
* , . . י *1 * ן < י ז

המסת: אח מסעירה גורלית בעייה
המדינה? חשבון עד דווו״ל ״סע מ׳

המעופפת הבדיחה
 אשר אחדות־העבודה, ולהטיבה־האחות,

 תסיסה האחרונים בחודשים הוכיחו חבריה
גדולה.

 יושב־ סגן של הרם בתפקיד נזכר ורטמן
 יושבי־ סגני שני יש למערך הכנסת. ראש
 לשעבר, מרפ״י בן־פורת מרדכי ח״כ ראש,
 החליט ורטמן ממפ״ם. יודין יהודה וח״כ

 ואת בן־פורת את להחליף יהיה אפשר כי
 סגן־יושב־ סוכריית את ולהעניק יודין,
 בכנסת, הראשיים למקימי־הצעקות הראש

אותם. להשתיק כדי

ה3נאתוי היא דיסנ״דנד
 רשימת את להרכיב ורטמן שניגש ך*
ל הפרלמנטרית המישלחת נוסעי ^

האמ בבתי־המחוקקים לישראל רב כבוד
ריקאיים.

 משרוולו. חזק קלף שלף ישעיהו אך
מעמ התערער האחרונה בעת כי טען הוא
האש בגלל בעיקר הכנסת׳ כיושב־ראש דו

 איפה־ נוהג הוא כי על נגדו הליכוד מות
ה מיפלגות לבין מיפלגתדשלו בין ואיפה

 לעמוד צריכה שלי ״המיפלגה אופוזיציה.
 ישעיהו, טען ההשמצות,״ כנגד מאחורי

תח החשובה המישלחת בראש ״והעמדתי
פנימה.״ בכנסת מעמדי את זק

גרשוני? את יגרש מי
 ורטמן צריך שאותה אחרת עיי־ ף)
גרשוני. צבי ח״כ של זו היא לפתור ■4

 מטעם אליו שיצא השדר הסיעה. להנהלת
 לאר־ נוסע ״אתה חד־וחלק: היה ורטמן

צות־הברית.״
 פרישתם עם כי מתלוצצים, בכנסת

אס וחברת־הכנסת ורטמן משה ח״כ יפתחו
 זה יחלקו שבו מישרד־נסיעות, הרליץ תר

מטע כי ידוע, לחו״ל. כרטיסי־נסיעה לזה
 מסרב ורטמן אין עימו, השמורים מים

 לנסיעות להצטרף הרליץ לדרישת לעולם
 ערכה גם הרליץ הכנסת. על־ידי הממומנות
 עם זוטא ״ברוגז״ האחרונים בשבועות

 אורה ח״כ ליריבתה, שאישר על ורטמן,
 לארצות־ הכנסת חשבון על נסיעה נמיר,

 עתה נמצאת נמיר אשר נסיעה הברית,
בעיצומה.
 משום וכן האישי, העלבון על כפיצוי

הרליץ ביקרה לא חודשים כארבעה שכבר

נמיר ספרדי? או אשה
 רק לחוצלארץ, פכר נסעו ולם ^

 תסדר אולי נסעתי. לא עוד אני
 הכנסת של הגדולה במישלחת נסיעה לי

מ אחת פנתה ?״ לארצות־הברית שיוצאת
 שעבר, בשבוע הכנסת, קצרניות וותיקות

 יעקובסון. שמואל הכנסת, סגן־מזכיר אל
מת לא את אז טוב, אנגלית יודעת ״את

ב יעקובסון לה ענה למישלחת,״ אימה
עצובה. אמת ניצבה שמאחריה בדיחה,

 האמריקאי הקונגרס כי פורסם כאשר
 לביקור חברי־כנסת 10 בת מישלהת הזמין

 כהישג ההזמנה הוצגה בארצות־הברית,
 הזמנות הישראלי. לבית־המחוקקים גדול
 כה ומישלחת ביותר, נדירות הן זה מסוג

 אישיות פנימיות בעיות גם תפתור גדולה
העבודה. מיפלגת חברי של

הז על הראשון הפירסלם עם כבר אולם
 סיעת ליושב־ראש הסתבר המישלחת, מנת

המ שישה כי ורטמן, משה ח״כ המערך,
הכר עשרה מתוך למערך, שיועדו קומות
 כדי יספיקו לא הברית, לארצות טיסים

 שלו. הסיעה בתוך שלום־בית על לשמור
 יוכל שאותן נוספות לסוכריות נזקק הוא

מפא״י, חטיבתו־שלו, לחברי בעיקר לחלק,

תב: הוא מה □,הנוסע ושימת את מנין !ווטמן נ ת״ נו
 למישלחת־ המערך מועמד היה גרשוני
 זלמן ח״כ מגח״ל, עמיתו לאו״ם. הכנסת

 אולם שעבר. בשבוע כבר יצא אברמוב,
 מוחלט וטו הטיל אלון, יגאל שר־החוץ,

 אינו זה כי בטענו גרשוני, של נסיעתו על
ישר את תבייש והופעתו אנגלית יודע

 זו, עובדה נסע. לא גרשוני באדם. אל
באו כלל ייוצג לא שהמערך העובדה וכן
ותיקי חמת את עוררה מישלחת, תה
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ינאי סי1י
 ורטמן עימהם. נמנה גרשוני אשר מפא״י,
גר את ולהציב הסערה, את לשכך החליט

לארצות־הברית. שתצא למישלחת שוני
 האחרונים בחודשים שהחל נוסף ח״כ

הספ חבר־הכנסת הוא שרירים״, ״לעשות
 חלפון, חלפון. בן־ציון מפא״י, של רדי

שנ לאחר תפס, והממושמע, נעים־ההליכות
 שאינו מי כי בכנסת, ישיבה של תיים
הו הוא בהטבות. זוכה אינו מהומות עושה

 שאם משותפים, ידידים דרך לוורטמן, דיע
 לארצות־הברית, במישלחת מקום יקבל לא

 בכנסת עצמאיות דעות להביע יתחיל הוא
כלל ינעם שלא דבר המיפלגה, ובמוסדות

 בנסיעה מקום לה גם ורטמן הבטיח בחו״ל,
האמריקאית.

 מפני או הרליץ׳ של נסיעתה בגלל אם
 רשם לחדל, לנסוע אוהב שהוא־עצמו

 היוצאת במישלחת עצמו את גם ורטמן
 על לערער יעז לא איש לארצות־זזברית.

 חשש מתוך עצמו, ורטמן של נסיעתו
 ברור לכולם זה. בנושא איתו להסתכסך

 מחלק־הכרטיסים לשמש ימשיך ורטמן כי
 לחברי- המיועדות נוספות, בסיעות בהרבה
הקרובות. בשנתיים הכנסת

 ל- מפא״י של המועמדים חמישה מתוך
 הרליץ, אסתר אחת, רק שולטת נסיעה
גר במיבטא אם־כי האנגלית, בשפה היטב

 הכנסת סגדמזכיר של ובדיחתו מזעזע, מני
עגומה. כאמת נתגלתה יעקובסון,

 את לאפשר שלא יוכל לא ורטמן אולם
 ומפ״ם רפ״י העבודה, אחדות נציגי נסיעת

 בעיות לו אין רפ״י לגבי זו. במישלחת
 מגיע רפ״י של חברי-כנסת לשני איוש. של

 דיין למשה הצטרפו שלא כך על פרס
 הסדר-הבי- על בהצבעה בן־פורת ומרדכי

 היתה גז קורן. ודויד גז מטילדה ניים:
 מייד ונכנעה מקורן, יותר הרבה ממושמעת

 הפרס לה מגיע לכן המיפלגח. לתכתיב
 שהרים קודם רבות שהתפתל קורן, לפני
 גז אחר, מצד אך המערך. עם יחד ידו

לגר־ המפורסמת המישלחת חברת היתד.

חו לסגור החליט הוא האמריקאי, קונגרס
הת על פרסים לתת שלו, אישיים בות

הצועקים. את ולהשתיק טובה נהגות
 היה לנסוע רצתו על שרמז הראשון
 ישעיהו. ישראל עצמו, הכנסת יושב־ראש

 ליושב־ לרמוז ניסו ישעיהו של מקורביו
 את להסיר שעליו הנסיעות אוהב הראש

 עמד חודשים מיספר לפני לנסיעה. בקשתו
לגר פרלמנטרית מישלחת בראש -ישעיהו

 לניסים צריכים היו המישלחת וחברי מניה,
 דיפלומטיות שערוריות למנוע כדי רבים

 המארחים עם ישעיהו של דבריו בעיקבות
הגרמניים.

 מחברי- אחד אז סיפר מזל,״ לנו ״היה
 אינו ״שישעיהו במישלחת, שהיו הכנסת

 שבקיאים חברי־כנסת שני גרמנית. יודע
 (ליברלים) ארליך שימחה ח״כ זו, בשפה
המתור היו (מפד״ל), מלמד אברהם וח״כ

תיר רק לא הם אולם ישעיהו. של גמנים
 ושינו דבריו את צינזרו גם אלא גמו,

 שמהגרמנים כך תירגום, כדי תוך אותם
 ישעיהו, אמר שאותן רבות, שטויות נחסכו

רבות.״ בושות נחסכו ישראל וממדינת
טו אינה באנגלית ישעיהו של שליטתו

 של הופעתו שבגרמגית. מזו בהרבה בה
 חברת- על־ידי פעם שהוגדר היושב־ראש,

 שגריר להיות כ״מתאים מסויימת כנסת
להביא יכולה אינה בדיסניילנד,״ ישראל 1ו!רד״ :מתמדת בתנועה ^


