: ההסברים
 לא פשוט גרופר ופסח קופמן חיים

 ולכן למכדהכנסה, הגישו הם הספיקו.
 הם לכנסת. הטופס בהגשת התעכבו

 של בתהליך הם להגיש. מתכוננים
הגשה.
 להגיש מתכוון אינו שליטא בני
 נסיון אחיזת־עיניים. ״זו כזה: טופס
 הטיפשות הציבור. עיני את לעוור

 להגביל יחליטו שלא עד בהתגלמותה.
 אני אחרים, בעיסוקים חברי״הכנסת את
טופס!״ שום מגיש לא
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