
 לפני הרבו! מונה, כאשר רב בפירסום
 הפוליטיים לחיים ונכנס לכנסת שנבחר

 ישראל של לענייני־הסברה כציר בישראל,
באו״ם.
 עטשי הביא רב כבוד רק לא אולם

 מארצות- כשחזר הדרוזית העדה לבני
 עטשי כסף. של ניכר סכום גם אלא הברית,
ממש הכסף את שחסך בכך זאת הסביר
 וכאשר . בדולארים, שם ששולמה כורתו,

או ותירגם לישראל הדולארים את הביא
רציני. לסכום החיסכון הפך ללירות, תם

 אל-כרמל, בדלית עטשי, של מישפחתו
 העשירות המישפחות כאחת נחשבת אינה

 המיש־ על נמנית אינה גם אולם בכפר,
 עצמו, ולזיידן למישפחה, העניות. פחות

או שמעריכים ובסביבתו, בכפר אדמות יש
לירות. מיליון מחמישה ביותר תן

 שלושה בן פשוט, בבית זיידן גר עתה
עו הוא הקרובים בשבועות אולם חדרים.

 בדליית שבנה מפוארת, לווילה לעבור מד
מיל משני יותר יהיה ששווייה אל-כרמל,

אשתו) (עם האוזנר ח״כ
לעושר חזרה

כהן) גאולה ליד (משמאל, דקל ״כ ח
כסף בלי מיליונר

 נבחר מאז יותר, וריווחי יותר, מבוסס
לכנסת. מילוא

ארידור: יורם
העסק מכירת

 יו־ ראש־הממשלה, במישרד השר גן ^
עשי ממישפחה בא אינו ארידור, רם •
המאו על נמנה אינו והוא במייוחד, רה

 נשים שנשאו חברי־הכנסת מבין שרים
 המבריק עורך־דין, הוא ארידור עשירות.
 כסגן־שר, מבריק שהוא כמו זה במיקצוע

 במישרדם מילוא רוני של שותף והיה
לקו לקבל נוהג היה ארידור בתל־אביב.

 שזו לפני עוד תנועת־החרות, של חות
 אים- לקוחות של זה וזרם לשילטון, עלתה

ברווחה. לחיות לו שר
 כסגן־שר, ארידור מונה כאשר אולם

 במישרד חלקו את למכור צריך היה הוא
קופ היו לא מילוא. עם שלו עורכי-הדין

מאחר ארידור, של חלקו על רבים צים

 שם לו היה לא הליכוד, בחוגי ומילבד
ה בשוק במייוחד מבריק עורך־דין של

חופשי.
 מילוא,. ושל שלו רבים, מאמצים אחרי
 במישרד חלקו את למכור ארידור הצליח
 אשר לירות, אלף 100 של סכום תמורת

השם. עבור דבר של לאמיתו ניתנו
 תום עד מנצל צנועים, חיים חי ארידור

לר הועמד אשד חשבון־ההוצאות כל את
 לתקציב מוסיפה אשתו כסגן-שר. שותו

 מ- לחודש, לירות כ־סססד עוד המישפחתי
כמורה. מישרתה

עטשי: זיידן_____
וילה מחייב המעמד

 של הדרוזיים חברי־הכנסת משני חד ^
זכה עטשי, זיידן ח״כ ד״ש־לשעבר,

 בונה עטשי החל הווילה את לירות. יוני
 כי הסביר ולחבריו לכנסת, נכנס כאשר

מחייב.״ חבר־כנסת של ״המעמד

האוזנר: גדעון
למישרד מהמישרד

 של הציבורית עבודתו כי ספק ין
 הפריעה לא האוזנר גידעון ל״ע ח״כ

 העשירים מעורכי־הדין לאחד להיות לו
 המיש־ היועץ האוזנר היה כאשר בארץ.

 עולמי בפירסום זכה הוא לממשלה, פטי
 לגבי אייכמן. אדולף של במישפטו כתובע

 אייב־ מישפט היה והיסטוריונים מישפטנים
 לגבי אולם משוועת, היסטורית החמצה מן

 עורך־דין, של לשרותיו הנזקקים האנשים
מספיק. היה האוזנר של שמו

 היה כשר, האוזנר גידעון מונה כאשר
 מישרדו. את למכור החוק, פי על עליו,

 בתו. בעל לחתנו, המישרד את מכר הוא
 בא האוזנר את לראות היה אפשר אולם
 כשהיה גם הדין, עורכי במישרד ויוצא

 מבקר שהוא היה לכך שלו ההסבר שר.
ב עבדה היא שגם אשתו, ואת חתנו את

 ניהלה דבר של ולאמיתו מישרד, אותו
המיסחרית. מהבחינה אותו

 קשר כל היה לא רשמי שבאופן למרות
 האוזנר, השר לבין מישרד־עורכי־הדין בין

 כדאי כי במלונאות מהעוסקים רבים ידעו
 האת־ של מישרדו בשרותי להשתמש להם
התיי בענף ומשקיעים רבים, מלונאים נר.

 שרותי עבור עצומים סכומים שילמו רות,
 היה האתגר כאשר האוזנר, של המישרד

 היה האוזנר פשוט. היה לכך ההסבר שר.
 של השני השר הל״ע. שרי משני אחד

כשר־התיירות. שימש קול, משה זו, מיפלגה
כיש נחלה האוזנר של שמיפלגתו אחרי

 רק לכנסת להכניס והצליחה בבחירות, לון
 האוזנד גידעון את — אחד חבר־כנסת

 חלקו את בחזרה האוזנר רכש — עצמו
ה לפרקטיקה וחזר במישרד־עורכי־הדין,

 בכלל להופיע האתגר ממעט כיום פרטית.
 למישרד מקדיש הוא זמנו רוב ואת בכנסת,

שלו. עורכי־הדין

 דקל: מיכאל
סף3 ללא מיליונר

 חבר הוא (דייקסל)דקל מיכאל ״כ וץ
המו אחד נתניה, ליד נורדיה מושב • י

 המושב אולם בארץ. ביותר העשירים שבים
עקרו אשר שיתופי, מושב הוא דקל של

 דומים האישיים, לכספים הנוגע בכל נותיו׳
הקיבוץ. לעקרונות
מ שלו הצ׳ק את מעביר אינו דייקסל

מע אולם השיתופי, המושב לקופת הכנסת
 במידה התלוש. את הגיזבר לידי ביר
גבו אישיות הוצאות עצמו לדייקסל ואין
 של סכום הגיזבר לו מאשר מהרגיל, הות

 נותן היתרה ואת לחודש, לירות 4800
 מייועד זה סכום השיתופי. למושב דייקסל
 דייקסל של האישיות הוצאותיו את לכסות

 ההוצאות את לא וכן מישפחתו, של ולא
במושב. מקבל הוא שאותם הדברים עבור

 שהתפרסם קבלן עשיר, אח יש לדייקסל
 ח״כ של המישפט לפרשת בקשר לאחרונה

דכטמן. שמואל
 מושב את לעזוב כמובן, מתכוון, הוא אין

להת מתכוון אינו נורדיה ומושב נורדיה,
 רכוש של חלוקה יעשו אם אולם פרק.

 של לזכותו כי יסתבר חבריו, ביו המושב
 עשרות כמה של בשווי רכוש עומד דייקסל
לירות. מליוני

 גרופר: פסח
מה כסף האד מ

ב הססגוניים מחברי־הכנסת חד
■  שר־ סגן להיות שמועמד מי הוא יותר י

גרופר. פסח הליכוד ח״כ התחבורה,
 קריאות־הביניים ביגלל התפרסם גרופר

 הפסיכיאטר פרשת ביגלל שלו, הקולניות
 ביגלל ועתה לחברי־הכנסת, להביא שהציע

 עוצרת שאינה ישראל, ברכבת מילחמתו
מגוריו. מקום עתלית, בתחנת

 היתה הכנסת במיזנון היום שיחת כאשר
 אחד לו הציע גרופר, של הרכבת פרשת

פר חברת־רכבות שיקים מחברי־הכנסת
ה לעתלית. מירושלים אותו שתביא טית,

 אין אולם כבדיחה, נאמרה אמנם הצעה
 להשקיע רוצה גרופר היה שאילו ספק

 חדשה, מסילת־רכבת בהקמת לירות מליוני
 שהוא בהונו, כך לשם להשתמש יכול היה
ועצום. רב

 אולם חקלאי. הוא גרופר רשמי באופן
 יגאל של הכתבות בסידרת נודע, מכבר לא

ו שונות עיסקות על הזה, בהעולם לביב
 בשולי התנהלו אשר גרופר, שעשה רבות
 גרופר, של החקלאי המשק מלבד החוק.

 מיפעל־ ועל עתלית אדמות על ושליטתו
 להרוויח גדופר הצליח זו, עיירה של המים
 חקלאי, עסקן היה שהוא מהעובדה רב כסף

 קיבל שמהם רבים חקלאיים באירגונים
בעס רבים וקידומים טובוודהנאה, כספים,

הפרטיים. קיו
 ברכבת. כלל בדרך נוסע אינו גרופר

 504 פיג׳ו מכונית מכבר לא רכש הוא
ה בלובי או במיפלגה ידידיו גם חדשה.
להעיד מוכנים עומד, הוא שבראשו חקלאי,

גרופר ״כ ח
אפלות עיסקות

 ה חברי־הכנסת 20 בין נמצא גרופר כי
ביותר. עשירים

 : אמוראי עמי
נסיעות רק

יושב שעבר כשבוע שהתבקש ך*
 פרם, שימעון מיפלגת־העבודה, ראש ^

 לתפקידים מיפלגתו מועמדי את למנות
 יחזור שהמערך למיקרה בכירים, כלכליים

 אמוראי עדי ח״כ את מנה הוא לשילטון,
 אמוראי ואמנם, הראשונים. שלושת בין

מ כאחד נחשב במיקצועו, כלכלן שהוא
 וכאחד בארץ, המבריקים הכלכלה אנשי

ה במישור ביותר הפוריים מחברי־הכנסת
כלכלי.

 מקים אמוראי היה שאילו לכל ברור
 הון גורף היה הוא כלכלי, לייעוץ חברה
באופו יושבת מיפלגתו כאשר גם עצום,
 צנועים, חיים החי אמוראי אולם זיציה,
 הפוליטיים, לחיים עצמו להקדיש החליט

פרטיים. לעסקים להיכנס ולא
 בגיב־ צנועה בדירה מתגורר אמוראי

 המכניס בתחביבו, עוסק הוא שבה עתיים,
שטיחים. אריגת :נוסף כסף קצת לו

 לאמוראי שיש היחידה הכלכלית ההנאה
 וחבר- מיפלגתי פעיל שהוא מהעובדה

 עמד אמוראי לחוץ־לארץ. נסיעות כנסת:
 שהיתה מיפלגת־העבודה של ועדה בראש
 ל־ המיפלגה של המישלחות על ממונה
 שלא נסיעות בכמה זו בזכות וזכה חו״ל,

פוליטי. איש היה לולא לו מזדמנות היו

אמוראי ח״ב
וחו״ל שטיחים


