
שילנסקי כהן־אורגד
יותר מועמד ,לא

רובינשטיין
לכת־ .מרוזיק

אדרי
ממשכורתי רק ,ח׳

 מגוף תמורה לקבל ח״כ יוכל החוק לפי
מכו מישרד, כוללת התמורה ציבורי.

והוצ יחסי־ציבור מזכירות, נהג, נית,
 התמורה את מעריך אני נוספות. אות

 כמו אנשים יהיו לחודש. דולר 7,000ב־
 שייצגו שמאי, יעקב או קיסר ישראל

הקואופ המשק את או העוברים את
המושבים. את שייצגו אחרים או רטיבי,

יוכ והם נוספת הכנסה תהיה ״לאלה
ולהי בארץ להסתובב באמצעותה לו

 יהיו לעומתם הפוליטי. השוק על אבק
 בעיסוק לעסוק להם ינתץ שלא ח״כים
 להיות יהפכו הם להתחרות וכדי פרטי,

 ה־ ציבוריים. גופים על־ידי מועסקים
 איסור או חריפה, אתיקה הוא פיתרון
כולל.״

 בעד ורץ): וירשובסקי מרדכי
החוק.

 להסתכל הוא שלי הנוסף ״העיסוק
לכנ כשנבחרתי בתימהון. העולם על
 מתכוון שאיני הצהרתי ן977ב־ סת

נוספת." עבודה כל לעשות
 עיריית מועצת חבר הוא וירשובסקי וי-

 עבור שכר מקבל לא אך תל־אביב,
 יש ההוצאות. החזר את לא גם זו, חברות

במיק־ עבד לא אך עורך־דין, רישיון לו
.1977ב־ לכנסת שנבחר מאז זה צוע
נייר־מיכתבים, לי אין מישרד, לי ״אין
דבר." שום אין

החוק. בעד (מפ״ם):יציב גדי
נו מכניסים עיסוקים אין ליציב

באוניברסיטה. ללמד ״הפסקתי ספים.
 לא על־וזמישמר, לעיתון טור כותב אני

החוק, בעד סתם לא אני משכורת. עבור
שלו." נלהב תומך אני

החוק. בעד (רץ):כהן רן ^
 אין גן־שמואל, חבר־קיבוץ לכהן,
נוספות. הכנסות
נמנע. וליכוד): כהן־אורגד יגאל

 שעוסק מיפעל בעל הוא כהן־אורגד
 ומתעסק אלומיניום אבקת של בייצוא

בבנייה. גם
 את לפתור עומד אינו המוצע ״החוק

הציבורית, במערכת הגיינה של הבעייה
למסלול,מיק־ עדיפות לתת עומד הוא

 מיפלגתיים. פונקציונרים של צועי׳ ו*
בלתי־נסבל. הוא הקיים המצב מאידך

 הצעת־חוק התקבלה לא ״לצערי
 והיא שנים, חמש לפני עוד שהגשתי

לצי פתוח אינטרסים פינקס קיום של
 לפיו בבריטניה, הקיים זה כדוגמת בור,
 פתוח פינקס לו שיהיה חייב ח"כ כל

 כספי מקור כל ושיגלה הציבור לעיון
מעסק, בין בו תמיכה של שווה־כסף או

למיניהם. מתומכים בין מייעוץ, בין
 קיום הוא לדעתי, הנכון, ״הפיתרון

 מהשתתפות להימנע וחובה כזה פינקס
 לח"כ יש שבו נושא על ובהצבעה בדיון
ענייו•

 לגבי אקטואלי אינו החוק ״קיום
הבאה." לכנסת מועמד לא שאני מכיוון

החוק. נגד (מערך):ליבאי דויד
 במישרד פעיל עורך־דין הוא ליבאי

עורך־דין. שאני סוד זה ״אין עורכי־דין.
להג מקום שיש בדיעה אני החוק: לגבי
 לגבי חריפות וסנקציות רציניות בלות

 צריך זה. בתחום איסורים על שעובר מי
 בשכר אנשים לייצג ח״כים על לאסור

 מישרדי־ המימשל, רשויות כל לפני
וכי. מקומיות רשויות הממשלה,

הכ שיגביל בחוק לאיסור מוכן ״אני
צי ופיקוח נוסף מעיסוק לח״כים נסה
 נוב־ בעד אני ההכנסה. מקורות על בורי

מני בעד בישיבות־הכנסת. חות־חובה
 של לרעה וניצול אינטרסים ניגוד עת

הדר ההצעה ועד מכאן אבל התפקיד,
 מרחק יש הכנסת, לפני שמונחת קונית
 אין כאן, המוצעים האיסורים עצום.

בעולם. מדינה בשום כמותם
 לכך יביא לחוק התיקון לזה ״נוסף
המנ של פקידים בעתיד יהיו שהח״כים

 תהיה זו בו. ותלויים המיפלגתי גנון
 הם כי לעשירים, עדיפות עם כנסת
 להם ויש משכורת על חיים אינם

לפעי זמנם את להקדיש כדי אמצעים
 החדש התיקון ולפי מיפלגתית, לות

 ללא ולעסוק להמשיך לעשירים מותר
ותיווך. מיסחר בתעשייה, הגבלות
 מהכנסת ירחיק שהחוק סבור ״אני

 במיקצועות המובילים האנשים את
 רו־ עורכי־דין, רופאים, כמו החופשיים
 בין מפלה החוק וכדומה. אי־חשבון

כא יהיו כי ביותר, חמור באופן ח״כים
נוספים בעיסוקים לעסוק שיורשו לה

ליבאי
לחוק״ ״אצ״ח

להי חייבים יהיו ואחרים הגבלות, ללא
כש אישי, באופן ממיקצועותיהם. פרד

לו." אציית לתוקף, יכנס החוק

החוק. בעד (ליכוד):לנדאו עוזי
 חושב ״אני נוסף. עיסוק אין ללנדאו

 את ולהפוך יותר להחמיר היה שצריך
 אני פלילית. לעבירה החוק על העבירה

הצי יחס לשינוי הכרחי שתנאי חושב
 בחברי־הכנסת. האמון חידוש הוא בור

 פרטי באורח להתעשר יפסיקו שאנשים
חברי־כנסת." שהם מכך

 (הרשימה מיעארי מודומד
החוק. בעד לשלום): המתקדמת
 סגר במיקצועו, עורך־רין מיעארי,

 שנה חצי שלו עורכי־הדין מישרד את
 משמש ״המישרד לכנסת. שנבחר אחרי
 אנשים עם פגישות לקיים כדי רק אותי

לכנסת." להגיע להם שקשה

החוק. בעד (ליכוד):מצא יהושע
 מפעם נוסף. קבוע עיסוק לי ״אין
 או זה כלכלי בייעוץ עוסק אני לפעם
 יועץ נם אני ממוסד. לא זה אבל אחר,

גופים." במיספר כלכלי
 של פ1סק בעמותת חבר הוא מצא
טובות־ שום מכך לי אין ״אך הליכוד,

 של טוטאלית הגבלה בעד אני הנאה.
 האפשרות הגבלת בעד עיסוקים,
עמו בראש יעמדו מסויימים שח״כים

 יקבלו ומשם מוסדות אירגונים, תות,
 ולח״כים נהגים, רכב, מזכירות, לשכות,

 שלצידו בעיסוק לעסוק יהיה אסור
 ח״כ בהם. להתחרות כדי נוספת הכנסה

 או בכנסת בפעילות רק לעסוק צריך
 טו־ בצידה שאין מיפלגתית בפעילות

בות־הנאה."
החוק. בעד (ליכוד): מרידוד דן

 הפסיק במיקצועו, עורך־דיז מרידור,
 לפני הדין במישרד־עורכי עבודתו את

שנים. שלוש

אמוראי
״,ל נוגע ״לא

גרופר
תר־1םי ק1,ח

 את מקדיש נוספות, הכנסות לי ״אין
 את הפסקתי הציבורי. לעניין זמני כל

 יאמרו... שלא כרי כעורך־דין עבודתי
בעונ מאוד מחמיר הייתי החוק: בעניין

 הייתי מעמדו. את שמנצל למי שים
פלילית." לעבירה זאת הופך

 בעד (מפ״ם): סרטני אמירה
החוק.

 הכנסה אין קיבוץ, חברת לסרטני,
 נכנסת שלי המשכורת ״כל נוספת.

 מקבלת אני הארצי. הקיבוץ לתנועת
העמי גם והתנועה מהתנועה, הוצאות

 במרכז חדר לי יש רכב. לרשותי דה
 חייקה עם מחלקת אני שאותו מפ״ם,

גרוסמן."

נמנע. (ליכוד):עלי עובדיה
 עפולה. כראש־עיריית משמש עלי
עצמו את יעמיד לא החדש החוק בגלל

 וימשיך העירייה, לראשות כמועמד
הבאה. בכנסת גם כח״כ לכהן

החוק. בעד (מערך):עמר שלמה
 אך אנד, הנהלת כיו״ר משמש עמר

 ולא רכב לא משם מקבל לא ״אני
משכורת."

 המתקדמת והרשימה פלד מתי
החוק. בעד לשלום):
נמ ערבית, לספרות פרופסור פלד,

 ללא בחופשה לכנסת, שנבחר מאז צא,
 מלמד הוא האוניברסיטה. מן תשלום

באוניבר ערבית לספרות קורסים שני
 אלא משכורת, מקבל אינו אך סיטה,

 ״אני הרצאה. שעת כל עבור תשלום
 החוק אותו. להרחיב ובעד החוק בעד
 אברהם כמו ארם של תופעה יפתור לא

 את ולנהל להמשיך שיוכל שפירא,
 להמשיך מח״כים מונע לא הוא עסקיו.

מרכוש." מהכנסות וליהנות
החוק. בעד (רץ): צוקר דדי

נוס מעיסוקים הכנסות אין לצוקר
 התנועה כמזכ״ל גם משמש הוא פים.

המיפלגה. של ברכב לעיתים ונוסע

תיכון
עין־ ״צרות

וליכוד): קולם אלי
וממ במיקצועו עורך־דין הוא קולס

במק עורכי־דין במישרד לעבוד שיך
בכנסת. לעבודתו ביל

החוק. נגד (ליכוד):קופמן חיים
 נאלץ לנו, של יבואן לשעבר קופמן,

 שר־ כסגן כשנבחר זה מעסק להיפרד
 מישפחתי עסק מנהל הוא כיום האוצר.

 לדבריו, אך, כימיקלים, סוכנות של
 בין אהיה לא ״אני פעיל. מנהל אינו הוא

 נגד אני אבל החדש, החוק מן הנפגעים
עי מכל להתנתק צריך שח"כ הגישה
סוקיו.

 בעלי שאנשים לכך יביא ״החוק
 להיות יוכלו לא יצירתיים רעיונות
 מיפלגות פקידי רק בה ויהיו בכנסת

 רכב, לקבל מאפשר החוק ומוסדות.
 תנאי ההוצאות, וכל פקידים לישכה,
קיסר." ישראל

 עמותת כיו״ר גם משמש קופמן
 לא ״אבל הליכוד, של עמותה הלאום,

 בעייה לי אין העמותה. מן כלום מקבל
יאפ שלא מתמרמר אני אבל אישית,

 ליזמים, הפרטי, מהסקטור לאנשים שרו
 אנשי של כנסת תהיה זו לכנסת. להכנס
מיליונרים." של או מנגנון,

 (שינוי-תנו-רובינשטיין אמנון
נמנע. המרכז): עת

 באוניברסיטה מלמד רובינשטיין
 בעניינים לכת מרחיק ״החוק שכר. ללא

אח בעניינים מרחיק ולא מסויימים,
רים.״

החוק. בעד (מערך):רמון חיים
ושו במיקצועו עורך־דין הוא רמון

 שהחוק ״אחרי עורכי־דין. במישרד תף
המישרד." את אסגור לתוקף, יכנס

 נגד (ליכוד): שיטרית מאיר
החוק.

לע במקביל בעבר, שימש שיטרית
 יבנה. כראש־מועצת בכנסת, בודתו

הסוכ גיזבר בתפקיד משמש הוא כיום
 רק החוק נגד הצביע הוא היהודית. נות

 עיריות ראשי על גם אוסר שהוא משום
 לכהן להמשיך מקומיות ומועצות

בתפקידם.
נמנע. (ליכוד):שילנסקי דב

שו במיקצועו, עורך־דין שילנסקי,
 ״בחוק עורכי־דין. במישרד בנו עם תף
 זה מאוד, לו מתנגד שאני חלק יש הזה
לה להמשיך לתעשיין שמאפשר חלק
 להיות להמשיך לסוחר תעשיין, יות

עיתו להיות להמשיך לעיתונאי סוחר,
שכר. ולקבל נאי

 עם ושותף מיקצועי עורך־דין ״אני
 חושב לא אני זאת ועם במישרד, בני

 שיכולים חברי־כנסת חמישה שיש
נמנ בכנסת. בפעילות איתי להתחרות

 אותי מחייב הבית״רי ההדר כי עתי
אי נגיעה לי כשיש מהצבעה להימנע

 אעזוב החוק החלת אחרי לעניין. שית
עורכי־הדין." מישרד את

החוק. בעד (ליכוד): שליטא בני
 מועצת־מנח־ כראש משמש שליטא

 עבור משכורת מקבל אינו אך מיה,
 שהכניס הראשון הח״כ ״אני זה. תפקידו
שקי דמי־הרכב את המועצה לקופת
המו מן רכב מקבל אני מהכנסת. בלתי
 חייב וטוב. נכון הוא הזה החוק עצה.

 צרי־עין ח״כים יש אבל כזה, חוק להיות
 החרוכה. האדמה בשיטת הולכים והם

 טיפלתי כחבר־כנסת עבודתי במהלך
 על העליתי לא ומעולם אנשים בהרבה
שטיפל דברים עבור שכר לקחת דעתי

תפקידי." במיסגרת בהם תי
החוק. בעד (ליכוד):שמאי יעקב
תכלת־ סיעת כראש משמש שמאי

 חקלאי משק בעל הוא בהסתדרות, לבן
עקר בכנסת שאני ״ומאז בגיבעת־עדה

 להפסיק החלטתי מטעים. דונם 14 ,ת
 שלי מהמשכורת המשק את לממן
שה מטעים, שלושה לי נשארו כח"כ.

 3,000 היתה עליהם השנתית הכנסה
הע בהסתדרות הסיעה ברוטו. שקלים

 מקבל לא אני ולכן רכב, לרשותי מידה
הכנסת." מן אחזקת־רכב

החוק. נגד (ליכוד):תיכון דן
מחס רק מתפרנס חבר־כנסת, ״אני

 לפני עד כלכלי יועץ הייתי .,כונות
 חושב אני כי החוק, נגד אני שנים. חמש

 לחברי־ העניין את להשאיר שצריך
 והחובה הזכות את לנו נתנו הכנסת.
 כמו יותר גדולים בדברים להחליט

 צרות־עין. בבחינת הוא החוק מילחמות.
 לדון המקום ושם ועדת־אתיקה, יש

 במינו יחיד חוק זהו זה. מסוג בדברים
בעולם." הפרלמנטים בכל


