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בירושלי לכנסת גם הדרו האמריקאי הקאניטול שמינהגי

 מארצות־הברית, המגיעים דיווחים ך•
 ב־ המזכירות־פילגשים שערוריית על 1 י

 ופיקאנ״ מעניינים הם הקאפיטול, גיבעת
 לתאר מרבים הישראליים העיתונים טיים.

שערו של ביותר העסיסיים הפרטים את
 ריי. אליזבט ומזכירתו הייז ויין הציר ריית
 מכשיר־ההקלטה את מיפגשיהם, את לתאר

העוב את למיטה, מתחת ריי הניחר. שאותו
 היתד. הייז של החדשה אשתו שגם דה

 ד,קינ־ התפרצויות ואת פילגשו, לכן קודם
 האמריקאיים העיתונים אך ריי. של אה

ה האספקטים על דווקא הדגש את שמים
הפרשה. של ציבוריים

 היא האמריקאית שהעיתונות ספק אין
 מהישראלית. ופתוחה חופשית יותר הרבה

בכות לפרסם מהססים היו לא האמריקאים
 על ריי של דיעותיה את הראשיות רותיהם
או הייז. חבר-הקונגרס של המינית יכולתו

 על דווקא הוא הפירסומים בכל הדגש לם
 מימן שהייז העובדה :הציבורית השערוריה

הקו פילגשו ושל ריי, של משכורתה את
 מעילה המהווה דבר הציבור, מכספי דמת,

הציבורית. ובשליחותו בכספים
עצו השפעה בעל חבר־קונגרס היה הייז

 אוהיו, במדינת שלו, מחוז־הבחירה מה.
 20 מזה עצום, ברוב לקונגרס אותו שולח
 הוותק בגלל הן כישוריו, בגלל הן שנה.
 ביותר נכבדות מישרות בשתי זכה שלו,

 יושב־ראש היה הוא האמריקאי. בקונגרס
 המיפלגה של הוועדה־לענייני־הקונגרס של

 מדיניות את המעצב גוף הדמוקראטית,
 ויושב־ עצומים, בכספים ושולט המיפלגה

 בית־הניבחרים. של המנהלת הוועדה ראש
קונ חבר כל יקבל כמה מחליטה זו ועדה
 יקבל משכורות אילו הוצאותיו, לכיסוי גרס
 ו־ חברי־הקונגרס של מעוזריהם אחד כל

מזכירותיהם.
 למיקרא עלתה הישראלי הקורא בלב

 האם :כימעט האוטומטית השאלה הדברים,
 י שלגו בכנסת גם לקרות זאת כל היה יכול
שלנון בכנסת בעצם, קורה, ומה

 לי שמור
 ואשמור

ד ל
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 חברי־הכנסת של ליבם את הרעידה 9/

ו חברי-הכנסח כל בירושלים. בגיבעת־רם
 העיתונאים העוזרים, הבניין, בשערי הבאים
 על יודעים מיזנון-הכנסת, מלצרי ואפילו

 אותו ובעלות מרתקות, פחות לא שערוריות
 חב־ אולם בירושלים. ישראל בכנסת אופי,

 נותנים ואינם זה, על זה שומרים רי־הכנסת
 הכנסת. מישכן מתחום לצאת לסיפורים
 וחברי־הכנסת השרים על שומרים היועצים

 המדליפים על מגוננים והעיתונאים שלהם,
חברי־הכנסת. מקרב שלהם

 לחברי- מזכירות בין שהיחסים העובדה
 חברי־כנסת בין לשרים, עוזרות ביו כנסת,
 על כולם קיימים עובדות־השירותים, לבין

עבו חשבון על או קופודהציבור, חשבון
מש המקבל השר, או חבר־הכנסת של דתו
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 כל איש. מעניינת אינה — מהציבור כורת
 חבר- בין פלירט או פרשה להפסיק נסיון
 תכונותיה בגלל שמועסקת מי לבין כנסת

 חבר של צדקנית בתגובה נתקל הגופניות
 חברי־הכנ־ של המיקצועית באגודה אחר
 הפרטיים בעניינים להתערב ״אסור :סת
ציבורי!״ אינו הנושא חבר־הכנסת! של

מת והיא בירושלים מתגוררים אינם רה
 מליאת־ ימי לשלושת לבירה אליו לווה

הכנסת.
 היתד, חכר־הכנסת של השנייה כוונתו

 הוא אם בין אדם, כל האישי. כספו חיסכון
 צעיר, עלם הוא אם ובין העמידה בגיל ח״כ
בלתי־ חוק זהו לפילגש. מתנות לקנות חייב

 גם כי ונטען יותר, רציני היה הנסיון כאשר
 חדלים שליח־ציבור של הפרטיים ענייניו
 ל־ כסף עולים הם כאשר פרטיים להיות

״עז התחינה: בקשת באר. משלם־המיסים,
 שהם חבל ■וילדים, אישה לו יש אותו! בו

בגללו!״ יפגעו

חבר־
הכנסרו

והמזכירה
 ביותר המפורסמים המיקרים חד ^

 פעמים עליו נרמז שאף בכנסת,
 חכר־הכנסת של הוא בעיתונות, מיספר
 שנים מזה האופוזיציה. ממיפלגות מאחת

יפהפיה. צעירה עם גלוי רומן מנהל הוא
 וילדים, אשד. לו אשר הכנסת, הכר־

 תואר לצעירה ונתן חייו על להקל החליט
שלו. הסיעה של ראשית מזכירה של

 כמה שרת ראשית למזכירה הפיכתה
 ראשית, חכר־הכנסת. של מגמות וכמה
 שלושה לפחות עימד. להתראות יכול הוא

 לפתוח תוכל שאשתו מבלי בשבוע, ימים
זחמזכי־ הכנסת חבר־ בכלל. הפה את

 היתרונות אחד את לפילגש המקנה כתוב,
 אולם החוקית. האישה על לה שיש הבודדים

 מתנה שלו לפילגש נותן חכר־הכנסת
המשכורת. :לחודש אחת גדולה

משכו כמו המזכירה, של משכורתה
 משולמים בכנסת, מזכירות-הסיעה של רות

 מקבלת שאותה המיפלגות, מימון מכספי
 מקופת־המדינה. גודלה, פי על סיעה, כל

 את לעצמו לקח שחכר־חכנסת העובדה
 עוד לקחת אותו הכריחה כמזכירתו, ידידתו

 עבור להן ולשלם אמיתיות, מזכירות כמד.
 ידי על להעשות צריכה שהיתה עבודתן

הראשית. המזכירה
 גם כך הקאפיטול, גיבעת בפרשת כמו אך
 פיקאנטי נופך השניים בין לרומן יש כאן,

 מתחלקים מחברי־הכנסת שניים כל עסיסי.
 ב־ הנמצא וריק קטן חדר בחדר־מנוחה,
 חכר־ הכנסת. מישכן של קומת־הקרקע

 אימת כל זה לחדר ללכת נוהג הכנסה■
ה הפרלמנטרית מפעילותו מתעייף שהוא
 השותף את למצוא מצליח כשהוא ענפה.

 שלא אותו ולהזהיר לחדר־המנוחה, שלו
 מראה גם הוא השכן, מנוחת את להפריע
למזכירה. חדר־המנוחה את לעיתים

 חכר־הכנסת החליט אחד צהריים
 מיזנון ממלצריות מאחת ביקש הוא לנוח,

בדרך המנוחה. לחדר קפה לו להביא הכנסת

 לה גם והציע המזכירה את פגש הוא
 את שכח הוא למנוחה מנוחה בין לנוח.
הקפה. הזמנת עניין

 על דפקה הקפה את שהביאה המלצרית
 או תשובה, שמעה לא שהיא או הדלת.
 מיועד היה שלא ״כן״ איזה שמעה שהיא

 אינו איש הדלת. את פתחה היא — לה
 יודעת שאותה העובדה שם. ראתה מה יודע

 המלצרית את ראו שכולם היא, הכנסת כל
 לאורך ורצה הקפה את מפילה זועקת,

ל עד התחתונה הקומה של המיסדרונות
 המיזנון שוכן שבו מקום השלישית, קומה

היסטרי. באופן בוכה כשהיא
 אותה, להרגיע ניסו המיזנון של במיטבח

 כדי לסטירת־לחי, קרים מים כוס ובין
 מה לאור כי הנאספים כל הבינו שתרגע,

 כיוון תשתוק. שהיא מוטב ראתה, שהיא
 כמו הלשון, את לה לקטוע שאי-אפשר

אותה. לפטר החליטו הביניים, בימי
 שינה לא ולמזבירתו ת הכנס לחבר־

 ביחד להופיע המשיכו הם מאומה. המיקרה
מ אחד דבר. אירע ולא כאילו בכנסת,
 משכורתו שגם חכר־הבנסת של יועציו

 ממיש־ פוטר המדינה, מקופת שולמה שלו
המזכירה. אחרי לחזר שהעז משום רתו

 חכר־הכנסת של ביתו בין המרחק
 כמה של הוא המזכירה של ביתה לבין

 בצהריים שני יום מדי קילומטרים. עשרות
כש לירושלים, מביתו חכר־הכנסת נוסע
 את לאסוף כדי גדולה סטייה סוטה הוא

 הוא בצהריים הרביעי ביום המזכירה.
 להוריד כדי סטייה, אותה את שוב עושה
 תשלום מקבלים חברי־הכנסת בביתה. אותה

 לישיבות מביתם נסיעותיהם עבור מייוחד
וחזרה. הכנסת

 במלון בירושלים מתגוררת המזכירה
 כל עבור מעובדי־הכנסת לירות 75 הגובה
 לסיעה, ישר נשלח החשבון לילה. לינת

 על־ידי הממומן הסיעה, מתקציב ומשולם
 לפחות מתגורר, עצמו חבר־הכנסת המדינה.

 יותר. מפואר אחר, במלון רשמי, באופן
 בחדר איתר. מתגורר לפחות היה הוא ״אילו
 התלוצץ כסף,״ פחות עולה היה זה אחד,
 חכר־ לאותו אך מחברי־הכנסת. אחד

 לבקרו הבאים קרובים בירושלים יש כנסת
מוכ הוא בפניהם בכנסת. תכופות לעיתים

 ולכן לכולם, הגלוי הסוד, את לשמור רח
 עבור כפול סכום הציבור מכספי משולם

לינה.

השר
והמורה

ב לוקים חברי-כנסת רק לא ולס <<
■  הנאותיהם עבור הציבור כספי ביזבוז י

השרים. גם פילגשותיהם, והנאות
מ הסכם את לאחרונה גילה אחד ישר
 מורה חיפאית, צעירה של בדמותה חדש,

 עם רומן לו היה לכן קודם במיקצועה.
 אותו האישי. עניינו היה זה אבל סופרת,

 אבל שלו, לחיי־המישפחה הפריע אולי רומן
 שאותה במשכורת חיבל ולא לעבודתו, לא

מקופת־המדינה. מקבל הוא


