
לנדאו חיים
26,122.40

 המאפיינים יש בכנסת מיפלגה כל ^
 פ־ימ ,השלטת במיפלגה לנסיעות. שלה /

 כל של המאפיינים כל יש לגת-העבודה,
נוס ממיפלגת־העבודה האחרות. המיפלגות

 חשבון על הכנסת, חשבון על לחו״ל עים
 היהודית המגבית חשבון על מישרד־החוץ,

 שאין למי הבונדס. חשבון. ועל המאוחדת
(המכו האלה, המוסדות חשבון על נסיעה

 הכנסת חברי על-ידי עצמי בלעג נים
 רד מסדרת ״חברות־הנסיעות״), :עצמם

___חשבונדדשלה. על נסיעות מיפלגה
 חברי־הכנסת את מהחשבון להוציא אם

 שלעד הרי מיפלגת־העבודה, של הערביים
ל- השנה נסעו שלא חברי-כנסת 11 מת

הנסיעות עלו כמה - האומה יקירי ה□ אלה
 פחות הנוסעת המיפלגה הליכוד, בתוך
 חמשת מתוך ע״מ. מיפלגת היא ביותר
 כלל: נסעו לא שלושה זו, מיפלגה חברי

 זרד לץ אמנון ח״כ פרץ, יצחק כח״
 שני־חברי כהן. יגאל החדש-יחסית, ח״כ

 יגאל ח״כ הע״מ, של האחרים הכנסת
 הרבה, נסעו שובל זלמן כוח״ הורביץ

 הגדולים הפרטיים העסקים חשבון על אך
 או הכנסת חשבון על ולא מנהלים, שהם
אחר. ציבורי או ממלכתי מוסד

 נוסעים שרים
הח״כים במקום

ב העבודה מיפלגת של שיתפה ך*
 קוט- בין אינה היא גם מפ״ם, מדרך; 1 ן

 דב ח״כ לנסיעות. הנוגע בכל לות־הקנים
 הכנסת. של הנוסעים מבכירי הוא זכין
להס נאלצו מפ״ם של חברי־הכנסת שאר
כלל. נסעו שלא או פעוטות, בנסיעות תפק
 בגודלה השלישית המיפלגה למפד״ל, גם

 מתוך בנסיעותיה. להתבייש מה אין בבית,
שי השנה נסעו זו, מיפלגה חברי עשרת

 יוסף שר-הפנים השרים, שני לחו״ל. שה
 רפאל, יצחק רד״ ושר-הדתות כורג
 חברי־כנסת שני אחת. מפעם יותר נסעו

 המר זבולון ח״כ זו, מיפלגה של אחרים
ב שוהים כן״מאיר, יהודה ד״ר וח״כ
 נוסעים שאינם אלה עם בחו״ל. אלה ימים

 אשר ורהפטיג, זרח ד״ר ח״כ נימנים
 פינחס ח״כ לחו״ל! לנסוע אוהב אינו

 ל- שלו נסיעה בכל כי היודע שיינמן,
 ולכן הפיכוודחצר, לו לעשות עלולים חו״ל
 מיכאל שר־הסעד מלנסוע! נמנע הוא

 אליעזר שבנגב המושב איש וח״כ חזני,
בחודש לנסוע צריך היה אשר אכטכי,

 לנסיעתו עתה ומתכונן פעמיים, כבר השנה
 נסע לא הרחוקה, לאוסטרליה השלישית,

 וזאת פעם אף השנה הלוי בנימין ח״כ
 נסע לא שבגללן אלו את המזכירות מסיבות

מוק בחינת היה הלוי אליאב. אריה ח״כ
 לא ולכן ממנו, שפרש לפני בליכוד צה

 ל- הנסיעות בדמות הפרסים לו הוענקו
חו״ל.

 (יעד) אלוני שולמית חברת־הכנסת
 כמתנת- הצדדים. משני בנסיעות זכתה

 כשר־בלי- כיהנה בה מהממשלה, פרידה
 המגבית חשבון על נסיעה קיבלה היא תיק׳

בחו לארצות־הברית. המאוחדת, היהודית
 אלוני שהתה שעברה בשנה נובמבר דש

 ל־ הכרטיס דמי יום. 13 בארצות־הברית
ו ל״י, 9,922.40ל־ מגיעים ארצות־הברית

 בתוך אלוני של הכרטיסים דמי ללא זאת
 במלונות לגור נהגה אלוני ארצות־הברית.

 הגיעה, שאליה עיר בכל ביותר היקרים
 דולר, 70 בממוצע היו שלה המלון ודמי
 להוסיף יש לכך ליום. לירות 420 שהם

 150 או דולר, 25 של בגובה מינימלי אש״ל
שול ח״כ של שההוצאות כך ליום, לירות

 7,410.00ל־ הגיעו נסיעה באותה אלוני מית
 באותה אלוני ח״כ של נסיעתה סך־הכל ל׳׳י.
לירות. 17,332.40 :פעם

 שולמית ח״כ יצאה שעבר השבוע בסוף
כ לאוסטרליה, חודש בת לנסיעה אלוני

 משום- הבינלאומית״. האשד, ״שנת אורחת
אוס נעשתה האחרונה בשנה כי נדמה מה

 אצל ביותר פופולארית הרחוקה טרליה
 הם לאוסטרליה דמי־הטיסה חברי־הכנסת.

 המיני־ האש״ל הוצאות לירות. 12,070.60
 60ל־ יגיעו באוסטרליה אלוני של מאליות

 שלה ההוצאות סכום כלומר ליום, דולר
הנ מחיר םך־הכל לירות. 10,800.00 יהיה

 שנה אוקטובר מחודש יגיעו בגין ח״כ של
 ל־ השנה נובמבר לחודש עד שעברה

ל״י. 51,786.20
 לצאת עומדת הבא החודש בתחילת

 ח- לגרמניה. נכבדה פרלמנטרית מישלחת
שבו שלושה בגרמניה תשהה מישלחת

 חברי־כנסת, חמישה בה וישתתפו עות,
 ישראל הכנסת יושב־ראש ובראשם

קו הם: המישלחת חברי יתר ישעיהו.
 אברהם ח״כ המפד״ל, של הנסיעות מיסר

 הליברלית במיפלגה החזק האיש מלמד,
 גז מטילדה ח״כ אדליד, שימחה ח״כ

הרא נסיעתה לה זו אשר (עבודה/רפ״י),
די איש וח״כ הכנסת, חשבון על שונה
 (עבודה/אחדות־העבד אמיר ז׳אק מונה
ב חודשים מיספר רק נמצא אשר דה),

 של התפטרותה עם נכנס אליה כנסת,
מאיר. גולדה
 5,582.30 הוא לגרמניה כרטיס כל מחיר
 אי- יגיע, הכרטיסים חמשת מחיר לירות.

 האש״ל, סכום לירות. 27,911.50ל־ פוא,
 מחברי- אחד כל בוודאי יקבל שאותו

 60ל־ יגיע בבית, הנהוג על־פי הכנסת,
יקבל מהם אחד כל לירות. 360 או — דולר

 37,800.00 ביחד וכולם לירות, 7,560.00
לירות.

 במישלחת חבר כל של נסיעתו מחיר
 של הכללית וההוצאה ,13,142.30ל־ יגיע

לירות. 65,711.50ל־ תגיע המישלחת

הסיור
היו״ר של

ה זו תהיה ת כגם ה יושב־ראש 1ך
 אולם שנתיים. מזה הראשונה נסיעה /

עכשיו כבר ברור מקופח, יהיה שלא כדי

 נסעו, שכן חברי־כנסת 31 עומדים חו״ל,
 חברי- בין אחת. מפעם יותר נסעו כשרובם
 עמום ח״כ היו לחו״ל יצאו שלא הכנסת
ר,  שבועות, כמה לפני רק הושבע אשר הד
 אברהם ח״כ לנסוע! הספיק לא ועדיין

לגר נסיעות רק הוצעו לו זילברכרג,
ני שזילברברג, ארצות ולאוסטריה, מניה
 ישראל וח״כ אותן! מחרים השואה, צול

 מתוך נסיעות לקבל סירב אשר קרגמן,
שלו. אישיים נימוקים

 המערך, אחרי הרבה מפגר אינו הליכוד
 חברי־כנסת 25 חבריו. של הנסיעות ביחס

 - לחו״ל הרבה ונסעו נסעו, הליכוד של
 מבחינת נסעו. שלא חברי־כנסת 13 לעומת

 שב- הקטנות המיפלגות בשתי הרי אחוזים,
 העצמאי, והמרכז החופשי המרכז ליכוד,

 חברי- משני אחד כל הרבה. הכי נסעו
 אלה, מיפלגות משתי אחת שבכל הכנסת

בחו״ל. היה

טובי תופיק
14,682.00 .

 ויתר מישפחתיות סיבות בגלל אולם הבא,
הנסיעה. על

 התו־ הדתית החזית האחר, הדתי הגוש
 אגו־ משל חברי־כנסת בתוכו הכולל רתית,

 מן הוא ופועלי־אגודודישראל, דת־ישראל
 חברי־הכנסת מחמשת שבנוסעים. הגדולים

 אחד בחו״ל. ארבעה השנה היו זה, גוש של
 עתה שוהה ורדיגר, אברהם ח״כ מהם,

בארצות־הברית.
 את בתוכה הכוללת יעד, החדשה התנועה

 אריה ח״כ עם ר״צ של חברי־הכנסת
 לנסוע הספיקה לא אליאב, (״לובה״)

 לא זו מתנועה חברי-כנסת שלושה הרבה.
 במקומם אולם לחו״ל. כלל השנה יצאו

 אלוני, שולמית ח״כ ר״צ, מנהיגת ערכה
האחרונה. בשנה ורחוקות ארוכות נסיעות

 מיפלגת של הנסיעות במפת כשמתבוננים
 נוסעים אין כי נדמה הליברלים־העצמאיים,

אופ טעות זוהי אולם זו, במיפלגה הרבה
אר מתוך חברי-כנסת שני בילבד. טית

 יצחק וח״ב אליעד גיסים כח״ בעה,
 יש אולם האחרונה. בשנה נסעו לא גולן,
 שר- זו, מיפלגה מנהיגי שני כי לזכור

 גד״ והשר־ללא״תיק קול משה התיירות
ה והם חברי־כנסת, אינם האוזנר, עץ

 של שבעוגת-הנסיעות הקצפת מכל נהנים
רבות. נסיעותיהם ואומנם ל״ע,

תיק, בלי
כרטיסים עם

 החדשה הקומוניסטית המיפלגה ת
 רקחתורם. בשם לכנות אפשר (רק״ח)

 לוועי- הרף ללא נוסעים זו מיפלגה ראשי
 קומוניסטיים אירגונים כאורחי דות-שלום,

 הברזל. מסך מאחרי ואל העולם, ברחבי
 מת- ,אחרות כבמיפלגות שלא ברק״ח, אולם

 חברי־הכנסת, בין רק לא הנסיעות חלקות
 של והמזכירות המרכז חברי כל בין אלא

 רק״ח של שחברי־הכנסת כך זו, מיפלגה
 בצמרת חבריהם לשאר בנסיעותיהם שווים

המיפלגה.
 וח״כ מוקד בבית- סיעות־היחיד שתי

שב לעיוותים סמל הן הלוי, בנימין
 בעוד חברי־הכנסת. של הנסיעות שיטת
נסע פעיל מאיר מוקד, של היחיד הח״ב

 אי- יגיע לאוסטרליה אלוני ח״כ של סיעה
לירות. 22,970.60 פוא

השנה: אלוני של נסיעותיה סך־הכל
ל״י. 40,203.00

 הדרך ארוכה
חרות של

 ה־ מנהיגה אחרת, מיפלגה מנהיג ם ץ
הלי וראש חרות של בלתי־מעורער ^

 פעמים לחדל נסע בגין מנחם ח״כ כוד,
ש השנה. אחדות חוד  השנה של אוקטובר ב
 ול־ לארצות־הברית בגין ח״כ נסע שעברה

 חמישה שם ושהה הבונדס, כאורח קנדה,
ל״י, 9,922.40 היו שלו דמי-הכרטיס ימים.

-------- מאח ........ -

ינאי יוסי
 לירות. 1,800.00 היה המינימאלי והאש״ל
 ח״כ של זו בנסיעה ההוצאה סך־הכל

לירות. 11,722.40ל־ איפוא הגיע בגין
 לאר־ שוב בגין ח״כ נסע כחודש לפני

 ושהה הבונדס, מטעם וקנדה צות־הברית
 שלו והאש״ל הנסיעה דמי יום. 11 שם

 לאחר ל״י. 13,882.40 היו פעם באותה
 בגין ח״כ יצא בארץ שהייה של שבועיים

הס כאורח נוספת, בפעם לארצות־הברית
הג ביבשת ושהה אמריקה, ציוני תדרות

 היה הכרטיס מחיר ימים. שמונה דולה
 המינימאליים האש״ל ודמי ל״י, 9,922.40

 הוצאות סך־הכל ל״י. 2,880.00ל־ הגיעו
ל״י. 12,802.40 נסיעה אותה

 לצאת בגין ח״כ עומד הבא בנובמבר
בל ליומיים ונצואלה, בירת לקאראקאס,

הירו בית־החולים על-ידי יישלח הוא בד.
 בארוחת־ להשתתף כדי צדק, שערי שלמי

 דמי- בית־החולים. למען שתיערך מגבית
 לירות. 12,659.40 הם לוונצואלה הטיסה

לפחות יהיו בגין ח״כ של האש״ל דמי
 יתעלה כולה שהנסיעה כך ל״י, 720.00

 לירות. 13,379.40 צדק שערי לבית־החולים
נסיעותיו הוצאות כי מראה פשוט חשבון

הפרל במישלחת ייצא ישעיהו ישראל כי
 הקרוב. בסתיו ללונדון שתיסע מנטרית

 היושב-ראש, מלבד מי, נקבע לא עדיין
 כמה נקבע לא וגם המישלחת, חברי יהיו
 בינתיים אולם בלונדון, תשהה היא זמן

שבועיים. שם תשהה היא כי בבית מניחים
 יהיה, ללונדון ישעיהו של כרטיסו מחיר

הכרטיסים, מחירי אז עד יעלו לא אם
 יגיעו שלו ודמי־האש״ל לירות, 5,649.00

ב ההוצאה כל סך לירות. 5,040.00ל־
 כל וסך ל״י, 10,689.00ל- יגיע זו נסיעה

 השנה ישעיהו של בנסיעותיו ההוצאה
לירות. 23,831.30ל־ יגיע

 במישלחת לנסוע הזכות על המאבקים
ה לחברות כשנודע עזים. היו לגרמניה

המועמ היו אשר נמיר, ואורה גז כנסת
 ח״כ גם כי המערך מטעם לנסיעה דות

 האישה־הנוסעת־ביותר הרליץ, אסתר
 מסרבות הן כי הודיעו הן תיסע, בבית,

 של במישפחתה אסון קרה בינתיים לנסוע.
 נמיר ח״כ הנסיעה. על ויתרה והיא הרליץ,
 גז מטילדה וזז״כ לנסוע, בסירובה עמדה

 של במקומו נוסעת היא לנסוע. הסכימה
 ״המרד״ לאחר אשר שמעוני, חביב ח״כ

המקום. את לו הציעו
 לנסיעה. בקשר בעיות היו במפד״ל גם

 אבטבי, אליעזר לח״כ הובטחה הנסיעה
 סיבות בגלל לנסוע היה יכול לא אשר

על לדבריו נוסע, ובמקומו מישפחתיות,
 הכנסת, יושב־ראש של האישית בקשתו פי

 חברי- חמשת בין מלמד. אברהם ח״כ
 :גרמנית הדוברים שניים רק יש המישלחת

 ארליך. שימחה וח״כ מלמד אברהם ח״כ
 המיזרח, עדות יוצאי הם הנותרים שלושת

 מלמד, בשביל גרמנית. מילה יודעים ואינם
 דכאו במחנדדהריכוז ילדותו את שבילה

מייוחדת. חווייה זו תהיה בגרמניה,
 חברי־הכנסת של הנסיעות כל בתוך
 ח״כ של הנסיעות לוח את לבחון משובב
 שנה 40 מתוך דיציאן. ליאץ (ליכוד)

 ב־ היה הוא בארץ, דיציאן נמצא שבהן
 ,1967 בשנת היה זה ימים. ארבעה חו״ל

 של במישלחודרצון־טוב חבר היה כאשר
לפאריס. ההסתדרות

מט את לפרט אוהבים רקחתוויס נוסעי
 ח״כ המיפלגה, מנהיג נסיעותיהם. רות

ושאר הכנסת כנגד טוען וילנר, מאיר


