
שראל לוו□ שלה□ האחרונה? בשנה י
 נציג קיבל לא מעולם ני על המוסדות

 כרטיס״טיסד.. כלשהי קומוניסטית מיפלגה
 בדרכים עצמם מפצים רק״ח אנשי אולם

חוד כמה לפני היה עצמו וילנר אחרות.
 ה- של בוועידה כמשקיף ברומניה, שים

 שהה הוא הרומנית. הקומוניסטית מיפלגה
 לרומניה כרטיסי־הטיסה יום. 12 ברומניה

 ש- כך ממשלת־ישראל, על־ידי מסובסדים
לי 3,383.50 רק עלה וילנר של כרטיסו

 המינימאלי האש״ל לפי שהייה, דמי רות.
 סך- לירות. 4,320.00ל־ הגיעו יום, 12ל־

 ל- הגיע וילנר של הנסיעה ערך הכל
ל״י. 7,703.50

רקח~
תורס

 טובי תופיק ח״כ למיפינה גרו ■ץ
הקו המיפלגה אורח בפברואר היה 1 ן

 מחיר ימים. 10 למשך האיטלקית מוניסטית
 האש״ל לירות. 4,379.40 לאיטליה הכרטיס

 לירות. 3,600.00 הוא ימים 10ל- המינימאלי
 הגיע טובי של הנסיעה מחיר סך־הכל

 הצטרף נסיעה באותה לירות. 7,979.40ל־
 מ- לכנגראון אברהם ח״כ טובי אל

 לאלה זהות היו שלו שההוצאות רק״ח,
 שני של הוצאותיהם סך-הכל טובי. של

 הגיע, לאיטליה במישלהת אלה חברי-כנסת
לירות. 15,958.80ל־ איפוא,

ישעיהו ישראל
23,831.30

 אחת. נסיעה עוד היתד, לטובי אולם
שנער בוועידה השתתף הוא כחודש לפני

בפא העולמית מועצת־השלום על־ידי כה
 5,262.60 הוא לצרפת הכרטיס מחיר ריס.

 טובי של המינימאלי האש״ל ואילו לירות,
 1,440.00ל־ הגיע שם שהותו ימי בארבעת

 של זו בנסיעתו ההוצאות סך־הכל לירות.
 סך־הכל לירות, 6,702.60ל* הגיע טובי

 מגיע האחרונה בשנה טובי של נסיעותיו
לירות. 14,682.00ל־

ב חלשה שנד, היתה האחרונה השנה
 (מערד/ כרמל משה ח״כ של נסיעותיו

 כיושב־ראש משמש כרמל ,).8אחדות־העבודו
הל התעופה חברת של מועצת-המנהלים

 אינם שלו הטיסה וכרטיסי אל־עד, אומית
 כאשר אותו. ששולח למוסד בכסף עולים
המפור במישלחת להשתתף כרמל ביקש
 בסוף ליפאן, הכנסת מטעם שנסעה סמת

״הכר :מנימוקיו אחד היד, שעברה, השנה
 ד,מיש- בכסף.״ לכנסת יעלה לא שלי טיס
קו ביפאן, שבועות שלושה בילתה לחת

 כרמל של כרטיסו ונפאל. וייטנאם ריאה,
 והאש״ל לירות, 12,245.40 על לאל־ עלה
 סד־הכל לירות. 7,560.00 לכנסת עלה שלו

לי 19,805.40ל־ הגיע כרמל על ההוצאה
 תקופה משך למיטה רתוק היה כרמל רות.

 יצאו לא שלו נסיעות ומיספר ארוכה,
השנה. זו סיבה בגלל לפועל

^

מיל כל על
תור דתית (חזית פרוש מנחם ״כ ך*

הגדו הנוסעים משני אחד הוא תית) | ן

 אכרהם ח״כ עם יחד זו, בסיעה לים
 בארצות־ עתה שוהה ורדיגר ורדיגר.

 שבועות, שלושה שתארך בנסיעה הברית,
 מחיר המיפלגה. מקרנות אחת חשבון על

 9,922.40 הוא לארצוודהברית הכרטיס
 יגיעו שבועות לשלושה ודמי־האש״ל לירות,

 הנסיעה הוצאות סך־הכל לירות. 7,560.00ל־
 17,482.40ל־ איפוא, מגיע, ורדיגר ח״כ של

לירות.
פרוש, מנחם ח״כ ורדיגר, של חברו

 26,122.40ל־ הגיע לנדאו ח״כ של עתו
לירות.
 (״מתי״)מתתיהו ח״כ אחר, ליכוד חבר

 מוסדות- אצל מאד פופולארי דרוכלס,
 לחברי־כנסת, כרטיסים המספקים הנסיעות

וה הפורטוגזית השפה את ידיעתו משום
 דרום- יהודי בפני להופיע ויכולתו ספרדית,
 האחרונה בשנה קיבל דרובלם אמריקה.

 אולם לחו״ל. לנסוע הצעות מעשר למעלה
להתיישבות במחלקה מאד הטרוד ד,ח״כ,

ומעריצות כנין מנחם
ל״י 51,786.20

 חשבון על לחו״ל רבות פעמים נוסע
 שתי השנה לו היו אולם הפרטיים, עסקיו

 עומד פרוש הציבור. חשבון על נסיעות
 יצא והוא הילד, קריית ששמו מוסד בראש

ב זה. למוסד כספים לאסוף כדי פעמיים
 לדרום־אפריקה, נסע הוא החורף תחילת
 ל־ הכרטיס מחיר שבועיים. שם ושהה

 ודמי- לירות, 8,151.40 הוא דרום־אפריקר,
ל- מגיעים לשבועיים המינימאליים האש״ל

 ח״כ של ההוצאה סד־הכל לירות. 5,040.00
 13,191.40ל־ מגיע נסיעה באותה פרוש

לירות.
שבו למשך פרוש ח״כ יצא החורף בסוף

קריית חשבון על שוב לארצות־הברית, עיים

 האחרונה נסיעתו לנסוע. סירב חרות, של
 מטעם שעברה, השנה בתחילת היתד,

 שם שהד, הוא לדרום־אמריקה. בית״ר,
 לדרום־אמריקד, הכרטיס מחיר שלם. חודש

 מגיע לחודש והאש״ל לירות, 12,659.40 הוא
 הנסיעה הוצאות סך־כל לירות. 10,800.00ל־

לירות. 23,459.40ל־ הגיע דרובלס של
 יושב- ספק, ללא הוא, הנסיעות אלוף

 פיני ח״כ היהודית, הסוכנות הנהלת ראש
חי את לערוך היריעה קצרה ספיר. חס
 בשנה ספיר של הרבות נסיעותיו שוב

וה המלונות האש״ל, חישוב את האחרונה,
 הוא, שידוע מה ספיר. של האחרות הוצאות

עלו לחדל בנסיעות ספיר של הוצאותיו כי

ן—■'"■"'

וכעלה אלוני שולמית
ל״י 40,203.00

 הוא לארצות-הברית הכרטיס מחיר הילד.
כאמור, הוא, האש״ל ואילו לירות, 9,922.40
 של הוצאותיו סך-הכל לירות. 5,040.00

 14,962.40ל* הגיע נסיעה באותה פרוש ח״כ
 של נסיעותיו הוצאות וסך־הכל לירות,
 28,153.80ל־ הגיע החולפת בשנה פרוש

לירות.
ש בשניה ואוקטובר ספטמבר בחודשים

 (ליכוד/ לנדאו חיים ח״כ שהה עברה
 בניו־יורק, שבועות שישה משך חרות)
ה מחיר באדם. ישראל מישלחת כחבר

 לירות, 9,922.40 הוא לניו-יורק כרטיס
 שבועות לשישה המינימאליים ודמי-האש״ל

נסי־ הוצאות סך־כל לירות. 16,200.00 הם

 כי ספק ואין לירות, אלף 114 על השנה
 אחר גדול נוסע ביותר. הגדול הנוסע הוא
 אולם (מערו/מפא״י), אכן אכא ח״כ הוא

 כשר- לכהן חדל מאז אבן, של נסיעותיו
 על או הפרטי, חשבונו על הן החוץ,
 המזמינים לא-ישראליים מוסדות חשבון
אותו.

קט נוסעים גם חברי־הכנסת בין ישנם
 להם זורקים בפעם פעם מדי רק אשר נים,

 כנגד לטעון יוכלו שלא כדי בעיקר נסיעה,
 לאלה דוגמה האריות. של הרבות הנסיעות

 בכנסת, הליברלים סיעת יושב-ראש הוא
שלמ (ליכוד/ליברלים), ניטים משח ח״כ
מארגני על מהמקובלים אינו תפקידו רות

פרוש מנחם
28,153.80

 הי- האחרונה נסיעתו במיפלגתו. הנסיעות
 פרלמנטרית במישלחת שנתיים, לפני תה

 גרוסמן חייקה ח״כ עם יחד להולנד,
 על מהאהודות אינה היא שאף (מערו/מפ״ם),

 לשניים אולם במערך. הנסיעות מארגני
 הבאים המועמדים הם כי ברור באופן נרמז

 במישלחת יהיו הם הנראה וכפי לנסיעה,
בסתיו. שתצא ללונדון
 הוא גם (מערר/מפ״ם)רונן אליעזר ח״כ

 אולם הנסיעות, שולחי על מהמקובלים אינו
 לנסיעות, אחר מקור להיות היה יכול לרונן

ירו מרכז לפיתוח קרתא העירונית החברה
 ואמנם, בראשה. עומד רונן אשר שלים,

 קרתא בשליחות שנתיים לפני נסע רונן
 ואף שבועיים, שם ושהה לארצות-הברית,

לשם. נוספות נסיעות תיכנן
 עיריית ראש עם לריב הצליח רונן אך

בעניי עליו הממונה קולק, טדי ירושלים
 של זו בדרך בו נוקם וקולק החברה, ני

 של נסיון כל מסכל כשהוא בארץ, עיכובו
קרתא. בשליחות לצאת רונן

 קדגצייה
גסיעות של

 120מ- אחד כל כי מוכיח קל ישוכ ך*
 האחרונח, בשנה נסע חברי־הכנסת 1 !

ב וביקר לחדל, פעמיים כימעט בממוצע,
ארצות. משתיים־וחצי למעלה

 על חבר-כנסת כל של ההוצאה סד־כל
בממו הגיע האש״ל ועל לחדל נסיעות

 18,809.20ל־ בלבד, האחרונה בשנה צע,
לירות.

 חברי- כל של נסיעתם הוצאות סך־כל
 חישוב ללא הציבור חשבון על הכנסת

 2,257,104,00ל* הגיע הפרטיות, נסיעותיהם
מיליון. משני למעלה — לירות

 חבר-כנסת כל של שהייה ימי סך־כל
מ היעדרות וסך־כל ,12 השנה היו בחדל
 בגלל שלא — חברי-הכנסת כל של הארץ

 החולפת בשנה הגיע — פרטיות נסיעות
 קצית חודשים, 46 כלומר ימים, 1440ל־

 של שלמה קדנצייה שהן שנים, 4מ־ פחות
חבר־כנסת.

ורדיגר אכרהם
2.40*17,4


