
מביעים חבוי־הכנסת
קבוע בסיניאטוו למנות

 :לשעבר ראש־הממשלה ־בי*, יצחק ״כ ה 9
 — לפסיכיאטר נזקק שהוא שחושב מי מטופש. ״רעיון
לא.״ אני שיילד.

 קיבוץ איש העבודה, מיפלגת רוזוריו, דני ח״ב
ומש ליבו מהירהורי מדבר בן־אדם שכל ״כנראה :כברי
האחרים.״ על צרכיו את ליך

 שאתה מקווה ״אני הליכוד: רום, יוסף ח״כ 0
 כאל אליה להתייחס יש ברצינות. ההצעה את לוקח לא

 הכנסת. של מכבודה מוריד בעניין הטיפול כל בדיחה.
 סמל שהיא כמוסד, והכנסת חברי־הכנסת לכבוד לא זה

 להתייחס והעם הציבור לכבוד ולא הישראלית, הריבונות
זו.״ להצעה בכלל
 שר־המיש־ העבודה, מיפלגת הילל, שלמה ח״כ •

מת לא אני מה. בשביל יודע לא ״אני לשעבר: טרה
שלי.״ התחום לא זה בזה. מצא

ר פסח ח״כחוות־ כבר ״יש שלי: מחנה פעיל, מאיר ח״כ $ פ רו ג

ם ת ע ה ער ד ע צ ה ה
העם בנבחרי לטיפול

 שזקוק מי לי*. מספיק והוא בן־מאיר יהודה את לי ״יש
בשבילו.״ לשלם חייבת לא הכנסת שיילך. לפסיכיאטר,

 אם שטות! ״זו :מפ״ם גרוסמן, הייקה ח״כ •
 ולא אישי באופו אותו צריך הוא פסיכיאטר צריך מישהו
 עניין וזה לכך, שזקוקים כאלה יש קולקטיבי. באופן
לכנסת?״ שייך זה מה גרופר. ח״כ ושל שלהם אישי
העבודה: מיפלגת חדיש, (״מיכה״) מיכאל ח״כ •

שטות!״ זו רציני. לא גרופר פסח רציני. לא ״זה
בדיחה, היתה ״זו :הליכוד כהן, גאולה ח״כ •

 רציניות בדיחות לפעמים יש אבל גרופר, לי אמר כך
 חברי־הכנסת לכל פסיכיאטר צריכים צורך. המבטאות
 על מדברים שנים לכמה ואחת שפויה בציונות שדוגלים
 בציונות שמאמינים השאר, כל לא־נורמאלית. מילחמה

פסיכיאטר.״ צריכים לא אלה תוארים, שום בלי
לפטפט, צריך ״לא הליכוד: קורפו, חיים ח״כ •

 אוואן הבריטי שר־החוץ של זו אחת, פסיכיאטרית דעת
 הולך כשבן־אדם כלל, בדרך מנחם.בגין. ראש־הממשלה על

הח גרופר פסח ברבים. זאת מפרסם לא הוא לפסיכיאטר
 צריך הזה האיש שלו. עניין זה אז לפרסם, ליט

פסיכיאטר.״
מכ גרופר ״פסי הליכוד: לידני, איתן ח״כ •

 של לגופו אבל איתו. דיברתי אני העניין. כל את חיש
 לחבר־כנסת, הופך שהיה לפני עוד עסקן, כל אם :עניין
מזה.״ מת הייתי לא אני פסיכיאטר, של לבדיקה הולך היה

 הוועדה יושב־ראש הליכוד, תמיר, יוסף ״כ ח •
 התכוון לא גרופר להגיד. מה לי ״אין הסביבה: לאיכות

 משהו שמחליטים הראשונה הפעם לא זו ברצינות. לזה
 מאוזנים חברי־הכנסת שלג. ככדור ומתעצם מתגלגל וזה

פסי של עזרה בלי דרכם את לקבוע כדי למדי, ושפויים
בעתיד.״ לפסיכיאטר יזדקקו שהם גם חושב ואינני כיאטר,
 כמה שיש חושב ״אני ד״ש: עטשי, זיידן ״כ ח •

 חבר־כנסת אותו וגם פסיכיאטר, להם שנחוץ חברי־כנסת
 יכול לא אדם פסיכיאטר. צריך הוא גם זה, את שהציע
 עובר הוא כן אם אלא פסיכיאטר, לו נחוץ אם לדעת

 חבר- אותו את שהביא מה כנראה וזה פסיכיים, מיכשולים
הצעתו.״ את להציע כנסת
 זה את אמר ״גרופר :מפ״ם עמאר, משה ח״כ •
 צריכים אינם חברי־כנסת טעם. חסר זה בידוח. לשם

 הכרח שום החוק על־פי שאין הוא המצב פסיכיאטר.
מיבחנים.״ לו עושים לא בנפשו. ־בריא יהיה שחבר־כנסת

 יושב- עורך־דין, הליכוד, כרמן, יצחק ״כ ח •
 לא אני פסיכיאטר. צריך לא ״אני הכנסת: ועדת ראש
 אפילו מסויימים חברי-כנסת לגבי אבל צריך, מי יודע

 ולא הפסיכיאטר, את ישגעו הם יעזור. לא פסיכיאטר
להיפך.״

 שר־החוץ העבודה, מיפלגת אלון, יגאל ח״כ •
 בקונגרס עסוק הייתי ההצעה, על שמעתי ״לא לשעבר:
 חושב הוא אם כללי. טיפול לשם רופא יש בכנסת הציוני.

פסי מומחה, אצל טיפול צריך מחברי-הכנסת שמישהו
 צורך אין לדעתי אליו. אותו יפנה הוא כירורג, או כיאטר

מובטל.״ יהיה הוא בכנסת. קבוע כפסיכיאטר
 ועדת יושב־ראש הליכוד, ארנס, משה ח״כ •
״תגובה אין זה. על אגיב לא ״אני :והביטחון החוץ !
 ״ההצעה העבודה: מיפלגת כרעם, עוזי ח״כ •
 לא שאני לומר קשה זה. בנושא מהימן ממקור יצאה
פסי של שמציאותו במיסדרונות חברי־כנסת כמה רואה

 שמי הוא מעניין שמאד מה להם. לעזור תוכל כיאטר
 אמנון חבר־הכנסת דווקא הוא ביותר זה על שמתמרמר

 שצריך מי של שמות להזכיר רוצה לא אני אבל לין,
פסיכיאטר.״

 שר־ העצמאיים, הליברלים האוזנר, גדעון ״כ ח •
 חוש עם בסדר לא כנראה ״משהו לשעבר: בלי־תיק
 לפסיכיאטר. שיילך פסיכיאטר שצריך מי שלי. ההומור

 יכול לא אני אבל שלי, ההומור חוש איפה יודע לא אני
הזאת.״ הבדיחה את להעריך

 עשה גרופר ״פסח :ד״ש הלוי, בנימין ״כ ח •
 ההצעה, את שולל אני סאטירי. באופן היה זה בדיחה.
 בדיחה בתור שבדבר. ההומור את מבין אני אבל כמובן,

מוצלחת.״ בדיחה זו
 העבודה: מיפלגת אמיר, (״דאק״) יעקכ ח״כ •
פסיבי.״ הוא גרופר ״פסח
 ״פסח :העבודה מיפלגת זכאי, יחזקאל ח״כ •
 כל-כך לדבר להתייחם אפשר איך שטויות. מדבר גרופר

?״ ובלתי־אחראי בלתי-רציני

 הליכרלים ח״כ זרק שעכר כשכוע
 פסח ככנסת, הליכוד סיעת ומצליף

 לא הוא שאפילו פצצה, גרופר, (״פסי״)
די על־פי גדול. כה הדף שתיצור התכוון

 הכנסת כי גרופר הציע ,העיתונים ווחי
 כדי כמישכנה, קכוע פסיכיאטר תחזיק
 ל־ וטיפול ראשונה עזרה להגיש שיוכל

חכרי״הכנסת.
 כדל, כדרך ההצעה, התקבלה כציכור

 שעיר כמישאל אולם וכצחוק, כגיחוך
 התכרר הכנסת, חכרי כין הזה״ ״העולם

 עצמו גרופר חלוקות. !הן התגוכות כי
 אהרת גירסה לו יש דעתה הרעיון מן נסוג

 ה- סיפר הנושא. הועלה שכה לצורה
״ישכ :הזה״ ״העולם לכתב גרופר שכוע

 סיפרתי קפה. ושתינו הכנסת כמיזנון נו
 הכנסת של כוועדת־מישנה חכר שאני

 שרופא תוכע אני וכי הכנסת לתקציכ
 הרופא היום. כל כמישכן יהיה הכנסת

 רק כשכוע, פעמים שלוש להגיע צריך
 הוא כלל כדרך הצהריים. אחר כארכע

 חכדי־הכנסת מרבית אכל כחמש, מגיע
 דק ככוקר. תשע משעה כמייטכן נמצאים
 חכרי־כנסת, שני של מיקרים היו השכוע
 שיל- היה ולשני ראש כאם היה שלאחד

 צחקנו, ככנסת. רופא היה לא !אכל שול,
פסי איזה לכנסת אכיא שאני ואמרתי

 מה הרעש. כל התחיל מזה אז טוכ. כולוג
 העניין עם אתעסק שאני משוגע, אני,
״ 1 הזה

 על-ידי שנשאלו מחכרי-הכנסת, חלק
 גרופר את לשלוח כיקשו הזה״, ״העולם

 טעני אחרים פסיכיאטרי; לטיפול עצמו
הת הרוכ ;הכנסת ככוד על לשמור שיש
 כדיחה כאל גרופר של הצעתו אל ייחס

 ניצלו ח״כים הרכה ,אולם לא־מוצלחת.
 על דעתם את להכיע כדי ההזדמנות את

הישראלי. לכית־המחוקקים חכריהם

לשע שר־החינוד-והתרבות ידלין, אהרון ח״כ •
 הוגשה. היא למה יודע לא אני מוזרה. .״ההצעה : בר

 כזה. רעיון הציע שהוא מאד וחמור מאד מוזר לי נראה
 ולא אצלי לא — כפסיכיאטר צורך הרגשתי לא מעולם

חברי.״ אצל
 לא ״זו הליכוד: עמל, אל־דין נאסר ח״כ •
 חברי- מקים. לזה אין חבר־כנסת. של פליטודפד, אלא הצעה
 מהבחינה רציני די ומעמד שכל די עם אנשים הם כנסת

כפסיכיאטר.״ צורך להם ואין החברתית,
 גרופר ״פסח ד״ש: טולידאנו, שמואל ח״כ •
 ואם התלוצץ, שהוא מניח אני רציני. לא שזה לי אמר
 הארי חלק מגוחכת. לי נראית ההצעה התלוצץ, לא הוא
פסיכיאטר.״ צריך לא חברי־הכנסת של

 יש גרופר ״לפסח הליכוד: שילנסקי, דכ ח״כ •
 את לספק חייבת אינה הכנסת בריא. הומור חוש כנראה
 רפואי לשרות שזקוק מי לחבריה. הזה הרפואי השרות

רפו לשרות זקוק הייתי לא היום עד לרופא. שיפנה כזה
 אלך לכך, אזדקק ואם קופת־חולים חבר אני אבל אי,

חולים.״ לקופת
המערך: סיעת יושב־ראש שחל, משה ח״כ •

 פסיכיאטר צריכים חברי־כנסת גרופר. לפסח מתכוון ואני
אחר.״ מקום בכל אנושית, חברה כל כמו

 את הציע ״גרופר הליכוד: שובל, זלמן ח״כ •
יוזמה.״ בעלי אנשים שיש שמח אני ברצינות?

 ״לפי העבודה: מיפלגת שפייזר, אליהו ח״כ •
 שיש הוצאה לכל כספי החזר חבר כל מקבל הכנסת חוקת

 מיידית, דחיפות של בעייה אין רפואי. טיפול על לו
 לא ולכן המקום, על פסיכיאטרי טיפול יצטרך שמישהו

 — פסיכיאטר שצריך מי בכנסת. פסיכיאטר להחזיק צריך
המת נתפר אם ההוצאות. את לו תחזיר והכנסת שיילך,

 חברי- של במצבי־לחץ לטפל שצריך דעה להביע רק כות
משהו.״ בזה שיש חושב אני אז כנסת,
 ״זה המערך: אל־זועבי, אל־דן סייף ח״כ •
פסיכיאטר.״ צריך לא אני בחברי־הכנסת. זילזול
 מיפלגת אדכלי־אלמוזלינו, שושנה ח״ב •

 בכלל. אליה להתייחס שצריך הצעה לא ״זו העבודה:
פסיכיאטר.״ שצריך בכנסת אחד אף מכירה לא אני

 הלצה היתה ״זו :הליכוד שייר, אכרהם ח״כ •
 הזקוקים כאלה יש אדם. כל כמו הם חברי-כנסת גרועה.

 של חתך הם חברי־הכנסת זקוקים. שלא ויש לפסיכיאטר
 חושב לא אני שיינמן, לח״כ בניגוד בארץ. היישוב

 בכנסת יושבים סגולה. יחידי הם חברי־הכנסת 120ש־
לא.״ זה אפילו ולפעמים בהחלט, רגילים אנשים
בדי ״זו ד״ש: גולומב, (״דודיק״) דויד ח״כ •

 לא זה כבדיחה. זה את ותפסו טעם, הרבה עם לא חה,
בדיחה.״ היא שלך השאלה גם רציני.
 זה ״כבדיחה :ד״ש וירשוכסקי, מרדכי ח״ב •

 גרופר פסח אולי פסיכיאטר? צריך מה בשביל רע. לא
 מי זה. את אמר הוא ואז שלו החברים אחד על התרגז

 יש לפסיכיאטר, שנוגע מה לרופא. שיילך טוב, לא שמרגיש
 העבודה קשה. שיעבדו לחברי־כנסת: טובה עצה לי

שיגעון.״ כל תרפא
 ״כל :לשעבר שר־התחבורה יעקובי, גד ח״כ •

וצרכיו.״ אדם
 חייבים ״חברי-כנסת הליכוד: לין, אמנון ה״כ $

נמ אנחנו ונראים. מתבטאים הם איך מאד הרבה לחשוב
 אומר חבר־כנסת אם גם שומע. והעם זכוכית בבית צאים

מוסי לא כאלה בדיחות אחרת. נשמע זה בחוץ בדיחה,
 בדיחה היתה זו למוסד. ולא לחברי־הכנסת לא כבוד פות
טובה.״ לא

 זה ״אותי העבודה: מיפלגת מויאל, אלי ח״כ •
 צריך הוא אם אותו ושאלתי לגרופר הלכתי אז הרגיז,

וסיפ ליצים במושב ישב שהוא לי סיפר הוא פסיכיאטר.
 ההצעה את העלה לכן מאד, מתוח היה והוא בדיחות רו

 אני אליו. שיילד פסיכיאטר, שצריך מי הפסיכיאטר. של
תקו והיו סגן־שר, גם והייתי בכנסת, שנייה קדנציה כבר
נז לא אבל הסבירות, לגדר מחוץ אפילו מתח, של פות

 שיתפטר במתח, עומד שלא מי לפסיכיאטר. קקתי
מהכנסת.״

הכנסת: סגדיושב-ראש מירץ, יהושע ח״ב •
 אפשר בדיחה עם אבל לגמרי, מוצלחת לא הלצה ״זו

כאלה.״ הלצות שיש הבל חבר־כנסת. גם להרוג
 ״ההצעה העבודה: מיפלגת נמיר, אורה ח״כ •

 ולתד־ לדמותם נזק גרמה אבל הדעת, בבדיחות נאמרה
 שחברי־ תחושה להיות צריכה חברי־הכנסת. של מיתם
 יודעת לא אני ומתחים. לחץ במצבי לעמוד יכולים כנסת

צרי הם אבל הזה, לעניין מומחית לא אני כאלה, הם אם
כאלה.״ להיות כים

 הצעה ״זו :העבודה מיפלגת שריד, יוסי ח״כ •
לנוח.״ איפה ויהיה לכנסת ספות יביאו ככה טובה.

במיקצועו. פסיכולוג הוא בן־מאיר יהודה הנזפד״ל ח״כ *


