
 בביתו שמועות. רק היו חידה !ך*
 סער, טוביה הטלוויזיה, שדר של * י

 ליל־שבת, מסיבת כחודש, לפני נערכה,
 בעלי- של שונים ידידים השתתפו שבה

 גם במסיבה השתתפו השאר בין הבית.
(״נק שלמה ראש־הממשלה, דוברי שני
אוני מנכ״ל וכן פתיר, ודן נקדימון די״)

 לשעבר, רפ״י איש תל־אביב, ברסיטת
גולן. אמנון עורד־הדין
 מוצלחת. המסיבה היתד, סער לדיברי

 זה מסוג ״במסיבות נקדי: אחר־כך סיפר
 ומדברים מכופתרים, כל־כך לא אנחנו

בחופשיות.״
 מנושאי־ אחד היה עדי־שמיעה, על־פי
 שהסתובבו בחוגים המרכזיים, השיחה

 נשיא־ ערב, באותו ופתיר, נקדימון סביב
אופי רעייתו, ובעיקר נבון, יצחק המדינה

 כי טענו, ראש־הממשלד, אנשי נבון. רה
 למדינת בזבזן כה נשיא היה לא ״מעולם

 לאופירה (הכוונה ״הגברת וכי ישראל,״
חולת־קניות.״ היא נבון)

 ואשתו ״הוא
בזבזנים״

ת ^ עו מו  החלו מסיבה אותה על ש
 נשיא־המדינה ללישכת גם מתגלגלות. 1 י

 מה על מלא כימעט דין־וחשבון הגיע
 לישכת־ כי נראה אך במסיבה. שהיה

 אומנם ״הם :להגיב שלא החליטה הנשיא
 אנחנו אבל נגדנו, מילחמה לערוך החליטו

 אחד אמר מאבק,״ של כזה לסוג נרד לא
הנשיא. ממקורבי
 הנראה נושא, ביצבץ השמועות במעגל

ממקו אחד כי הטוענים יש יותר. רציני
 לאחרונה: אמר ראש־הממשלה של רביו

 כל אחר לעקוב התחלנו עכשיו ״אנחנו
 נרכז אנחנו לישכת־הנשיא. של ההוצאות

בזב ואשתו הוא כמה עד שיראה חומר,
מב בלישכודהנשיא, שהולך מה וכי זנים,
שערורייתי.״ הוא ההוצאות, חינת

 אלה דברים שמעו כי הטוענים לאנשים
 ראש־הממשלה לישכת אפילו כי ברור היה

 בלשים שירותי לשכור מתכוונת אינה
 הביטחון גורמי את להעסיק או פרטיים,
 הנשיא, רעיית של המכולת הוצאות במעקב

הנשיא. של החייט הוצאות או
 פשוטה דרך יש ראש־הממשה ללישכת

 לישכת־ הוצאות אחר לעקוב יותר הרבה
 ראש־הממשלה, מישרד חשב דרך הנשיא:

סיפרוני. מרדכי
 הקודם. הנשיא אשת שערוריית אחרי

 מוציאה היא כי התברר כאשר קציר, נינה
 מנקרי-עיניים- מוצרים על עתק סכומי

 רוכשת, שהיתה העצומים זרי-הפרחים כמו
 כל כי קציר, אפריים בהסכמת הוחלט,

 יישארו לא מישכן־הנשיא של החשבונות
 יעברו אלא לישכתו, של הסגור במעגל

 היה ראש־הממשלה. מישרד חשב דרך
מיש של הכספים מחזור נוסף. צידוק לכך

להצדיק כדי גדול, כה אינו הנשיא בן
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ראש־הממשלה מישור חוגי
הבזבזנות ־ 7ע שמועות מפיצים

המישרד וחשב - ווע״תו הנשיא של
חומר כר על להמציא כדי מגויים

 מיש- חשב ולגבי חשב, של מלאה מישרה
 היא העבודה תוספת ראש־הממשלה, רד

מיזערית.
 המדינה, נשיא קציר אפריים היה כאשר
 ראשי-מנד היו רבין ויצחק מאיר וגולדה

 ראש- במישרד איש כמובן, העז, לא שלה,
לפר המישרד חשב את לשאול הממשלה

 חשבונות שלו: הנוספת העבודה על טים
 חשב התבקש עתה נשיא-המדינה. מישכן

 ההוצאות סיפרי כל את לפתוח המישרד
 לישכת אנשי לפני הנשיא לישכת של

 אל זאת. עשה אכן והוא ראש-הממשלה,
 אחד פנה לא סיפרוני. מרדכי החשב,
 אחר בכיר פקיד אלא הדוברים, משני

בלישכה.
 ראש־ לישכת אנשי בידי מצוי ועתה

שהוציאו הוצאת, כל על חומר הממשלה

 החודשים בתישעת נבון יצחק או אופירה
 זורם עדיין והחומר לכהונתם, הראשונים

ראש־הממשלה. לישכת אנשי לידי
 הפרשה: על להגיב סירב עצמו סיפרתי

 עיתו־ עם מדבר אינני עובד־מדינה. ״אני
עיתו עם מדבר אינו אם לשאלה אים.״
 אישית, בו הקשורים בנושאים גם נאים
כלל מדבר לא ״אני :סיפרוני השיב

עיתונאים.״ עם
 יופיה ״על
אשתו״ של

 אצל במסיבה כי הכחיש נקדימון ם ך
 נשיא־המדינה. על דובר סער טוביה ^

הנשיא. על בכלל שדיברנו זוכר לא ״אני

נאור) אריה הממשלה, מזכיר שד ידו את (לוחץ סיפדוני חשב
? החליפות עלו כמה

 שדן או דיברתי, שאני זוכר לא אני
 ישבתי אני בכלל, הנשיא. על דיבר פתיר
 בצד ישב פתיר דן החדר, של אחד בצד
 לשמוע היה שיכול מי וכל החדר, של שני
 שלישי בצד ישב מדברים, שאנחנו מד.
 נקדימון, נזכר יותר מאוחר החדר.״ של

 דיברתי, לא הנשיא ״על אשתו: בעזרת
במסיבה.״ דובר אשתו של יופיה על אבל

 לישכתו, וראש גשיא־המדינה של דוברו
 אם הפרשה, על להגיב סירב אגסי, יצחק

 הנשיא כמו דידוחשבון, קיבל אגסי כי
 הנשיא במסיבה. שנאמר מה על עצמו,

 ראש־הממשלה מישרד חשב כי יודע גם
 ליש־ של כרטיסי-החשבונות כל את מסר

 ראש־המנד בלישכת לגורמים כת־הנשיא
שלה.

 פוליטיים גורמים של והחיטוט החקירה
 שלב הם נשיא־המדינה בית בהוצאות

 מנחם ראש־הממשלה, במילחמת נוסף
ורע המדינה בנשיא לישכתו, ואנשי בגין,
 בחירתו ביום עוד החלד. המילחמד. ייתו.

 בכל התנגד בגין כנשיא. נבון יצחק של
 המציא בכהונה, יזכה שנבון לכך כוחותיו

 הספק- כמו מהם, חלק אשר מועמדים
לאו בדיחה הפכו שווה, יצחק פרופסור

המו הוא נבון כי ברור כשהיה גם מית.
 של הקודמת הצהרתו למרות היחידי, עמד
 אשר יהיה — הנשיא כי שביקש בגין,
 הצביע גדול, ברוב־קולות ייבחר — יהיה
 נגד המפורסמת החשאית בהצבעה בגין
*. נבון

 בגין הופיע שבה תקופה החלה אחר־כך
 למישכן־ הממהר ראש־הממשלה בדמות
 פוליטי אירוע כל על לו לדווח הנשיא,

 לנשיא-המדי- כבוד שנותן וכמי אחר, או
 מקורבי-הנשיא אמרו אז גם כי אם נה,
 בהתנגדותו ממשיך שבגין להם ברור כי

לנבון.
 הביקור
שהקפיץ

 שכונת־התיקווה. בפרשת בא מיפנה וך*
 ביקור לערוך החליט נבון הנשיא י י

 הנשיא, לדברי בשכונה. ימים שלושה בן
 באותו עיתונאים עם מראיונותיו באחד
ה בקירוב תפקידו את רואה הוא סיור,
ש הסיור, את ערך לכן בישראל. עדות
 בשכד ביקורים בסידרת הראשון רק יהיה

 בפיר- זכה אשר הזה, הביקור נות־מצוקה.
הטל עיתונאי שביתת ביגלל מועט סום

 ואת בגין את הקפיץ עת, באותה וויזיה
 שם, רק ולא בחדרי-חדרים, חרות. אנשי

לשמוע היה אפשר הממשלה, בישיבת גם

 אי־ אחד, מועמד רק שהיה מניוון •
 סוגים שני רק היו נגד. להצביע היה אפשר

 ונמנע, נבון יצחק בעד :פתקי־הצבעה של
 כתב הנמנע. פתק את להכניס בחר ובגין

 ההצבעה את לצלם אז הצליח הזה חעולם
).2121 הזה (העולם החשאית


