
5 לשלם נאלץ הכנסת נש־ושב־ואש 3 . 1 די׳ 5
ה וסודה, עוף מנת עבור ש חו ת ה ה עו ס ה
״הילטון לידי הח״כים מיזנון מסירת סביב

 של הגבוהים המחירים מרגיזים חברי־הכנסת את
 טוען מיליונרים,״ שאנחנו שחושבים היא ״הצרה :הילטון

 העשירים מחברי־הננסת אחד דווקא שהוא קאופמן, חיים
 סכום.״ כל מאיתנו לדרוש שאפשר חושבים ולכן ביותר,״

 הנחשב האביונים, מן אינו הוא שגם שילנסקי, דב ח״ב
הסכומים על הוא אף התמרמר היטב, המשתכר כעורך־דין

במיזנון גרום יעקוב ח׳׳ב
בצלחת נתקע

 יחדלו הם כי הודיעו אחרים חברי־כנסת כמה הגבוהים.
 זאת וגם תה, או קפה בהזמנת ויסתפקו בכנסת לאכול

אורחים. אליהם כשיבואו רק
 לאכול הצהריים, בשעת מהכנסת לצאת לי ״שווה
 לכנסת. אחר־כך ולחזור בירושלים טובה הב במיסעדה

 יושב- אמר יותר,״ זול והמחיר יותר טוב יהיה האוכל
שחל. משה ח״כ המערו, סיעת ראש

 המיזנון כלפי נוספות טענות יש חברי-הכנסת בפי
 האדמיניסטרציה של למלצרים רגילים היו הם החדש.

 חברי- כל את והכירו התחבבו השנים שבמשך הקודמת,
 עליהם. האהובים והמאכלים שיגיונותיהם כל על הכנסת

 שקראו עד חברי־הכנסת את להכיר שהיטיבו מלצרים היו
 לבתיהם, אותם מזמינים היו הפרטי, בשמם הגדול לחלקם

 הביתה. ואליהם בא ואף מישפחתיות ולמסיבות לאירועים
 כאן מרגיש אני נעים, ולא מכופתר כל־כך הכל ״עכשיו

שחל. אמר זר,״ כמו
מחב אחד שטען כפי להילטון, אישרה ועדת־המיזנון

 לב לשים מבלי במחיר, משמעותית תוספת עוד ריה׳
 כלל הוברט של העיקריות המנות שמחיר בעוד לכך.

 מחיר גובה שהילטון הרי התוספות, מחיר את בתוכו
 אורחיהם או חברי־כנסת כאשר התוספות. עבור מייוחד
 הניתנות, — תוספות שתי עם בשר של מנה לאכול רוצים
ל״י. 15.40 של תוספת לשלם עליהם — רב בצימצום אגב,

 עם תמימה, לשנה בהסכם אומנם זכה הילטון מלון
 המאפשר אחד, סעיף יש 'בהסכם אולם להארכתו. אופציה
 המיזנון, של והאינטימיים הטובים לימים לחזור לכנסת
 לבין המלון הנהלת שבין בחוזה הילטון. שלפני בעידן

 לבטל רשאי הכנסת יושב־ראש כי במפורש, נאמר הכנסת
 שיודיע בתנאי השנה, תום לפני גם עת, בכל ההסכם את
מראש. חודש כך על

 הכנסת, במיזנון הוברט אשר שעבר בשבוע ביקר כאשר
 רבים, ח״כים אליו ניגשו הקודם, במושב הפעיל שאותו

 מוכן יהיה הוא אם ושאלו החדש המיזנון על התלוננו
 יו* לידיעת שהובאה הוברט, של תשובתו ולשרתם. לשוב

 המחיר את להעלות לי יתנו ״אם :היתה הכנסת שב־ראש
 מוכן אני אז, שלקחתי המחיר לעומת אחוזים, 15ב־

 אחוזים 15ב־ הוברט על־ידי המחירים העלאת לחזור.״
אחוזים. 50בכ* הנוכחי המחיר של הורדה פירושה

 שמיר יצחק הכנסת יושב־ראש עשוי הקרובים בימים
 ההסכם את ולבטל החוזה סעיפי את להפעיל אם להחליט,

 לקבל כדי ממתיו הוא מהסס. עדיין שמיר הילטון. אם
אפ קיימת המישכן. ובאי חברי־כנסת של חוות־דעת עוד

 יארך הילטון לביו הכנסת שבין הרומן כי סבירה שרות
בלבד. אחד חודש עוד

חידשו חת
ארו להזמין נוהג שמיר, יצחק הכנסת, ראש ושב־ ון*

יש כקודמו, שלא חברי־הכנסת. במיזנון צנועות חות
 בכנסת, שלו הארוחה עבור לשלם נוהג הוא ישעיהו, ראל
 הכסף לא אולם היושב־ראש. לישכת את בהן לחייב ולא
 צנועות. ארוחות שמיר מזמין שביגללה הסיבה הוא

 לאכול רגיל צנועות. הליכות בעל כאיש הידוע שמיר,
ובסיסי. פשוט

 בהנהלה הכנסת מיזנון כשנפתחה שעבר, בשבוע
 שמיר, הזמין בירושלים, הילטון מלון הנהלת החדשה,
 ואפונה- אורז :תוספות שתי עם עוף של מנה כהרגלו,
בחש כשהתבונן סודה. בקבוק גם הזמין כן כמו עם־גזר.

 סך על היה החשבון בגרונו: האוכל ונתקע כימעט בון׳
החש את לו שיסביר מהמלצר ביקש שמיר לירות. 53.15

 — אורז ל״י, 32.85 — עוף :הבא הפירוט את וקיבל בון
 — סודה ובקבוק ל״י 7.70 — עם.גזר אפונה ל״י, 7.70
לירות. 4.90

תפ בעלות כלל בדרכ הן בכנסת שמיר של הארוחות
 המחיר את להשוות שלא היה יכול לא שמיר קבוע. ריט

 שבהפעלת הכנסת במיזנון הארוחה עבור שילם שאותו
 מיזנון, באותו שילם שאותם למחירים הילטון, מלון

 הילטו! שבהנהלת המחירים פרטי. אדם על־ידי כשהופעל
אחוזים. 70בכ־ גבוהים

ארו את שסיים לאחר מייד מתוכנן, באופן כאילו
 אורה מח״כ מיכתב מן, חיה מזכירתו, לו הכניסה חתו

 במשך שהיתה מי נמיר, ח״כ מתלוננת במיכתב נמיר.
 על הכנסת, של המיזנון ועדת יושבת־ראש רבות שנים

 של ששמו העובדה ועל שבמיזנון, הגבוהים המחירים
 כותבת הכנסת. למיסעדת הכנסת ממיזנון הוסב המיזנון

 לצניעותר דבר שם שהיה הכנסת, ״מיזנון :לשמיר נמיר
 אכסקולסיבי• סנובי, אופי לבעל מעתה הפך ולעממיותו,

ויקר.״
 ל- לתת ברעיון הלוחמות בין היתה לא נמיר אורה

 מעורבת היתה שלא ובוודאי הכנסת, מיזנון את הילטון
 גם השלכות לה שהיו המלון, של הכשרות בשערוריית

 כמו נמיר, אולם הכנסת. מיזנון של הכשרות בעיית על
 עורכי־דין או בעלי־עסקים שאינם מחברי-הכנסת רבים

 זמנם, מרבית את צנועה. די ממשכורת חיה מצליחים,
 וקשה במיזנון. חברי־הכנסת מבלים ימים, שלושה במשך
ארו לפחות להזמין מבלי ארוכות שעות במיזנון לשבת

קפה. כוסות וכמה אחת חה
 אצל קשבת אוזן על נפל נמיר אורה של מיכתבה
 עלי׳ שמועות גם אליו הגיעו בינתיים הכנסת. יושב־ראש
 המחירים; נגד שונות, מסיעות כנסת חברי של התארגנות

הילטון. שבהנהלת הכנסת במיזנון הנהוגים הגבוהים
ר ק י _ ר ת מ _ ^ ^ 

טעים ופחות
 להיות יכולות לא הילטון מלון כלפי כי "יא, אמת

 כל עושים המיזנון אנשי טענות. לחברי־הכנסת י יי
מפרי במדים לבושים המלצרים להצטיין. כדי שביכולתם

 החוזה את לחדש סירב והוברט הסכימה, לא ועדת־המיזנון
המיזנון. הפעלת על

 הגבוה מחיר משלמים שחברי־הכנסת היא, התוצאה
 לדעת ;להוברט שילמו שאותו מהמחיר אחוזים 70בכ־

 היה לא הוברט, מגיש היה שאותו האוכל מהם, רבים
 הרבה כל-כך ועל־ידי מיקצועית, כה בצורה מוגש אומנם

יותר. רבה בלבביות ומוגש יותר טעים היה אך מלצרים,
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במיזנון מתפריט קטע
בכיס נתקע

שמיר היו״ר
— בגרון נתקע

הוו״בים

 ומפיות־בד, צבעוניות מפות פרושות השולחנות על ארים,
 להגיע שלושה ממהרים למלצר, קורא חבר־כנסת וכאשר

 של האוכל חיוכים־מיקצועיים. פניהם כשעל שולחנו אל
 מחברי־הכנסת, רבים של לחיכם ערב אינו הילטון מלון
 במלון אוכלים שהם מהארוחות אותו מכירים הם אולם

המפליגות. ההנחות ביגלל בו מתגוררים הם כאשר עצמו,
 הרי במיזנון, למתרחש באחריות שנושא מי יש אם

עו שבראשה ועדת־המיזנון, או עצמם הח״כים הם אלה
 את אישרה אשר היא הוועדה אברהמוביץ. יהודה ח״כ מד

 אישרה, אשר והיא הליטון, למלון המופרזים המחירים
 הוועדה התפריט. הרכב את שהבינה, מבלי או במודע אם
 במיזנון המוגש האוכל טיב את לבדוק כלל טרחה לא

 — הנוצץ השם על רק והסתמכה הילטון, •ובמלון הכנסת
הילטון.

 אדם על-ידי מופעל היה הקודמת במתכונתו המיזנון
 בפני פעמים כמה התחנן הוא הוברט. אשר בשם פרטי

 לא אולם הארוחות, מחיר את להעלות ועדת־המיזנון,
 הוברט של החוזה שהסתיים לפני שבועות כמה נענה.

אחוז. 15 של מחירים העלאת ביקש הוא הכנסת, עם
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