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 חברי־הכנסת ביו הוא וירשובסקי מניה.
מכונית. להם שאין הבודדים,

 ורטהיימר: סטף
נדירה פעילות

 סיעה, באותה חברים שהם מרות י■
 ח״ב לביו וירשובסקי בין השוני ש״י, €

 ורט־ עצום. הוא ורטהיימר (״סטף״) זאב
 בכנסת. להופיע ממעט נהריה, איש היימר,

 ז״ל. ד״ש מחלום באכזבתו זאת התולים יש
 נסיעה כל כי יודעים, אליו המקורבים

רב. בכסף לו עולה לכנסת שלו

 הכנסת את אעזוב אחד ש״יום שייתכן משום
נו יצחקי מחדש.״ אותו לפתוח ואצטרך

חש שני ולרשותו וולוו מסוג במכונית הג
 תמר וחשבון כפליים ח״י חיסכון בונות
לירות. אלף 60מ* יותר שבו אחד,
 כחבר- שנבחד העובדה כי ספק, אין
גדו כספיים נזקים ליצחקי גורמת כנסת
להמ החוק, על־פי יכול, אומנם הוא לים.
הפסיכולו הייעוץ מישרד את ולקיים שיך

 נוספת עבודה אין לדעתו, אך שלו, גי
 חבר-כנסת. עבודת עם אחד בקנה עולה

לע יצחקי עדיין ממשיך דבר של לאמיתו
 לדבריו, אולם הפסיכולוגי, בייעוץ סוק
 ילדי בקרב חינם, עתה זאת עושה הוא

הפרברים.

 החומרית בהתבססותו כי מודה, יצחקי
מפינלנד. אשתו, של הוריה לו עזרו

 קצב: משה
עזר החותן

 משכורת רק מקבל קצב משה ״כ ^
מיש בשתי מועסק שהוא למרות אחת, 1 1

 מהכנסת משכורתו את מקבל קצב רות.
 הוצאותיו שאר אולם הוצאות, חשבון וכן

 קריית־ המקומית המועצה על־ידי משולמות
 כי מודה, קצב עומד. הוא שבראשה מלאכי

 מהכנסת, מקבל הוא שאותן להוצאות נוסף
קריית־מלא- המקומית המועצה לו משלמת

כן־מאיר ח״כ
רע טעם על נוסף צניעות

נוף ״כ ח

 מכו׳ לרשותו ומעמידה אש״ל, הוצאות כי
הוצאותיה. ואת נית

חד תשעה בן פרטי בבית מתגורר קצב
 לו עזרו הבית את בקריית־מלאכי. רים,

 כ־ למשכורתו בנוסף אשתו. הורי לרכוש
 בחצי העובדת אשתו, גם מביאה ח״ב,

 לירות 6,000כ־ עוד בנק, כפקידת מישרה
המישפחתי. לתקציב

 :נוף עקיבא
ושירה אשה

ביו־ העשירים מחכרי־־הכנסת חד
עקי הדימוקרטים ח״כ כיום הוא תר

 במיק־ ומלחין זמר עורו־דין, נוף, נוף. בא
 הנוספים מהמיקצועות משתכר אינו צועו,
מש אינו הוא מעריכת־דין רב. כסף שלו
 מקבל הוא שאותם התמלוגים ואילו תכר

כלל. משמעותיים אינם שיריו עבור
 אך עשירה, ממישפחה בא אינו גם נוף

 שנים אחרי עשירה. למישפחה נכנם הוא
העי את נוף נשא רווק, היה שבהן רבות

 עימה שהביאה וינגרטן, מירה תונאית
קו נשואה, היתד, וינגרטן עצומה. נדוניה

 מטקסס, עשיר אמריקאי ליהודי לכן, דם
 לשעבר בעלה גם ילדים. שני לה יש ממנו

האמרי הגירושים חוקי וגם וינגרטן של
 כאשר אליה, ביותר נדיבים היו קאיים

 וינגרטן הפכה גירושיה, ביום התגרשה.
 מאות של גודל בסדר ביותר, עשירה אשה
דולרים. אלפי

 וינגרטן עימה הביאה זה, לכסף נוסף
 הדירות אחת את עקיבא, עם לנישואין

 צירוף שהיא דירה בתל־אביב, המפוארות
 בן־ציון. בשדרות פאר דירות שתי של

 בסכום כיום מוערכת תכולתה על הדירה
 אולם לירות. מיליוני מחמישה יותר של
 לרכוש או טוב, לחיות נוף רצה אם גם

 נוספת, קטנה כדירה נכסים, עוד לעצמו
 שהביאה בהון לפגוע צריך היה לא הוא

 כחבר־כנסת למשכורתו נוסף אשתו. לו
 אשתו ממשיכה שלו, ההוצאות וחשבון

 קבוע חודשי סכום הראשון מבעלה לקבל
לח הזוג לבני מאפשר אשר בדולרים,

 ויג- מקבלת חודש מדי מלכים. כמו יות
 דבר של פירושו כיום, 'דולר. 3,000 גרטן

 בחודשו חודש מדי עמדו נוף שלרשות
לירות. 60,000כ־

 רבה השפעה יש אלה לכספים כי נראה,
 לפני שעד בעוד נוף. של חייו דדך על

 כימעט לבוא מקפיד היה אחדים שבועות
ה שבשבועות הרי הכנסת, ישיבות לכל

 הישיבות. ממרבית נוף נעדר אחרונים
דאגה. מרבה נכסים, מרבה נאמר: כך על

 אחד של ובעליו מנהלו הוא ורטהיימר
 ד,מיפ־ בארץ, ביותר המשגשגים המיפעלים

ה השכלתו למרות ישקר. התעשייתי על
הניהו הצלחתו היא ישקר הצלחת עממית,

 היא זו הצלחה ורטהיימר, של הישירה לית
ה האנשים ואחד מיליונר אותו שהפכה
 בארץ אלא בכנסת, דק לא ביותר, עשירים

המכו משתי באחת נוהג ורטהיימר כולה.
 גר הוא מישפחתו. לרשות העומדות ניות

בנהריה. בווילה

 יצחקי: יצחק
בהתנדבות פרנסה

 ב- שניים מיספר יצחקי, יצחק ״כ ^
 חברי־ שני להכניס שהצליחה מיפלגה 1 *

 שרון), אריק עם (יחד שלומציון כנסת,
אח ספורים חודשים בכנסת תופעה הפך

ה על ספר לאור כשהוציא בחירתו, רי
 חברי- בקרב להתעמלות חוג ואירגן כנסת,
 הוא מפינלנד, לאשה הנשוי יצחקי, כנסת.

ב בית־ספר ומנהל מורה היה טבריה, בן
לי את שסיים אחרי אולם, טבריה. אמור
 את יצחקי גילה שלו, הפסיכולוגיה מודי

 מישרד פתח הוא אליה. ועבר תל־אביב
 כאחד התפרסם לילדים, פסיכולוגי לייעוץ

משג החל ומישרדו במקצועו, הטובים
 תודות אמיד אדם הוא יצחקי כיום שג.

זה. למישרד

חד ארבעה בת בדירה מתגורר יצחקי
 המיש־ :נוסף נכס לו ויש צהלה, ליד רים
 בן־גור- (שדרות תל-אביב בצפון שלו רד
 אולם סגור, המישרד עתה ריינס). פינת יון,

 שהוא משום הן אותו, למכור מסרב יצחקי
והן בהתמדה, עולה מחירו אשר רכוש,

ורטהיימר ח״כוירשובםקי ח״כ
יקרה לכנסת •הנסיעה
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