
 בתשלומים תחזיר אותה הנותרות, הלירות
לחודש. לירות 750 בני

לבקשו להיענות נטה הנשיא
 אנשי-הלישכה קמו אז אולם תיה,

ה השערורייה על כפניו והתריעו
 ייוודע אם לפרוץ העלולה ציבורית

 כרעם אלישבע כהסכמת הדבר.
ה קניית רעיון על הנשיא ויתר

 עצמה. הדירה על לא אולם דירה,
 חשבון על נשברה דירה אותה

 1100 של בסכום מדינת-ישראל
 לרשות והועמדה לחודש, לירות

הנשיא. של האישית העוזרת
 ברעם הריהוט. בעיית התעוררה אז

 מרחובות שלה הריהוט את להעביר סירבה
 ריהוט רכשה הנשיא ולישכת לירושלים,

 אותו והעמידה לירות אלף 150 של בסכום
לרשותה.

מכוניות______
טובים ובחורים

 הנשיא הוכיח לעובדיו נאמנותו ת
£  אותו ששירתו הנהגים שני בעניין גם \
וייצמן. במכון שהיה בעת רעייתו, ואת

 נהגים, שני עובדים שבלישכה למרות
 הביא שז״ר, זלמן הנשיא את עוד ששירתו

הוותי הנהגים שני את עמו קציר הנשיא
משר ורעייתו הנשיא שאת כך שלו, קים
 שניים במקום נהגים, ארבעה כיום תים
 להודיע מיהרה הנשיא לישכת התקן. לפי

 יוצא המיותרים הנהגים אחד כי השבוע
 השני המיותר הנהג ואילו לפנסיה, ■בקרוב
 אחר. ממשלתי למישרד בקרוב יועבר

 בכך. נסתיימה לא הנהגים פרשת
 ככר רגילים ירושלים תושבי

 של מבוניות-השרד את לראות
 מקומות-שעשו- ליד חונות נשיאם■

 נהגי כעיר. וקפה קולנוע כתי עים,
 כרככ-השרד משתמשים הנשיא

מ הרכה שלהם, פרטיות לנסיעות
 נהג כל אצל למקובל ומעבר על
 כשהעידו אחר. ממשלתי פקיד של
ה את פטר לנשיא, פעם כך על

 כהורים הם אותם, ״עזוב מעיר:
טובים.״

 הנשיא בלישכת בכירים פקידים כמה
 סכום מבחינת לפחות רב, עניין מעוררים

ל עוזר־הנשיא להחזיקם. שעולה הכסף
 דרוזי עסקן מנצור, כמאל מיעוטים, ענייני

 לירות 9500 בת משכורת קיבל מפא״י, של
ב אחד יום־עבודה עבור החולפת בשנה
 לענייני הנשיא יועץ חן, דויד הד״ר שבוע.
 בלישכת לגמרי חדשה פונקציה חברה,
 משכורת 1974 בשנת יקבל ישראל, נשיאי

 יום־עבודה עבור לירות 6000 בת שנתית
החול השנה תקציב מקריאת בשבוע. אחד

 משכורת חן הד״ר קיבל כמה ברור לא פת
היום. עד

 הנשיא יועץ הוא יותר עוד גדול נעלם
 החל שמיר שמיר. עמי עיתונות, לענייני

 אולם מיספר, שבועות לפני עבודתו את
 בהצעת־התק- כלל מופיעה אינה משכורתו

הבאה. השנה של ציב
 שמיר עם שנחתם המיוחד בחוזה

 השנתית משכורתו בי מצויין
ה משבורת לירות, אלך 30 תהיה
 מהמשכורת דירות באלפיים נמוכה
 כשנה עצמו הנשיא יקבל אותה

 לירות 14.400כ־ והגבוהה הכאה,
 הנשיא קיבל אותה מהמשכורת

שעברה. כשנה קציר
 הועלתה הנשיא של משכורתו ואמנם,

 בת משכורת לעומת רבים. באחוזים השנה
ב שז״ר הנשיא קיבל אותה ל״י, 21,800

 הבאה בשנה קציר הנשיא יקבל שנה׳
לירות. אלף 38

 המכוניות כל
דוהרות

דישו ההוצאות את להשוות עניין ץ*
/  של האחרון בתקציב נרשמו אשר נות, ^

 המקוריות ההוצאות לעומת שז״ר, הנשיא
 המסתיימת בשנה קציר לנשיא שאושרו
 לשנה הנשיא תקציב הצעת ועם החודש,

 את בתוכה כוללת אינה זו (השוואה הבאה
 ■מיליון שלושודריבעי בת התקציב תוספת

ה לישכת לעצמה לקחה אותה הלירות,
החולפת). בשנה נשיא

 שז״ר הנשיא של הכללי התקציב
ב דירות מיליון 1.1 היה )1072(

הרא )1073( תקציב לעומת שנה,
 מיליון 1.3 קציר הנשיא של שון

ה השנה תקציב ולעומת לירות,
לירות. מיליון 1.57 ):1074( כאה

 תקציב- :לשניים מתחלקים אלה סכומים
 הנשיא תקציב ותקציב-הלישכה. הנשיא
ש בשנה קציר הנשיא תקציב וכן שז״ר,

ה תקציב בעוד ל״י, 46,800 היה עברה,
לירות. אלף 58 הוא הבאה שנה

 הממומנת הנשיא, לרשות העומדת ■הקרן
 בת שחלפו בשנים היתד, המדינה, על-ידי

 20ל־ הסכום יירד והשנה לירות, אלף 25
לירות. אלף

ה הוצאות של בסעיף כלשהי ירידה
 מעוררת שהוא סעיף כל קציר, נשיא

 שמתוך בעובדה נעוץ לכך ההסבר תמיהה.
מ בהרבה גדולים סכומים הוציאו זו קרן

ה בשנה הנשיא לרשות בה עמדו אשר
תופ אותה השנה. בה קצצו ולכן חולפת^

ה בית קרן אחרת, בקרן ■אף קיימת עה
ישראל. לילדי לסיפרות נשיא

ו הדלק בסעיף אף מופיע תמוה סכום
ל העומדות המכוניות, ארבע של האחזקה

עו והאחזקה הדלק הנשיא. מישכן רשות
 1878 שפירושן לשנה, לירות אלף 90 לים
מ אחת לכל ותיקונים דלק לחודש ל״י

המכוניות.
ל לנשיא, אסור זה חישוכ דפי

 ה- של עובדים שני ולעוד רעייתו
 הם אחד. רגע אך לנוח לישכה
ללא־הרך, כדרכים לנוע חייבים

 לסכומי-עתק מכונית. באותה ולא
 דמי לירות 3000 אך מצרפים אלה

 ל״י ו-סס נוספות, מכוניות שכירת
 מחוץ נמצא שהנשיא כעת אש״ל

לירושלים.
 סעיפי כל כי מראה בתקציב נוסף מבט

 של תקציב בהצעות תמיד שהיו הרזרבה
מעור זו תופעה נמחקו. — הנשיא לישכת

ל נוסף, תקציב בקשת כי החשד את רת
 ל- תיהפך התקציבית, השנה תום קראת

 יעמיד אשר המדינה, נשיא אצל ■הרגל-קבע
 עובדת בפני מידי־שנה המדינה אוצר את

נוספות. הוצאות
 בשנה הנשיא ינהג אמנם אם
 ויבקש השנה, שנהג בפי הכאה

 ביקש כו אחוז כאותו נוסך תקציב
 יעלה הנשיאות שמוסד הרי השנה,
 מיליון 2.5מ־ למעלה הכאה כשנה

לירות.
 אשר נוספת, תקציבית הוצאה ולם א
ה היא מיסמך, בשום מופיעה אינה א

 אפרים המדינה, נשיא על ביותר מעיקה
קציר.

הנשיא הסתכך השנה כמשך

לתפקיד בניסתו עם ורעייתו הנשיא

השבוע קסטל בתערובת ורעייתו הנשיא

גו בסדר אישיים כספיים כחובות
 בייאושו לירות. אלך כמאה שד דל

 מהם ולווה אישיים, ידידים אל פנה
מחו חלק ולו לכסות כדי כספים

 כקרן נגס ובן אדה, אישיים בות
 עד וייצמן״. מ,,מבון שלו הפנסיה

כעז לכסות, הנשיא הצליח היום
מחובו ברבע אדה, הלוואות רת
האישיים. תיו

 פרה עוד
קדושה ־*ד

 כוונות מתוך הנשיא הוציא הכספים את
 תפקידו את למלא בנסותו ביותר, טובות

עגומה. היא התוצאה אך הבנתו. לפי
 קשה ממנו לסבך קציר הנשיא נקלע כך

ציבו תדמית על שמירה כדי תוך לצאת,
 הוא זה, סבך המדינה. לנשיא היאה רית

ל להודיע מיספר שבועות לפני שהביאו
 והוא להתפטר, כוונתו על הממשלה ראש

ה כתב־ההתפטרות להגשת הגורם שיהיה
 הנשיא יחליט אכן אם הכנסת, ליו״ר רשמי
זה. צעד על סופית

 שחיטת כמיסגרת בי ספק אין
בחו המתרגשת הקדושות הפרות
שחי המדינה, על האחרונים דשים

 מוסד• ששמה הקדושה הפרה טת
מכולן. הכואבת היא הנשיאות

 למעשי־ ממחדלים נזרק שהעם בעוד
במדי המוסדיים הדרגים כל של שחיתות

 ומעבר מעל תמיד עמד הנשיא הרי נה,
ה המוסד הציבור בעיני והיה זה, לכל

 ובית־ צדי״ל מילבד רבב, מכל הנקי יחידי
 צופי־ לכמה היה נדמה כאשר המישפט.
 איינשטיין ואריק זוהר שאורי טלוויזיה
 שז״ר, לנשיא אמנם, בטוב־לב לועגים,

 שפבות-העם. כל מפי גדולה, צעקה קמה
 הקורה על השונים הפירסומים לאחר כיום,
 את איבד העם כי נדמה הנשיא׳ בבית

במנהי אמונתו של האחרון עוגן־ההצלה
גיו.

 מישטר את להשוות שלא גם אי-אפשר
 לנשיאים קציר הנשיא של הכספים הוצאת
 וזלמן בן־צבי יצחק ובעיקר לו, שקדמו
 אמיד אדם היה וייצמן חיים הנשיא שז״ר,

 אשר רבות, כספיות הוצאות היו ביותר.
הברי האריסטוקרטי החינוך בעל וייצמן,

 להטיל אין כי הבין אך להוציאן, ביקש טי,
 מכיסו, ושילמן הציבור, כתפי על אותן

 את מקבל אחד כל היה שכיום למרות
טב כדבר לישכת־הנשיא בתקציב הכללתן

 בכל ממש, סגפן היה בן־צבי הנשיא עי.
 כספי־ציבור, בפרט כספים, להוצאת הנוגע
 דוגמה היום עד הוא שז״ר הנשיא ואילו

כס לענייני הנוגע בכל לצניעות ומופת
פים.

 היתה לכך ביותר הבולטת ההמחשה אולי
ה לישכ׳ת בתגובת דווקא שעבר בשבוע

 לחודש לירות 3000 הוצאת על קציר נשיא
ל ״התקציב :הלישכה אז אמרה לפרחים.

ש משום גדל, קציר הנשיא של פרחים
 שז״ר הנשיא בתקופת פרחים. אוהב הנשיא
 היה וכאשר תשומת־לב, פחות לכך ניתנה
ה מגינת נקטפו פשוט הם בפרחים, צורך

נשיא.״
 רצופים חיים

טרגדיות
 קציר שהנשיא קרה כיצד להכין די ך*
 יש ממאיר, כה באופן בכספים הסתבך ^

 הצורה את עצמו, הנשיא את להבין צורך
 ואף הנשיאות תפקיד את רואה הוא בה
 מאלה מעטות רק האישיות. בעיותיו את

לציבור. ידועות
 קציר הנשיא של חייו תולדות

 כתחומי רכות הצלחות רצופות
כ רכות טרגדיות עם יחד המדע,

הפרטיים. חייו
 ו־ אמו, פטירת היתיה שבהן הראשונה

 לא אותה אחרת, אשה עם אביו נישואי
ש ביותר הגדולה הטרגדיה הנשיא. אהב

 בתם מות היתד, קציר למישפחת אירעה
 ברחובות. בביתם בתאונה נורית, האהובה,

 ב־ שהקסימה צעירה, נערה היתד, נורית
 הוריה יחם בה. שפגש מי כל את אישיותה!

 הם כימעט. קדושה של יחס היה אליה
 אפילו הנדירה באהבה אותה וטיפחו גידלו
ילדיהם. את ביותר האוהבים הורים אצל

 אדים מפליטת נורית בשנפטרה
כ כהדרה שפעל מתנור מרעילים

 להו* המהלומה היתה שישנה, עת
ואפ שנינה למרות איומה. היה

 שני את מאוד אוהבים קציר ריים
 עדיין בי נראה האחרים, ילדיהם

 של מותה ממכת התאוששו לא
נורית.

הזוג הערצת היא לכך התוצאות אחד
)16 מעמוד (המשך
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