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פרשת_______
אלישבע דירת

 שלו־ עוד לישכת־הנשיא הוציאה מה על
ב בלתי־מאושרים לירות מיליון שה־ריבעי

 נמסר, לא עדיין הפירוט ? החולפת שנה
ה- ,פרטים כמה ידועים עתר כבר אולם

 עוזרתו פרשת היא צורמת דשה ך*
 ׳ברעם. אלישבע הנשיא, של האישית

ב בהיותו עוד הנשיא עוזרת היתד■ ברעם
ה בין הידידות ובעיקבות וייצמן, מכס

ל עימו אותה לקחת הנשיא החליט שניים
החדש. תפקידו
לעיר אחת מעיר מועבר עובד כאשר

ה סכום הנשיא בית הוציא זו קרן חשבון
לירות. אלף 50 על עולה

 הכיעור כל על ישראל, נשיאי מישכן
 הושלמה שבנייתו חדש, מישכן הוא שבו,

 לאחר בו, נערכו זאת למרות מכבר. לא
 300 שעלו שינויים קציר, הנשיא כניסת

 להדאיג, הצריך אחר, סעיף לירות. אלף
לחיס הציבור נקרא בה בתקופה דווקא

 ורעייתו: לנשיא הביגוד סעיף הוא כון,
 מופיע אינו זה סעיף לירות. אלפים עשרת

 הוא אולם שחלפה׳ השנה בתקציב כלל׳
 וידוע הבאה, השנה בתקציב חדש סעיף

 ביגוד על הוציאה הנשיא מישפחת כי
 אלפי עשרת על פי־במה כבר העולה סכום

הלירות.
 מיצרכי הוא לגמרי חדש סעיף

ב אוכל הנשיא בית לבית. מזון
 של כגובה מיצרכי־מזון שנה

 תקציב־האי■ על נוסף ל״י 14,800
 מדינת-יש■ והשתתפות הגדול רוח
 הנשיא של האירוח כהוצאות ראל

 50 של כגובה כרחובות, בביתו
לירות. אלף

 זה, ענק סכום כבר הוציאה הנשיא לישכת
ה מהתקציב 507כ־ס של תוספת המהווה

 אישור מבקשת היא עתה ואילו שנתי,
רטרואקטיבי.
 ליש• תקציב גם הוגש כד-ככד
 הכאה. הבספים לשנת פת-הנשיא

 שהיה ביותר הגדול התקציב זהו
 750ו־ מיליון :זה למוסד אי־פעם

מ למעלה של (עלייה לירות אלף
המקו התקציב לעומת מיליון רבע

שעברה). השנה של רי
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צל הטילה שיא1ה בית של הבספית ההסתבכות
שכן קציר אפרי□ של כהונתו על מי הנשיאים ב

 במדינה ביותר השמור הסוד הו *
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 נפגש אחדים שבועות לפני
 אפריים הפרופסור המדינה, נשיא
עי בארבע אישית לשיחה קציר,

 גולדה ראש־הממשלה עם ניים
 ענייני על נסכה לא שיחתם מאיר.

 האישית בעייתו על אלא שילטון,
הנשיא. של

 הוא כי לגולדה, הודיע הנשיא
 ליו״ר התפטרותו את להגיש עומד

היום. למחרת הכנסת
 אומנם הגיעו לאוזניה נדהמה. גולדה
 אולם הנשיא, בבית המתרחש על שמועות

 פירושה הנשיא של התפטרותו לגביה,
 ביותר החמור אולי חמור, פוליטי משבר

האחרונים. בחודשים שידעה
מערכת־השיכ- את גולדה הפעילה מייד

 למנוע נואש בניסיון הנשיא, על שלה נוע
 השיחה סיכום ואמנם, להתפטר. ממנו

ה הודעת את דוחה שהנשיא היה ביניהם
 סירב זאת עם יחד אולם, שלו. התפטרות

 את ראש־הממשלה בפני לנקוב הנשיא
הדחייה. משך

 אלף 100
לפרחיס

? להתפטר הנשיא החליט דוע ץץ
 למיש* הגישה המדינה נשיא לישכת
 בקשה מיספר, שבועות לפני רד־האוצר,

 לירות, אלף 750 של בגובה נוסף, לתקציב
 לליש- שאושר המיליון 1.3 תקציב על־פני

החו בסוף המסתיימת הכספים לשנת כה
דש.

הנוסף: התקציב בקשת של פירושה

מעור אשר לירות׳ אלפי בסאות מסתכמים
תמיהה. לפחות רים

 היא ביותר הבולטת הנוספת ההוצאה
 מסתבר לפרחים. ליום לירות מאה בן סכום

 עולה והדבר פרחים, אוהב בית-הנשיא כי
נוס הוצאה ליום. לירות 100 ישראל לעם
 חד- סכום היא כבר, הידועה אחרת, פת

מכו סטיריאופונית, מערכת לקניית פעמי
 אלה כלים: לשטיפת ומכונה ייבוש נת

יחד. לירות אלף שלושים עלו
 עלתה הנשיא בית של לאלמנות החיבה
 ברכישת לירות אלף 100 המדינה לתקציב
ספ ברכישת לירות רבבות וכמה תמונות,

 מישפחת על האהודים סופרים של רים,
חלוקתם. לשם הנשיא,
המחק לסופרים, לעזרה שייועדה לקרן

 לילדי לסיפריות הנשיא בית קרן רית
על ל״י. אלף 20 בן תקציב היה ישראל,

 בעיר במגורים לעזרה זכאי הוא אחרת
 הוצעה הנשיא בקשת פי ועל עבר, אליה

 היותה למרות יפה. בעין עזרה לברעם
 לבחירה לה הוצעו בינוני, בדרג פקידה

ישר לממשלת השייכות דירות־שרד שתי
 המנוח, הכנסת יו״ר של דירת־השרד : אל

 ה- מפכ״ל של ודירת־השרד ברקת, ראובן
הדי שתי קופל. פינחס לשעבר, מישטרה

ה למישכן בקירבת־מקום הנמצאות רות,
 ברעם. הגברת בעיני חן מצאו לא נשיא,

 לרכוש שביקשה הדירה את מצאה היא
 מבית המרוחקת שכונה הכרם, בבית דווקא

,- הנשיא.
 לדאוג מהנשיא ביקשה במום אלישבע

 בסכום ברחובות דירתה את שירכשו לכך
 ב- שהדירה מאחר לירות. ־אלף 100 של

 ביקשה לירות, אלף 300 עולה בית-הכרם
אלף 200 של בגודל הלוואה לה לאשר


