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 ישראל מנשיאי אחד לא שאף נדמה
 חיים הראשון הנשיא את אולי להוציא —

 רחבה כה במידה לזכות הצליח — וייצמן
 כל מצד ופופולאריות, חיבה אהדה, של

 עם נבון. יצחק הנשיא כמו העם, שדרות
בנשי הראשונים כהונתו ימי מאה חלוף
 מהתקוות רבות נבון יצחק מימש אות,

ה של מלכד לסמל הפך הוא בו. שתלו
 ולהבדלי עדתיים לניגודים מעבר אומה,

פוליטיות. השקפות
ב נבון יצחק הצליח קצר זמן תוך

לה שלו, האישי והקסם רגישותו תבונתו,
 למרות הנשיאות, למוסד חדש מימד עניק

 של תוכנו השתנה טרם מהותית שמבחינה
 סיבה היתד, זה, בעתון לנו, זה. מוסד

 ראה הזה העולם כך. על לשמוח מיוחדת
 הייצוגי לתפקיד טבעי מועמד נבון ביצחק

ה בפעם מועמדותו כשעלתה עוד הרם,
ה בוויכוח שנים, חמש לפני ראשונה

 מפלה העבודה, במפלגת שניטש פנימי
מאיר. גולדה של התנגדותה בגלל

ו ותכונותיו האיש את היכרות מתוך
 רעייתו, עם הזה להעולם שהיה הקשר מתוך

 לגברת הפכה בטרם עוד ארז, אופירה
 כאשר בבחירתו סייג ללא תמכנו נבון,

 דעת־ בלחץ לתפקיד מועמדותו עלתה
 ללא לומר ניתן נבון יצחק על הקהל.

 ידי על לתפקידו נבחר שהוא ערעור,
 המונעים מיפלגות עסקני בידי ולא העם

צרים. פוליטיים שיקולים ידי על
 כך כנשיא, כהונתו של הימים במאת

 אחת פעם אפילו נבון נכשל לא נראה,
 חריג במעשה או מוצלחת לא בהתבטאות

ב שכיהנו מאלה כמה שאיפיינו וצורם,
בתד מעט לא ופגעו לפניו, זה תפקיד

הנשיאות. מוסד של מיתו
 מכתב השבוע לקבל הופתענו כך, משום

 ביקורת נמתחה בו העתון, מקוראות מאחת
 של יחסו על גם אלא הנשיא על רק לא

 כותבת הזוג.הנשיאותי. כלפי הזה העולם
 ביקשה לבית־הנשיא, המקורבת המכתב,
 כ״אזר־ אותה ולהציג בעילום־שם לד,שאר

 בקשתה את מכבדים אנו תאלמונית״. חי
כלשונו. מכתבה פירסום תוך זו

£ ■! 1■  במכתבה ״האזרחית״ כותבת
:,הזוה״ ל״העודם
 את מאוד המעריכה ותיקה, כקוראה

ב לקרוא נדהמתי וכאזרחית, עתונכם
 במדור )2139 הזה (העולם השבוע גיליון

 המדינה בנשיא העוסקת הפיסקה את אנשים
ורעייתו.

 הסיט־ מורגשת הדרך כל לאורך אכן,
 ובצדק. לזוג, רוחשים שאתם הרבה פטיה
 ביקורת של למידה מצפה אני מכם אולם

 עליכם, מקובלים היותר האנשים לגבי גם
הידועה. אמינותכם תיפגם כן לא שאם

 ש- ההערה אוזני את צרמה לענינינו:
 הוכיח נבון יצחק ״הנשיא כי פירסמתם

ל בכוונתו אין כי נוספת בפעם השבוע
 של עממיותם אכן מעם.״ כמורם התנהג

 האם אולם למיתוס. כמעט הפכה ,בני־הזוג
 הנשיאותי הזוג עושה מה לאחרונה בדקתם

? בתל-אביב
נו משבועיים למעלה זה שלא. כנראה

 ילדיהם, כולל הנשיאותית, המשפחה פשת
שלהם, ואנשי-ך־,אבטחה הנהגים המטפלת,

*>

האח השבועיים כשאת בארץ, בבתי-מלון
המל היוקרה בסוויטת מבלים הם רונים
 כל על בתל־אביב הילטון במלון כותית
 הגיעו הם לשם בכך. די לא בכך. הכרוך
 סופי־שבוע וכמה ימים כמה שבילו לאחר
 עברן אלה ובימים בהרצליה השרון במלון
שב החופשה, לסיום בקיסריה דן למלון

 ,מועך אחרי עד בוודאי תימשך זה קצב
ישראל.
 המקצועיים ממעוררי־השערוריות אינני

 חברת־כנסת) (אינני פירסום רודפת לא גם
 אולם שמי. בפירסום רוצה איני גם ולכן

 הפיסקה על בשתיקה לעבור יכולתי לא
צני מצויינת בו במקום כי שפירסמתם,

מהיפוכה. להתעלם אפשר אי יתרה עות
 את מהר כך כל נבון הזוג למד מדוע
ב הכרוכים והפגמים השליליים הדברים

 אותי מטריד הדבר ? החדש ובמעמד עמדה
״הצני את לאכול מוכנה ואיני ושוב שוב

 תכונה — היטב היטב לבדקה מבלי עות״
לשמחתי. מכם, גם שלמדתי
 מסויים כאב מתוך הדברים את כתבתי

 ל־ רוח. באותה יתקבלו שהם מקווה ואני
 גם מותר זה בנושא שלכם אי־הדיוקים

 הושלמה לא עדיין כי העובדה את להוסיף
 — בבית־הנשיא מיגרש־המישחקים בניית

 שילדי כך המיגלשה, לא גם הקרוסלה לא
 זוכים אינם עדיין בירושלים השכונות

 יודע מי הנשיאותי. בגן־השעשועים לשחק
ה יבואו בטרם זאת לעשות יספיקו אם

הנבוניס של העדרותם קצב לפי גשמים,
 בתי־המלון וסקר מנזישכן־נשיאי־ישואד

עורכים. שהם
נ.ב.

 לבדוק כדאי אולי בלבד, הסקרנות לשם
 בני חופשת של החשבונות כל סך את

 מה ולראות לוויתם ובני הנשיא משפחת
 בסכום לעשות משרד־הסעד היה יכול
 עיריית ארגוני־מתנדבים, או כזה אשר

ליצלן. רחמנא — צד,״ל ואפילו ירושלים,
״האזרחית״. שד מכתבה כאן עד
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 פירטה לא למערכת המכתב כותבת
ביקורתה. מופנית בדיוק מד, כלפי

 לצאת הנשיא משפחת בני של זכותם
אח אזרחים משפחת ככל לחופשת־קייץ.

ה גם בספק. מוטלת אינה במדינה, רת
חופ ימי את לבלות ביכרו שהם עובדה

ש כפי ולא — בארץ בבתי־מלון שותיהם
ה הישראליים הנופשים מרבית עושים
 היא גם מדברת — בחו״ל לסיורים יוצאים

בזכותם.
 של טענתה את נכון הבננו אם אבל

 הרי השורות, מבין המשתמעת הכותבת,
 בעיניה שנראה מה כלפי מכוונת שהיא

 כל באירוח הכרוך עיניים צורם כביזבוז
 במלונות- ומאבטחיו בית־הנשיא פמליית

לתד בניגוד העומד דבר — יקרים פאר
ה את האופפת והעממיות הצניעות מית

הנשיאותית. משפחה
ה העובדות אמיתות את לברר ביקשנו

 עלומת־השם. הקוראה של במכתבה כלולות
אותן. ואישר אגסי, יצחק ■בות־הנשוא, דובר

 חודש של חופשה מגיעה לנשיא-המדיבה
חייב אינו הוא אגסי. הסביר בשנה, ימים

ו חובותיו גם בבת־אחת. אותה לקחת
 לצאת תמיד לו מאפשרים אינם תפקידיו
״לוק כך משום רצוף. חודש של לחופשה

 שם.״ ימים וכמה כאן ימים כמה חים
ה בילו וילדיהם, רעייתו הנשיא, נכון,
 שלהם המפוצלת הקייץ חופשת את שנה

 ב- והילטון בהרצליה קיסריה, דן במלונות
 רק לא המקובל. הנוהג זה אבל תל־אביב.

 אלא הנשיא בכהונת שכיהנו אלה לגבי
ממשלה. שרי לגבי גם

 שגם הרי בכך, הכרוכות להוצאות באשר
 ״מהנורמה אגסי, לדברי חרגו, לא אלד,

 ראשי עבור כי מסתבר הרגילה.״ המקובלת
 במלונות- מיוחד מוזל תעריף יש המדינה

 מיוחד הסדר פי ועל ישראל של הפאר
הנופ ממחירים, נהנים הם הממשלה עם

 במקומות הנדרשים מהמחירים בהרבה לים
תיירים. או רגילים מאזרחים אלה

ה פמליית אנשי של לאירוחם באשר
 אנשי- או המטפלת, הנהג, כמו נשיא,

 בט- מבחינה אפשרות, אין — האבטחה
 הנשיא חופשת בעת אותם לארח הונית,
 ה־ של בעיה כבר זוהי ״אבל בנפרד.

 אגסי. הרגיע ומערכת־ד,ביטחון,״ מישטרה
 יכול לא והנשיא בטחונית בעיה ״קיימת

מקום.״ לכל לחופשה לצאת
 שום היה לא כי להשתכנע התבקשנו

 חופ- בבילוי ומהמקובל מ״ד,נורמה״ חריג
 דוד גם הנשיא. משפחת של שת־הקייץ
 נהג נבון, יצחק של ומורו רבו בן־גוריון,

 כ- כהונתו בתקופת חופשותיו, את לבלות
בהר השרון כמו במלונות ראש־ממשלד״

 ראה לא ואיש בטבריה גלי־נינרת או צליה
 כאדם בתדמיתו פגיעה או מותרות בכך
במועט. ומסתפק צנוע

 מכתב־הביקורת שכותבת לקוות, צריו
 לצאת הנשיא של זכותו על מערערת אינה

 במדינה. אחר אזרח כל כמו לחופשה,
 צורת איזו במכתבה ציינה לא גם היא

 את מניחים היו חופשה, מקום או חופשה,
 שמכונה מה עם אחד בקנה ועולים דעתה
 יחד הנשיא. של העממיות״ ״מיתוס בפיה

ביקורתה. רוח את להבין ניתן זאת עם
 הפגנתי בביקור כהונתו את שהחל נשיא

 לילה ובשהיית הצפון בגבול בישוב־ספר
 אחר במושב־ספר המתיישבים אחד בבית
ה המיגבלות שלמרות ציפיות, יצר שם,

 מעמדו את ינצל הוא שבתפקידו, סמכותיות
ל חדשות התנהגותיות נורמות לקביעת
 הן אלה שציפיות ייתכן המדינה. מנהיגי

 שאינם אזרחים לאותם אכזבה הגורמות
 ב- חופשה בילוי לעצמם להרשות יכולים
קיסריה. בדן או בתל־אביב הילטון

ה ובאים שממשמשים פעם כבד
 של תחילתה מועד וקרב הנוראים ימים
 שבין הוותיקים מזדרזים חדשה, שנה

מוע למערכת להציע הזה העולם קוראי
איש־השנה. לתואר מדים

 בו הזה, העולם של ראש־השנד, גיליון
 על שנבחר מי על כתבת־הענק מתפרסמת

ש השנה של כאיש־השנה המערכת ידי
 בעתונות למושג שנים מזה הפך חלפה,

 רק מצטמצמת אינה הבחירה הישראלית.
 את גם מקיפה היא עצמו. לאיש־השנה

 בשטחי האחרונה בשנה שבלטו האנשים
 כך, לשם במדינה. השונים והיצירה החיים

 רבים, ביועצים הזה העולם עורכי נעזרים
 את מקרוב המכירים בעלי־שם, מומחים

 אלה הבחירה. מתחומי אחד בכל המתרחש
 ואמנים, עתונאים ורופאים, אנשי-מדע הם

 זו למערכת יש אשר ומבקרים, מדינאים
 ברי־סמכא הינם כי להאמין היסוד את

משוחדים. ובלתי
 שבועות המתחיל התהליך, של. בסופו

 נשארת היהודית, השנה תום לפני מספר
 הזה העולם עורכי בידי האחרונה הבחירה

איש־השנה ביסודה: מונח אחד עקרון
 המאורע במרכז שעמד אדם להיות חייב

 ואם לטוב אם השנה, של ביותר החשוב
 השלכה היתד, ופעילותו ושלאישיותו לרע,

 עקרון אותו המדינה. אזרחי של חייהם על
 השונים, במקצועות אנשי־השנה על חל

בשטחו. איש איש
 קוראים שנה מדי נוהגים זאת, למרות
 לגבי משלהם והצעות רעיונות להעלות

 לבחירה. כראויים להם הנראים המועמדים
 מלוא את אלה להצעות מעניקים אנו

 להפנות כדי בהן יש לפעמים תשומת־הלב.
 או שנשתכחה, דמות לעבר הזרקור את

 בפירסום זכתה לא בשיטחה שתרומתה
 סקירת במיסגרת לציון ראויה והיא הולם,

המו שהצעות קוראים יש אנשי־השנה.
 ניחושים משחק אלא אינן שלהם עמדים
המערכת. לדעת קלעו אם לגלות שנועד

 עד רב זמן עוד נותר לא כך, או כך
ה קוראים, איש־השנה. גיליון להופעת
ה לקראת תרומתם את לתרום מבקשים
 אנשי־השנה, בבחירת הסופית הכרעה

 הקרוב בשבוע עוד בכך להשתתף יוכלו
 אם גם זאת. לעשות מוזמנים הם בלבד.

 המערכת, ידי על מועמדיהם ייבחרו לא
 המערכת בחירת את להשוות תמיד מאלף

הקוראים. של - זו עם

נכון ויצחק אופירה הנשיאותי הזו;
מחייבת הצניעות




