
פת
ל״י 31,876.80

הג שר־החוץ נמו בה. יחסי״החוץ בתיק
ב חריש אף מרבה אלון, יגאל דול,

לחו״ל. נסיעות
 חשבון על רק לא נוסע חריש אולם

ב הכנסת. חשבון על גם אלא מיפלגתו,
 עם יחד לפריס, יצא הוא פברואר חודש

 ימים, מיספר שם ושהה פת, גדעון ח״ב
 ל״י. 5,262.60 הם לפאריס דמי־הכרטיס

 ארוכה לנסיעה חריש יוצא אלה בימים
ו לנידזילנד לאוסטרליה, המערך מטעם

 12,070.60ל־ מגיע הכרטיס מחיר סינגפור.
 של דמי-האש״ל ללא הכרטיסים, דמי ל״י.

 — בלבד אלה נסיעות בשתי מגיעים חריש,
ל״י. 17,333.20

 ה״שולח״ הוא מלמד, ם ה אבד ח״כ
 הירבה לא עצמו הוא אולם המפד״ל, של

ה חשבון על לנסוע לו הציעו בנסיעות.
 אולם הקרובים, בשבועות לרומניה, כנסת

ל מלמד סירב 'עימו השמורים מנימוקים
 למיספר נסע הוא האחרונה בשנה נסיעה.
 קשה המפד״ל. חשבון על באירופה, ארצות
 מחירה את זו, במיפלגה דווקא לדעת,

 ברור אולם מלמד, של זו נסיעתו של
 על עלו האש״ל עם הכרטיסים ■שמחיר

ל״י. 10,000.00
המיפלגה

ביותר הסודית
 ה־ (המרכז ח״נ של נסיעותיו 8 6*

 בבחינת הן תמיר שמואל חופשי) ^
 כי ידוע מיפלגתו. חברי אצל שמיר סוד

 ב־ פעמיים האחרונה בשנה דדה תמיר
 המרכז בפרים. היה האחרונה בפעם חו״ל.

 תמיד של נסיעותיו עבור משלם החופשי
 אחד הם זו ננסית מיפלגה וסיפדי לחו״ל,
במדינה. ביותר השד״יים הסודות

יפה אכרהם
י ל״ 34,964.80

 תמיר של חבר! של נסיעתו כן לא
 חזר נוף נוף♦ עקיבא ח״כ למיפלגה,

 ועדיין בארצות-הברית, מטיול עתה זה
 דמי־ עבור שילם מי בעצמו החליט לא

 כי נוף טען ידידים בפני שלו. הנסיעה
מימנה שאותה פרטית, נסיעה זו היתה

 ד״ד ח״כ הליברלית, המיפלגה מנהיג
ב מהמרבים הוא אף רימלט, אלימלך

 רימלט יצא האחרונה בשנה רק נסיעות.
 הראשונה ומהנות. גדולות נסיעות לשתי
 במישלחת הכנסת, חשבון על ליפאן, היתד,

 12,245.40 ליפאן הטיסה מחיר פרלמנטרית.
למינימום מגיע חודש למשך אש״ל ל״י.

 הנסיעה הוצאות סה״כ ל״י. 10,800.00
ל״י. 23,045.40 רימלט של

חש על מנסיעה רימלט חזר מכבר לא
 הכלליים הציונים של העולמי האיגוד בון

 אירופה. ארצות בשש שלם חודש שנמשכה
 לללא לאירופה, דימלט של הכרטיס מחיר

 הגיע עצמה, אירופה בתוך דמי־ד,טיסות
 בחודש שלו דמי־האש״ל ל״י. 5,649.00ל־
 ההוצאה סך־כל ל״י. 10,800.00 על עלו זה

 ל״י, 16,449.00 רימלט: של זו בנסיעה
 בשנה רימלט של הנסיעה הוצאות סך־כל

ל״י. 39,494.40 האחרונה:
ב המעורערים והיחסים הפילוג בעיות

 של נסיעתו על השפיעו לא החופשי מרכז
אליעזר ח״כ העצמאי, המרכז מנהיג

היהודית. המגבית חשבון על במכסיקו,
 כשליח לוושינגטון, נבון יצא ׳ממכסיקו

 מארצות-הבדית חזר הוא מישרד־החוץ.
 את אך ביפאן, שהה המיזרח־הרחוק, דרך

 זה ולדבריו מכיסו, שילם המחיר הפרש
 של המינימלי המחיר לירות״. ״אלפי עלה

 מגיע מכסיקו דרך לארצות-הברית כרטיס
ל״י. 11,806.60ל־

 לערוך נבון עומד שבועות כמה בעוד
 אחד, לערב ללונדון, ייצא הוא נסיעת־בזק.

 בבירת הספרדית היהודית הקהילה כאורח
ל״י. 5,649.00 ללונדון: כרטיס מחיר אנגליה.

 כל על כי ייאמר, נבון של לזכותו
 לפחות דוחה הוא לחו״ל שלו נסיעה
 דמי- הוצאות סך־כל אחרות. נסיעות שלוש

ה במשך בנסיעותיו, נבון של הכרטיסים
 הכרטיס הפרש וללא אש״ל דמי ללא שנה,

 מגיע, מכיסו שילם הוא שאותו ליפאן
ל״י. 21,835.00ל־ איפוא,

 בכלל כימעט נוסע שאינו חבר־כנסת
 הכנסת, של ועדת־הכספים יושב־ראש הוא
שראל ח״נ מן י  מפא״י). / (מערד קרג

פר במי־שלחת שנתיים לפני יצא קרגמן
 לצאת מסרב הוא ומאז לאירופה, למנטרית

לו. הציעו אחדות שפעמים למרות לחו״ל,
 לבדיחה. אז היתד, קרגמן של נסיעתו

 אנגלית, מילה אף מדבר אינו קרגמן
המ את הזמן כל לו לתרגם צריכים והיו

 אינו קרגמן כי מתלוצצים בכנסת דובר.
 לכנס יוכל לא אז כי לחו״ל, לצאת מוכן

 מדי מכנס הוא שאותה ועדת־הכספים את
 מקבל שהוא האש״ל את ויפסיד ביומו, יום

ישיבה. כל עבור
1 ח״כ חוא נוסע, שאינו אחר, חבר-כנסת

כן־אהרון
ל׳י 17,202.00

 ל- מפא״י). / (מערךזילברברג אכרהם
 הסבר גם יש השואה, ניצול זילברברג,

 עד לקבל הצליח לא מדוע מאד מייוחד
 כאחד ידוע שהוא למרות נסיעות, כה

 היום ״עד במיפלגתו. החזקים האנשים
 ולאוסטריה. לגרמניה נסיעות רק לי הציעו

 אלה, לארצות נוסע לא עקרוני באופן אני
 שהנזק ספק אין לנסוע.״ הצלחתי לא לכן

 המערך סיעת ראשי שיגלו אחדי יתוקן.
 לנסוע, זילברברג היום עד סירב מדוע
אחרות. לארצות נסיעה לו יציעו

 איתן ח״כ הוא הכלל מן ליוצא דוגמה
 חבר- הוא ליבני חרות). / (ליכוד ליבני
 19 זח הארץ את יצא שלא היחידי הכנסת

 לפני ערך שאותה הנסיעה כאשר שנה,
 מסביר האישי. חשבונו על היתד, שנה 19

 את בשער כמוכיח הנשמע ליבני, זאת
 של הזה ״הבולמוס :האחרים חברי־הכנסת

 שאי*ש־ חושב אני אותי. מגעיל נסיעות
 כל לאזרחים. דוגמה לשמש חייב ציבור

 לחו״ל, הזמן כל שנוסעים חברי־הכנסת
 את ומוציאים האזרחים את מרמים פשוט

 ל- לנסוע פעמים הרבה לי הציעו כספם.
 קודם- וגם חבר־כנסת שאני מאז גם חו״ל,
 תמיד מיפלגתי. של פקיד הייתי כאשר לכן,

לנסוע. סירבתי
 לחברי-כנסת לבוא יכול הייתי לא ״אני

 לחסוך להם ולומר בכירים, לפקידים או
 נוסע, הייתי עצמי אני אילו בנסיעות,

 אחרים. רבים חברי-כנסת זאת שעושים כפי
בארץ.״ נשאר אני לכן

בסידרד!) שניה (כתבה

פלומין
ל״י 8,462.30

ה מחיר החדש. במצב שלו רואי־ד,חשבון
 5,582.30 היה לגרמניה פלומין של טיסה
 — ימים שמונה לאותם ודמי-האש״ל ל״י,

 הפיחות, תענוג סך־הכל ל״י. 2,880.00
ל״י. 8,462.30 — הישן השער לפי

ידיד
ל״י 27,065.00

 כיושב־ראש גם מכהן שוסטק שוסטק.
 שלא ובעוד הלאומית, העובדים הסתדרות

חש על האחרונה בשנה נסיעה לו היתה
 ההסתדרות חשבון על נסע הוא הכנסת, בון

 באירופה. שבוע שהה הוא כשנה לפני שלו.
 ל- מגיעים לאירופה שלו דמי־ד,כרטיס

היה המינימלי והאש״ל ל״י, 5,262.60

נוף
ל״י 9,922.40

 חזר הוא כשבועיים לפני ל״י. 2,520.00
ולאי לארצות־הברית יותר, ארוך ממסע
 לארצות־הברית דמי-ך־,כרטיס רופה.

ה לעשרת האש״ל ודמי ל״י, 9,922.40
 3,600.00ל־ מגיעים פחו״ל, שהד, בהם ימים,
 בשנה שוסטק של נסיעותיו םך-כל ל״י.

ל״י. 21,305.00 :החולפת
ה של ועדת-החוץ־וד,ביטחון ראש יושב
 דפ״י), / (מערך נכון יצחק ח״כ כנסת,

 בבית. ביותר העסוקים האנשים אחד הוא
 כשלוש־ארבע מתקיימות הוועדה ישיבות
 להשתתף מקפיד אף והוא בשבוע, פעמים

בארץ. הוא כאשר הכנסת, ישיבות בכל
 נסיעות לעצמי לסדר מצליח נבון אך
 שונים מוסדות חשבון על לחו״ל, רבות

 גם בהן משלב כשהוא שונות, וקופות
 חודשים שלושה לפני פרטיות. נסיעות

 להרצות כדי איטליה, למילנו, נבון נסע
 למילנו הטיסה מחיר זו. עיר יהודי בפני
 מיספר שבועות לפני ל״י. 4,379,40 הוא
היה הוא העולם. סביב מסיור נבון חזר

מ-שפחתיים. לצרכים הטרייה רעייתו
המ הכושר בעל נוף, מסר לעיתונות

 מטעם נסע הוא כי ליחסי-ד־,ציבורי, עולה
הח לגלויות להסביר כדי מישרד־החוץ

 נוף אם ברור לא ישראל. עמדת את שוכות
 שברור מה בצליל. או באומר זאת עשה
בחש לקחת מבלי נוף, של שנסיעתו הוא
 (אם אשתו של כרטיס-הטיסה את בון

 9,922.40ל־ מגיע עצמה) חשבון על נסעה
 יישראל בשם נוף הירצה אומנם אם ל״י.

בהו שהשערורייה הרי בארצות־הברית,
ומכופלת. כפולה היא זו צאה

 פלומין יחזקאל ח״כ רואה־החשבוו
 חבר- מכל יותר ניפגע ליברלים) / (ליכוד
האח הפיחות ערב מהפיחות. אחר כנסת

 המועצה במיסגרת בגרמניה, שהה הוא רון
 אלה. מדינות ■שתי בין צעירים לחילופי

 ימים, שמונה זו בארץ לשהות הספיק הוא
 לשוב נאלץ והוא הפיחות, על שהודיעו עד

מישרד לקוחות את לשרת כדי מייד,

רימלט
ל״י 39,494.40


