
 נשיא שר החרבטויותיו ער
מכהונתו נרשה השוקד נבון, יצחק המדינה
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מקורביו עם לדון החל נבון יצחק המדינה נשיא :יא1ד113^
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החברה. בתחומי הממשלה מחדלי עם מזוהה הוא המצוקה שיכבות בקרב כי לו,

ת 7*1117 א
התדמית

 עלול בגין, מנחם אש־הממשלה, 4ף
 ולהגיש המדינה נשיא אל ללכת /<<

הכו השבוע הכריזו התפטרותו...״ את לו
 כאשר ישראל, בעיתוני הראשיות תרות
 בפרשת הממשלתי שהמשבר היה נדמה
סתום. למבוי נכנס מורה אלון

 את זה בשלב דחה בגין נדחה. המשבר
הס ממש שעות באותן הנשיא. אל הליכתו

 אל ההליכה את בגין ישהה אם כי תבר,
 שבו במצב עצמו למצוא עלול הוא הנשיא,

ללכת. מי אל לו יהיה לא
 שוקל נבון, יצחק המדינה, נשיא כ•

להמ אם הרצינות, בכל האחרונים, בימים
להתפטר. או בכהונתו שיך

 כנשיא כהונתו ימי שבמרוצת יתכן
ה את פעמים כמה נבון יצחק כבר שקל

 שלו התכופים העימותים להתפטר. אפשרות
 לו שהוצעו ההצעות ראש־הממשלה, עם

 ניתוח ולאחרונה הפוליטיים. לחיים לחזור
 כל — אופירה רעייתו שעברה הסרטן

לפרישה. סיבות בשעתם, אולי, היו אלה
 נבון יצחק אין האחרונים בימים אבל
ב לבטיו ועל מחשבותיו על עוד שומר
של סידרה עורך הוא לעצמו. זה נושא

 ידידים עם בעיקר והתייעצויות, פגישות
 הוא שבהן הפוליטי, מהתחום שלא קרובים

מייד. להתפטר האפשרות את עימם שוקל
 בפגישות נבון יצחק שמעלה הנימוקים

בעי נובעים מיידית, פרישה בזכות אלה,
 ומאי־ בישראל המימשל מהתמוטטות קרם

 המדינה נשיא הממשלה. ̂-של ריפקודה
 להשלים יכול אינו כי לחבריו, מסביר

 הכלכלה בתחומי הממשלה מחדלי עם עוד
המצו בשכבות בעיקר הפוגעים והחברה,

כפטרונן. עצמו רואה שהוא קה,
 למחדלי אחראי הוא אין כי יודע נבון

ה השכבות של מצבן ולהרעת הממשלה
 לדעתו, אבל, סמכויות. לו אין נחשלות.

 הם אין זאת. יודעים אינם המצוקה אנשי
 סמכויות שבין ההבדלים את בדיוק יודעים

 מייצג לגביהם הנשיא. וסמכויות הממשלה
 יותר אפילו אולי השילטון, את הנשיא
ל בו, רואים הם ראש־הממשלה. מאשר

הסוב לקיצוץ העליון האחראי את טענתו,
 להרעת המחיה, יוקר להאמרת סידיות,

ה נגד המתפשט ולייאוש חייהם, תנא
הדיור. מצוקת בפיתרון חידלון
ומקשיב העם אל היורד נשיא הוא נבון

רמרטיקה חווהנ
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לשינזעון רבין יצחק בין

יצחק
נמנה
פרס.

 שב בימים נבון,
 מיפלג צמרת על
רב יש עתה גם

 כוח־ביניים לשמש יכול נבון כי הסבורים, זיפלגת־העבודה1*1
 לאלון אחד מצד פרס בין המיפלגה, בתוך המתחולל במאבק

לראשות־הממשלה. מועמדותו אפילו נפסלה לא שני. מצד ורבין

 למרות לטענתו, העם. של רוחו להלכי
 מצביעים בה, זוכה שהוא הפופולאריות

 עיירות-הפיתוח ואנשי השכונות אנשי עליו
 לכל שותף בו רואים הם מאשימה. באצבע
 יכול נבון יצחק אין וזאת השילטון. תחלואי
 התבטא נפש,״ עד מים ״הגיעו לשאת.
 מוכרח ״אני ידיד, עם השיחות באחת
התו אלה בעיני שלי התדמית את להציל

תיקוותיהם.״ את בי לים
■ ■1 ■ י

י ל פשוט דבר אין מעשית בחינה *
! ה הכהונה מן לפרוש מאשר נשיא, ■

 התפטרות כתב להגיש פשוט עליו רמה.
הכנסת. ליושב־ראש

 הנשיא תחת חדש נשיא של לבחירתו עד
ה כנשיא הכנסת יו״ר יכהן המתפטר,

 :משעשע די מצב להיווצר יכול כך מדינה.
 ייאלץ להתפטר, נבון יצחק יחליט אם

 ממשלתו, את לפזר שיחליט במיקרה בגין,
שמיר. ליצחק התפטרותו את להגיש

 השבוע, הנשיא לישכת התבקשה כאשר
ההתפט כוונת בדבר הידיעות על להגיב

 על שמרה היא הנשיא, של הקרובה רות
 את מסרו ביודהנשיא חוגי אולם שתיקה.
הת קיים לא ״הנשיא :הבאה ההודעה

 בזמן מכהונתו. התפטרות בעניין ייעצויות
 הנשיא, בית וקרובי ידידים היו האחרון

 אפשרות על הנשיא עם ביוזמתם ששוחחו
 מתכוון הגדול כשרובם מתפקידו, פרישה

 לחיים לזזיכנס מנת על זאת שיעשה לכך
 להתפטר מתכוון אינו הנשיא המפלגתיים.

 אפשרות בגדר נשארה זו אבל בינתיים,
 מיספר לפני כבר שהודיע כפי פתוחה,

 הנשיא ייכנס לא יתפטר אם גם חודשים.
 צינון תקופת אחרי אלא הפוליטיים, לחיים
 עצמו.״ על יטיל שהוא

 הקרובים ידידיו עומדים זו הודעה למרות
להת מוסיף הוא כי דעתם, על נבון של

 יתכן הנשיא. מכהונת מייד לפרוש אם לבט
 מידבר נוספים, גורמים כאן שמשחקים

 בקרב מזוהה להיות אי־רצונו בדבר הסבריו
 מצבה אילי הממשלה. מחדלי עם ההמונים

 הנמצאת אופירה, של הרופף הבריאותי
 תרם בארצות־הברית, הקרנות בטיפול עתה
 בצמרת מחדש להשתלב רצונו ואולי לכך.

לשילטון. לחזור שעומדת מיפלגת־העבודה


