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 השיפוצים על קשה יעמלו הכנסת עובדי
בחו ישעיהו ישראל ושל הפרטית בווילה

 מעובדי איש אולם הכנסת. חשבון על לון׳
 עדיין הכנסת של האחזקה או השירותים

 של הצנועה הפרטות בדירתו ביקר לא
בתל־אביב. סמאטם בשדרות שמיר,

 של דידת־השרד יאת לשפץ דרש ישעיהו
בירוש העיברי הגדוד ברחוב הייושב־ראש

ו הדירה את להרחיב קירות, להרוס לים׳
 והחשמל, הצנרת מערכות את בה להחליף
 ע׳ל־פי בכך. צורך כל היה שלא למרות

 שתיכננה אדריבליית־הפנים ׳נקראה דרישתו
 גד, (״דורה״) ׳דבורה הכנסת, מי׳שכן את

 שלו. דירת־השרד פנים את מחדש לתכנן
הטו מאדריכיל״ות־הפנים כאחת ידועה גד

 אדריה- עולמי. שם ׳בעלת והיא בארץ, בות
 יקרנית שתהיה סביר ׳בדרגתה, ליית־פנים

 שנערכו השיפוצים ואכן, יקר. טעם ובעלת
 שניקנה והריהוט ישעיהו של בדירת־השרד

 מאות־אלפי המדינה לקופת עלו עבורה,
עוב על־ידי נעשתה עצמה העבודה לירות.

הכנסת. של והשירותים התחזוקה די
 מפוארת בדירה ישעיהו ישל רצונו מלבד

 לו היה הכנסת, יושב־ראש של למי׳שכנו
 שלפיה התקנה את הכיר הוא נוסף. שיקול
 ארבע במשך בדירתרשרד המתגורר רשאי
 מן לאהר־מכן אותה לרכוש לפחיות, שנים

 ׳ לבסוף כשרכש עשה, אומנם וכך המדינה,
 (ה׳עו־ מיגוחך ׳□מחיר המדינה ימן הדירה את
).2119 הזה לם

 הכשיל גך —
ישעיהו

 יושב־הראש את ישעיהו הכשיל כך ף•
 ב־ שמיר, יצחק הכנסת, ישל הנוכחי

 הציבורי וליישרו לאופיו המנוגדת ׳מכשלה
 ׳לשמיר להעניק היה המדינה על ׳שמיר. של

ש זז ותחת בירושלים, אחרת דירת־׳ש׳רד
 די- בכמה סיור ערך ■שמיר ישעיהו. רכש

ה הדירות למאגר השייכות רות־שרד
׳די שבהן, הצנועות באתת ובחר ממשלתי,

 הארבעה (לעומת חדרים שלושה בת רה
 זעו־ ברחוב ישעיהו), של שבדירודהשרד

 הצנועה הדירה זו היתד, בבירה. טינסקי
 הדירה בסיורם. ואשתו שמיר שראו ׳ביותר
 הש׳ר־סלי־תיק של לרשותו קודם־לכן עמדה

תו השר, גלילי. ישראל המערך, בממשלת
 מ״שפחתו את העביר לא נען, קיבוץ שב

ב הסתפק ולכן כהונתו, בעת לירושלים
׳קיבוצ גם שהוא לשר כיאה צנועה, דירה
ניק.

הכנ ולאנשי האוצר מקשרד לאנשי אולם
 במצבה גלילי, של דירתו כי ברור היה סת

 הכנסת י׳ושיב־ראש את לשמש תוכל לא דאז,
 נשואי- אורחים !פני לקבל עליו שבה כדירה

 לשפצה החליטו הם ■ומיחידל. ׳מהארץ פנים
ל ׳ראויה שתהיה כדי מחדש, אותה ולרהט

תפקידה. את מלא
 כאשר שהתחוללה השע׳רוריה בעיקבוית

 על- שליו דירת־השדד יאת ישעיהו שיפץ
ש משפטים ובעיקבות הכנסת, עובדי ידי

 חשדות יבשל זה, שיפוץ בגלל בזמנו נערכו
 דירת את בי הוחלט ולמעילות, ׳לשוחד

 אלא הכנסת, עובדי ישפצו לא יוש׳ב-הרא׳ש
 (ימיע״צ) ציבוריות עבודות מחלקת עובדי

 לא אחד דבר על אולם הרווחה. שיבמיישרד
ה טעימה החדשים: המשפצים גס ויתרו
הכנ אדריכלית של — היקר אך — מעודן

בשי עוסקים הפועלים בעוד גד. דורה סת
 גד ערכה ותיקונים, צביעה סיוד, פוץ.

 של ׳ומסעות־קניות אדריכלות של תוכניות
 והחנויות המיפעליס מן מרביתם רהיטים׳
ואביז ׳חלקי־ריהוט בארץ. ביותר היקרים

׳מחזץ־לארץ. גם הובאו שונים רים
בדי שינערכו והרכישות העבודה חשבון

 אלף 300 את עבר הכנסת יושב־ראש רת
 ושל האדריכלית של שכרם ואילו הלירות,
 אלף 80 לכדי הגיע השונים היועצים
לירות.

 היקף לגבי מושג היד, לא עצמו לשמיר
 הוא שבד, הדירה על וההוצאות העבודה
 ל- שאמר כפי ולו, הוסבר עתה. מתגורר

 ״השיפוצים הזה: העולם ׳לכתיב א׳חרימכן
 של תי׳כגון על־׳פי נזע״צ, על־ידי נערכו

 השיפוצים גם גד. דודה הכנסת אדריכלית
ה הסטנדרטים על־׳פי ניקנו הריהוט וגם

הכנסת.״ יושב־ראש דירות לגבי מקובלים
ב אורח רק ׳עתה הוא שישעיהו למרות

 דד את לסבך הצליח בה, בבקרו כנסת,
 ואת רבה, ב׳אי־נעי׳מות הנוכחי יושב־׳ראש

 ישעיהו גדולה. בהוצאה המדינה קופת
 די- ולרהט לשפץ שייאלצו שגרם זה היה

 הכנסת יושב־ראש עבור חדשה דת־שרד
הסטנדרדים. את שקבע זה והוא החדש,

■1 בגין של העצמאות ■ויו□
)31 מעמוד (המשך

 השישי היום פשרה: על הוחלט אחד, יום
 הממשלה לעובדי בחירה של יום יהיה

 אם כרצונם, להחליט יוכלו הם והעיריות.
 להתייחס אם או העצמאות ליום לצרפו

רגיל. כיום אליו
האו באיצטדיון המרכזי האירוע מלבד

 יום- בין הבדלים כמעט אין ניברסיטה,
 יום־העצ- לבין 29ה־ או 17,־ד העצמאות

 ראש־הממשלה אחד: מלבד .30ה־ מאות
אי בכל כימעט יופיע בגין מנחם
 קברניטי נוהגים היו כה עד רוע.

בעי השונים, האירועים את לחלק המדינה
 נשיא בין הגדולה, המעמסה בגלל קר

 ויושב- השרים ראש־הממשלה, המדינה,
 ראש- יחגוג 30,־ד בשנת הכנסת. ראש

 מוסע כשהוא הארץ, בכל כמעט הממשלה
למקום. ממקום מוטס או

בנוכ תיערך בכותל הזיכרון נר הדלקת
וראש קציר אפרים המדינה נשיא חות

 סביר, סיכוי יש בגין. מנחם ה,ממשלה
הד בטכס גם נוכח יהיד, שראש־ד,ממשלה

 שהיה אירוע בהר־הרצל, המשואות לקת
 הכנסת. ליושב־ראש רק כה עד שמור

 בבית־הכנסת הממלכתית, הערבית בתפילת
 אורח־הכבוד. • בגין מנחם יהיה ישורון,
 למחרת הממלכתית, השחרית בתפילת

יתפ הריב״ז, על־שם בבית־הכנסת היום,
הנשיא. של לצידו בגין לל

 בכסאו בגין
ביג׳י של

ת יום ף או מ צ ע  נשיא יקבל בבוקר ה
המצ החיילים את בלישכתו המדינה

 הנשיא לצד ניצבו שעברה בשנה טיינים.
 יצטרף השנה והרמטכ״ל. שר־הביטחון

בגין. מנחם אליהם
 הוא יהודי לנוער העולמי התנ״ך חידון

 אורח כלל בדרך הגדנ״ע. של מרכזי אירוע
 ירושלים, עיריית ראש הוא בו הכבוד

 האמת שר־החינוך. אף ולעיתים קולק, טדי
 גם השתתף בעבר חידונים שבשני היא

 לשעבר ראש־הממשלה אחר, נכבד אורח
 שבה בתקופה היה זה אך בךגורייון. דויד
 מנחם כראש־ממשלה. בר־גוריון כיהן לא

 זה, באירוע השתתפותו את הבטיח בגין
ה למשתתפים משלו שאלה הכין ואף

צעירים.
 יום בערב שייערך החגיגי, הקונצרט

 בתל־אביב, מלכי־ישראל בכיכר העצמאות
 ראש־הממש- של השתתפותו ללא יתקיים

 ייערך הערב, בשעות היום, למחרת אך לה׳
 מוגדלת, בתוכנית כי אם קונצרט, אותו

 בגין מנחם בירושלים. השולטן בבריכת
 שימשוך זה, בקונצרט הכבוד אורח יהיה
 נודע כאשר מאזינים. 5000כ־ עוד אליו

 ראש־ד,ממשלה כי ירושלים, לראש־עיריית
 להוציא הצליח הוא בקונצרט, נוכח יהיה

 להכנתו תקציב־ענק 30,־ד חגיגות מוועדת
 הושקעו לירות מיליוני 2.5 הקונצרט. של

 לקונצרט. ובהכנות השטח בהכשרת עד־כה
 לאוצר יעלה מאזין כל הדבר: פירוש

לירות. 500כ־ המדינה
 ראש־ כאשר לשיאן תגענה בגין חגיגות
 הכרזת טכס בשיחזור ישתתף הממשלה
 מבין תל-אביב. במוזיאון שייערך המדינה,

 הוזמנו המקורית העצמאות מגילת חותמי
 מנחם בחיים. עדיין הנמצאים חותמים, 11

 המגילה, חותמי עם אמנם נמנה לא בגין
 אורח יהיה הוא הוזמן. זאת בכל אבל

ה על יישב אף וכראש־הממשלה הכבוד,
 בן־ דויד תפס אותו מקום ההיסטורי, כסא

 העצמאות מגילת את שקרא בעת גוריון
 בגין כאשר המדינה. הקמת על והכריז

 יישמע המדינה מקים של כסאו על יישב
בן־גוריון. של קולו ברקע

 לא שבהם אירועים כמה כמובן, יהיו,
 עתה הניצבת והשאלה בגין, מנחם ישתתף

 ישתתף כן מי :היא החגיגות מארגני בפני
 ענק כנם הוא אלה מאירועים אחד בהם.

המ בארץ. הנוער תנועות כל חברי של
 שעות, 7 יימשך הכנס כי קבעו כבר ארגנים

 בשידור ממנו חלקים תשדר הטלוויזיה וכי
 נוכח יהיה מי נקבע לא עדיין אולם ישיר.

 מיפגש מכינים כלל בדרך עצמו. במיפגש
 הפעם ואילו מראש, חודשים כמה כזה

 קיימות המיפגש. מקום נקבע לא אפילו
 הקרובים. בימים שתיבדקנה הצעות, שתי

 שבו ההמוני, המיפגש את לקיים — האחת
 בני־ רבבות המארגנים לדברי ישתתפו

לק — והשניה רמת־גן, באיצטדיון נוער,
הלאומי. בפארק המיפגש את יים

כנר ישתתף, לא בהם אחרים אירועים
 המוניים טיולים הם ראש־ד,ממשלה אה,

 הארץ, רחבי בכל היסטוריים לאתרים
 החברה־להגנת-הטבע, על-ידי המאורגנים
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