
ד• חי ת הי ו ע י ס נ ה ־ ת ר ב ח ת ב מי או ל ה
 המיסיס למשלם עלתה לארצוודהברית שלו

ל״י. 9/922.40 הישראלי
 מקרב ביותר הרציניים הנוסעים אחד

 בכנסת הופעותיו אם־כי חברי־הכנסת,
 יוסף ח״נ הוא ביותר, נדירות הן עצמה

 האחרונה בשנה נסע אלמוגי אלמוגי♦
מנסי חלק פעמים. שלוש לארצוודהברית

 עיריית קופת חשבון על היה אלה עות
 למימון תורמים להשיג כדי הריקה, חיפה

 חלק ואילו ראוותניים, עירוניים פרוייקטים
 היהודית המגבית חשבון על היה מההוצאות

 הצליח לא אלמוגי כי לציין למותר והבונדס.
 עיר־ של לפיתוחה גדול תורם שום להקזיג
הנמל.

מגר אלמוגי חזר שבועות מוספר לפני
 בדק שם חיפה, עיריית חשבון על מניה,

 עם ברית־ערים־תאומות לכריתת אפשרויות
 בימים בגרמניה, שונות ועיירות ערים
המגבית. מטעם. באירופה שוהה הוא אלה

 אלמוגי של הכרטיסים הוצאות סך־הכל
 נסיעות 3 כדלקמן: היה האחרונה בשנה

ל הנסיעה ;29,767.20 — לארצות־הברית
 לאירופה והנסיעה ל״י, 5,582.30 — גרמניה
 ל״י. 30,998.50 :■סד־הכל .5,649.00 :עכשיו

 אפשרות כל אין אלמוגי של האש״ל דמי את
 מהמגבית הקצבות מקבל הוא לחשב.

 אפשר חיפה. מעיריית סודיות והקצבות
 בעת שלו חשבון־ההוצאות ני לציין רק

פתוח. — בחו״ל שהוא
 היא השערורייה אלמוגי, של במיקרה

 עבודתו, את מזניח הוא ומכופלת. כפולה
 את וכן — בכנסת בין־כה־וכה, הקלושה
 בארץ, בגודלה השניה העיר כראש עבודתו

חיפה.
 (מערד/ אמוראי, (״עדי״)עדיאל ח״כ

 שר־ סגן לתפקיד המועמד אחדות־העבודה),
שה לח״כ מהמקורבים אינו האוצר,  מ

 במיפלגת־ הגסיעות של הקומיסר ורטמן,
 אחר אפיק לו מצא אמוראי אולם העבודה.
 של לקישרי־נוער הוועדה :לחו״ל לנסיעות

 יצא חודשים כמה לפני מיפלגודהעבודה.
 עלה אשר ואנגליה, בגרמניה לטיול אמוראי

 ■ממלכתי, ממימון הנהנית למיפלגת־העבודה,
חו את לכסות ממשלם־המיסים והדורשת

ל״י. 5,649.00 — בותיה

ה״מסבידים״
מהמפד״ל

*  (המערד/אחדות- אמיר ׳אל,ז ״ב ך
 אמיר חדש. ■חבר-כנסת הוא העבודה), 1 1

 גולדה ממנה התפטרה מאז רק בכנסת מכהן
מבלי בבית דימונה כנציג ומשמש מאיר,

כן־מאיר
ל״י 17,122.40

 את לו לארגן המספיק הזמן בידו שהיה
 לחדל. אותו שישלחו כדי המתאים הלובי

 הוא כי לאמיר ■כבר הודיעו ■זאת למרות
 הכנסת מישלחת לנסיעת רציני מועמד

 כבר הודיעו כן יולי. בתחילת לגרמניה
 מועמדים הם כי חברי-כנסת מיספר לעוד

גז מטילדה ביניהם: לגרמניה. טובים
] ..... ■—

ורטמן
ל״י 35,855.04

ל אש״ל ל״י 7,560.00 כרטיס-טיסה, ל״י
ל״י. 19,805.40 סד־הכל: שבועות, שלושה

 כאמור ורטמן יצא חודשים מיספר לאחר
 ששילמה והאש״ל הכרטיס ומחיר לציילון,

 ל״י. 16,049.64 היד. עבורו המדינה קופת
 בשנה ורטמן של נסיעותיו הוצאות סדהכל

ל״י. 35,855.04ל־ הגיע לחדל האחרונה

 מהארץ בן־מאיר של הכרטיס מחיר
 בן־מאיר ל״י. 9,922.40 הוא וחזרה לארה״ב

 והוצאות יום, 20כ־ בארצות־הברית ישהה
 1200ל־ תגענה שלו המינימליות האש״ל

הוצ ■סד־הכל לירות. 7,200.00 שהם דולר,
ל״י. 17,122.40 בן-מאיר: של הנסיעה אות

 יוני־ ישיבה על־ידי הוזמן המר .זבולון
ב* להרצות כדי בארצות־הברית, ברסיסי

 (המערך/ שמעוני חבייב (המערד/רפ״י),
ך ושימחה מפא״י) לי  (הליכוד/ליב- אי
 תקציב על לפיקוח האחראי האיש רלים),

 5,582.30 יעלה לגרמניה כרטיס כל הביטחון.
ל״י.

(ליכוד/ליברלים), כארי ידידיה ח״ב
 חשבון על האחרונה בשנה לנסוע הצליח לא

 אחר מממן מצא בארי אולם לחדל. הכנסת
 בארי חזר שבועות כמה לפני שלו. לכרטיס

 האגודה כאורח בשווייץ, חודש בן מטיול
 הכרטיס מחיר ישראל־שווייץ. לידידות
 חודש של האש״ל דמי חישוב ללא לשווייץ,

ל״י. 4,940.60 הוא ימים,
 המפד״ל, של הצעירים חברי-הכנסת שני

 זכולון וח״כ בךמאיר יהודה ד״ר ח״כ
 חבריהם ליתר שבניגוד בכך גאים המר,
 לא וכי לחדל, מהנוסעים הם אין לסיעה

 אולם שנים. כמה כבר הארץ את עזבו
 כל לארצות־הברית, השניים יוצאים השבוע

 יוצא בדמאיר יהודה אחרת. למשימה אחד
 מישרד־החוץ, חשבון על לארצות־הברית

 בוחר שמישרד־החוץ משונה קצת כמסביר.
 ארץ- של הנלהבים מחסידיה באחד דווקא

 עמדת את להסביר כדי השלמה ישראל
 מנסה בה בתקופה בארצות-הברית, ישראל

 המדינה דימוי את לתקן כוחו בכל המישרד
וגמי מתונה פשרנית, שהיא ולהוכיח שם,
שה.

 על־ידי משולמות כולן הוצאותיה כאשר
 לאירופה שלה כרטיס־הנסיעה סך המגבית.

ל״י. 5,649.00ל- הגיע
 הספיקו לא אלה נסיעות שתי כי נראה

 והובטח אוהבת־הנסיעות, לחברת-הכנסת
 הפרלמנטרית במישלחת גם תיסע שהיא לה

 עוררין קמי בינתיים לגרמניה. תצא אשר
 ותלונות הרליץ, של הרבות הנסיעות על

 של סדרן־הנסיעות ורטמן, למשה הגיעו
 כאדם הידוע ודטמן, כי נראה המערך.
 מההתמרמרות יתפעל לא דעתו, על העומד

 והיא הרליץ, של הרבות נסיעותיה על
 נסיעה לגרמניה, חודשיים בעוד תצא אומנם

 למשלם- יעלה שלה הכרטיס רק אשר
 החלו במיזנון־הכגסת ל״י. 5,582.30 המיסים

 אילן :בשם ורטמן הרליץ הצמד את לכנות
 ללא הרליץ, של נסיעותיה סד־הכל ואילנית.

 איפוא יהיה באירופה, בביקוריה האש״ל דמי
ל״י. 27,280.94

 גם לחלק דואג ורטמן, משה ח״כ
 הוא לחדל. לנסיעות הכרטיסים את לעצמו

 שטיילה ליפן, המפורסמת במישלחת השתתף
 קמבודיה כווייט־נאם, נוספות בארצות גם

 כל של ההוצאה אשר מישלחת ותאילנד,
12,245.40 למשלם-המיסים עלתה בה חבר

שחל
ל״י 23,110.00

 את משלמת האוניברסיטה אוניברסיטה.
 ומכסה לירות, 9,922.40 שלו, הכרטיס מחיר

הוצאותיו. חשבון את

אילן
ואילנית

 יתרונות את לאחרונה שגילתה י ץ*
 הר־ אסתר היאח״יב לחדל הנסיעה •>1

 ומי מאיר גולדה של בת־חסותה ליץ,
 הרליץ בשטוקהולם. ישראל שגרירת שהיתר,

 הבינפרלמג־ למועצה חודשיים .לפני יצאה
 יחד ציילון, בירת בקולומבו שנערכה טרית

 ויושב- בכנסת המערך סיעת יושב-ראש עם
 ורטמן, משה הקואליציה, הנהלת ראש
 כרטיס- (ליכוד/חרות). כדר יוחנן וח״ב

 סינגפור, דרך לקולומבו, הרליץ של הטיסה
 אם ל״י. 12,449.64 היה נסעה, שאומנם כפי

 ימים, עשרה של אש״ל זה לסכום מוסיפים
 הגיעה ליום, לירות 360 שהם דולר 60

ל״י. 16,049.64ל־ הרליץ של הנסיעה הוצאת
 לציילון, בנסיעה הסתפקה לא הרליץ אולם

 ולסקנדינביה, ללונדון משם המשיכה אלא
המאו היהודית המגבית חשבון על הפעם
באירופה, ימים כחודש שהתה היא חדת.

צרכנות
טרליה ס או ב

 הצעיר ח״כ הוא אחר נוסע יפאי ■ץ
 ח״כ מיפלגת־העבודה של והנמרץ 1 1

 האחרון יוני בחודש יצא שחל שחד. משה
 שאליה ברומא, בינפרלמנטרית לוועידה

 אבו״ אברהם חברי-הכנסת גם נסעו
 (מפד״ל), רמלה עיריית ראש חצידא,

 אברהם (מערד/מפ״ם), יודין יהודה
 פון הל ובך־ציון (ליכוד/ליברלים) כץ

ב שהו החמישה (מערד/אחדות־העבודה).
 לרומא, הכרטיס מחיר ימים. שישה רומא

 האש״ל ואילו ל״י 4,379.40 היה שחל של
 קופת ל״י. 2,160.00ל־ הגיע קיבל שהוא

 איפוא, זה, טיול עבור שילמה המדינה
ל״י. 6,539.40
 לפני זו. בנסיעה הסתפק לא שחל אולם
 כיושב־ראש נבחר הוא חודשים מיספר

כחוד לפני לצרכנות. הישראלית המועצה
 יושבי-ראש של בינלאומי כנס נערך שיים

 הרחוקה. באוסטרליה דווקא צרכנות מועצות
 על לאוסטרליה, שחל של הכרטיס מחיר

 12,070.60 היה לצרכנות, המועצה חשבון
 האש״ל ודמי בהוצאות, הצטמצם שחל ל״י.
 4,500.00ל- רק הגיעו נסיעה באותה שלו

לאוס הנסיעה הוצאות סך-הכל לירות.
נסי סך-הכל ל״י. 16,570.60 היו: טרליה
 חשבון על האחרונה בשנה שחל של עותיו

לירות. 23,110.00 :משלם־המייסים

אלמוגי
ל״י 30,998.50

 המיפלגות •שתי נציגי רק לא אולם
 נציגה לחדל. בנסיעות מרבים הגדולות

 פעיל 'מאירח״כ בכנסת, מוקד של הבודד
 הראשונה בפעם פעמיים. השנה במשך נסע
 אירגון חשבון על לארצות־הברית נסע הוא

 לארצות- דמי-הנסיעה ברירה. הקרוי יהודי
 פעיל יצא אחר-כך ל״י. 9,922.40 הם הברית
 בלגיה צרפת, אירופה, ארצות לשלוש

 הקהילתי היהודי המרכז ■חשבון על ואנגליה
 הגיעו שלו הכרטיס דמי בבריסל. החילוני

ל״י. 5,649.00ל־

 של האבא
המורים

 לאוסטרליה לצאת פעיל עומד קרוב ך*
 התאחדות חשבון על חודש בן לטיול ■0

 דמי-הטייסה זו. בארץ היהודיים הסטודנטים
 םך-הכל ל״י. 12,070.60 הם לאוסטרליה

 שנה במשך פעיל של ■הכרטיסים הוצאות
ל״י. 27,642.00 איפוא: יהיה

 כמובן, מתבצעות, האלה הנסיעות כל
 מישרד־ של יעיל אך שקט עידוד תוך

 ציוניים־שמאליים גופים המבקש החוץ,
ההס את להגביר כדי פעיל את להזמין

 בחוגי הרשמיודלמחצה הישראלית ברה
השמאל.

 לצאת הצליח שלא נוסף, חבר־כנסת
 אולם הכנסת, חשבון על האחרונה בשנה
 מישרתז בעיקבות ■נסיעות שתי לו סידר

ם ח״כ הוא השניה, לו  (מערך/ לזיין ש
בכנ המערך לרשימת צורף אשר מפא״י),

 המורים הסתדרות מזכיר היותו משום סת
 לכינוס לוין נסע יולי בחודש בישראל.

 באירופה. שנערך מורים הסתדרויות של
ש דומה לכינוס נסע הוא ינואר בחודש

 ביולי ואילו בארצות-הברית, דווקא נערך
לגרמניה. לצאת עומד הוא השנה

 הוא אין בחו״ל, לוין שלום שוהה כאשר
 כ״אבא שלא ובוודאי כחבר־כנסת׳ מתפקד

 אוהב שהוא כפי בישראל״, המורים של
להו מצטרף זה הפסד עצמו. את לכנות

 לוין, של הכרטיסים שבדמי הכספית צאה
 ענק: לסכום אלה נסיעות בשלוש שהגיעו
 5,649.00 — לאירופה הראשונה הנסיעה

 9,922.40 — לארצות-הברית הנסיעה ל״י,
 ל״י. 5,582.30 — לגרמניה •והנסיעה ל״י,
 שלום של הכרטיסים הוצאות הכל סך

ל״י. 21,153.70 :לוין

_■הבא) בשבוע הסידרה (המשך _ _ _ _ _ _ 47 -1


