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ביט צנזורה קיימת שכהן כמדינות

 ניזון ישראל, כמו קפדנית, ופוליטית חונית
 אליו המגיע ממידע קרובות לעיתים הציבור

מדי באותה כלי־התיקשורת עקיפה. בדרך
ביוז מסויים מידע מלפרסם המנועים נה,

 הם ציטוטים. באמצעות זאת עושים מתם,
 שהתפרסם כפי מידע, אותו את מפרסמים

לעוב להתייחס שיוכלו מבלי בעיתוני־חוץ,
לפרשן. או בו הכלולות דות

ב בישראל כלי-התיקשורת נהגו השבוע
 כל עליו חלה שלא נושא לגבי זו דרן■

 עצמם: על הטילו שהם זו מלבד צנזורה,
 מנחם ראש־הממשלה, של בריאותו מצב
 ידיעות, התפרסמו וברדיו בעיתונות בגין.

 סטאנדארד באיבנינג השבוע אור שראו
 בעיתון הידיעה פוסט. ובניו־יורק הלונדוני
 שראש־הממשלה כך על סיפרה הבריטי
די ממצבי סובל הוא וכי לתפקד מתקשה

 האמריקאי העיתון מהמציאות. וניתוק כאון
 ניתוח- לעבור הצעה דחה בגין כי סיפר

לב־פתוח.
 בעיתונות אלה ידיעות שבציטוט המגוחך
מבו היו ששתיהן בכך, הוא הישראלית

 קודם שפורסמו וכתבות, ידיעות על ססות
הזה. בהטולם זה בנושא לכן

ליאוניד׳ברז׳נייב
תכופות היעלנזויות

 במפורש התייחס סטאנדארד האיבנינג
 שפיר־ המידע ממקורות כאחד הזה להעולם

 המסויים. השבועון שם איזכור תוך סם,
 ״מקורות על אומנם הסתמך פוסט הניריורק
 אולם בירושלים״, לראש־הממשלה מקורבים

 של מדוייק העתק היתה שפירסם הידיעה
 כאחת רק שהועלתה מאומתת, בלתי סברה

 בכתבת־ בגין, של מצבו להסבר האפשרויות
).2126( הזה העולם של השער

ב שחל השינוי על הראשונה הידיעה

הת ראש״הממשלה של ובהתנהגותו מצבו
כ לפני עוד )2124( הזה בהעולם פרסמה
 :הכותרת תחת תשקיף, במדור חודש,
:נאמר ידיעה באותה מתפקד״. אינו ״בגין

 הליכוד ממשלת של ביותר השמור ״הסוד
 כראש־מנד לתפקד חדל בגין מנחם :הוא

 של שמקורביו אחדים שבועות מזה שלה.
 הדבר בו. שחל קיצוני בשינוי חשים בגין
מת אולם הפומביות, בהופעותיו ניכר .אינו
 ראש־ה־ במישרד השוטפת בעבודה בטא

 ובניהול עימו הענייניות בפגישות ממשלה,
 ומנומס, אדיב נשאר בגין הממשלה. ישיבות
 עמו, המשוחחים דברי את שומע כרגיל,

 בעולם נמצא כאילו ,הוא לטענתם אנלם
 מהחלטנת נמנע הוא מכך כתוצאה אחר׳.

 אינו בפניו, המובאים בעניינים והכרעות
 עניין.״ של לגופו עוד מתדיין

פיר־ )2126 הזה (העולם שבועיים כעבור

פומפידו ג׳ורג׳
נפוחות פנים

 של מצבו על יותר מפורטת כתבה סמנו
:השאר בין נאמר, בה ראש־המסשלה,

 אחדים שבועות מזה הידועות ״העובדות
 הממשלה, ולשרי בגין מנחם של למקורביו

 של והנפשי הגופני שמצבו כך על מעידות
 הוא ביותר. ירוד האחרונה בעת בגין מנחם

כראוי...״ לתפקד מסוגל ואינו סחוט תשוש,
■ ו■ ■

 אינם שהדברים שבועות כמה מזה
 של הצר מתחומם חרגו הם סוד. בגדר עוד

 מי לכל ידועים הם ראש־הממשלה. מקורבי
שי לנושא הפכו הם בגין. עם במגע שבא

ה הכתבים ובכנסת. בממשלה מרכזי חה
להם. מודעים והפרלמנטריים מדיניים

 שתיקה של קשר מעין קיים זאת ולמרות
 העולם על־ידי הופר הוא לנושא. מסביב

ל להתייחס לנכון מצאה העיתונות הזה.
 על בעיתוני־חוץ, פורסם כשהוא רק נושא
הזה. בהעולס שהופיע המידע סמך

 עיתון שובר בה הראשונה הפעם זאת אין
ברי מצב סביב בעיתונות קשר־שתיקה זה

 זאת עשה הוא ישראלי. מנהיג של אותו
כש־ מאיר, וגולדה אשכול לוי לגבי בעבר

 גם זאת עשה הוא כראשי־ממשלות. כיהנו
 אי־ הוטל כאשר עצמו, בגין מנחם לגבי
ה ערב לקה בו התקף־הלב על חמור פול

האחרונות. בחירות
 בגין אושפז כאשר ,1977 באפריל אז,

 דיווח שנמסר מבלי איכילוב, בבית־החולים
המפ מנהיג של בריאותו מצב על לציבור

 חדר השילטון, את להחליף המבקש לגה
 הטיפול־ לחדר פן, סטר הזה, העולם צלם

 אז שמע הוא בגין. התאושש בו הנמרץ
 וכי שעבר ההתקף על עצמו בגין מפי
המוות״. ובין ביני היה כפסע ״רק

 הבחירות, מערכת בשיא תקופה, באותה
 של מבחינתם הגיונית הצדקה אולי היתה
 את מהציבור להעלים לנסות הליכוד אנשי

 בספרו בגין. של בריאותו מצב על האמת
 אנסקי אלכם כותב הליכוד, מכירת המצויין,

 הבחירות מועד שקרב ״ככל זו: פרשה על
 נפוצו כבר הפירסום. אנשי על הלחץ גבר

 זריז צלם אנוש. בגין של שמצבו שמועות
 בבית־החו־ בחדרו בגין את לתפוס הצליח

 מחובר בעיני לצנינים היה המראה לים.
ה של הבחירות מסע ממנהלי (פירסומאי,

 העולם בשבועון שהתפרסם התצלום ליכוד).
 שבנה לתדמית גמורה בסתירה עמד הזה

 חכם, מנהיג בגין, ,מנחם :הרשימה לראש
 ביותר המתאים האיש רבב, ללא אמיץ,
ראש־הממשלה.״ להיות

 הזה עולם בה זה פירסום כי היה נראה
היש בחברה הקיים הטאבו לשבירת תרם

מנ של בריאותם במצב עיסוק על ראלית
 מהמנטאליות אולי ניזון זה טאבו היגים.

 ולפרסם לעסוק נאה״ ״לא פיה על היהודית,
חלה כאשר הרע. עין מחשש אלה, בנושאים

רוזוודט פרנקדץ
המוות סף על ניצחון

ב שניצח אחרי קרום־הלב, בדלקת בגין
 שמצב התודעה הגישה. השתנתה בחירות,
ה עניינו אינו ראש־ממשלה של בריאותו

 המדינה, אזרחי כל של מעניינם אלא פרטי
 קשר־ על לשמור ניתן שלא ההכרה וגם

 אז לתפנית. שגרמו הם זה, בנושא שתיקה
 על רשמיים ביולטינים יום מדי פורסמו

 הופיעו רופאיו בגין. של בריאותו מצב
 הסברים מסרו אמצעי־התיקשורת, בפני
לשאלות. וענו

 נעשה שוב לקדמותו. המצב חזר עתה
השבי המעצמה אנשי שותפים לו ניסיון,

 מצבו על האמת את מהציבור להעלים עית,
 שהחלטותיו המדינה, בראש העומד של

אזרחיה. לכל נוגעים ושיקול־דעתו
■ י ■1 ■1
 הנוגע מידע העדמת של התופעה
 מנהיגים, של בריאותם מצב להידרדרות

 פזורה היא דווקא. לישראל אופיינית אינה
כרו היא כלל בדרך ההיסטוריה. כל לאורך

 ניסיון או השילטון, עירעור של בחשש כה
ה חולשת על ידיעות רקע על לתפיסתו

שליט.
 תופעות גדושה זמננו בת ההיסטוריה גם
זה. מסוג

האמרי הנשיא רוזוולט, דלאנו פרנקלין
 אר- של הנשיאים מבין היחיד ,32ה־ קאי

 בזו פעמים, שלוש שנבחר צות־הברית
את שהוביל האיש !לכהונתו זו, אחר

 במילחמת־ לניצחון כולו והמערב אמריקה
 מסע ערב אבוש חולה היה העולם־השנייה,

 .1944 בנובמבר שלו, ״הרביעי הבחירות
מצ הידרד שנה אותה ינואר מחודש החל
 היה לא בהן תקופות היו שלמשעה עד בו,

כנשיא. עוד לתפקד מסוגל
 כדי הכל עשו מפלגתו ועסקני מקורביו

הבו ציבור מעיני העובדות את להעלים
 של בבחירות ואומנם, האמריקאי. חרים
 דיו־ תומאס יריבו, את רוזוולט מחץ 1944

 ,1945 באפריל חודשים, חמישה כעבור אי.
 מותו אחרי רק במוח. משטף־דם נפטר
 תיפקודו כושר על מזעזעים פרטים נודעו

האחרונים. כהונתו בחודשי
 ,ג׳ורג צרפת, בנשיאות דה־גול של יורשו
 כהונתו תקופת סוף לקראת חלה פומפידו,

 למרות בקורטיזון. טיפול קיבל בסרטן,
 המשיך פניו, התנפחו מהטיפול שכתוצאה

 בתוקף להכחיש הצרפתי הנשיאות ארמון
 של מחלתו על והשמועות הידיעות כל את

מותו. אחרי רק נודעה האמת פומפידו.
מצב על ידיעות נפוצות שנים כמה מזה

)1077( מהתקך־דב מחלים כגין
שתיקה של קשר

 ברית־המועצות, מנהיג של הלקוי בריאותו
 לתפקד ממנו המונע ברז׳נייב, ליאוניד
 רשמית. מוכחשות אלה ידיעות כראוי.

 בהופעות להפריכן מנסה עצמו ברז׳נייב
ה לשנייה. אחת היעלמות בין פומביות,

הסתלקותו. אחרי רק תיוודע, אמת
 השילטון, ברסן המחזיקים של זו נטייה
 נוצה כשמקרבים גם בו, ולהחזיק להמשיך

 עוד בהם נותרה אם להבחין כדי לאפם
 מה נפרדת. להתייחסות ראוייה חיים, רוח

 — מתוקנת מדינה ששום הוא שברור
 — ישראל של במצבה מדינה לא ובוודאי

ייחת בו מצב לעצמה להרשות יכולה אינה
 שאינם מנהיגים בידי הגורליים ענייניה כו

ברי במצב פומבי עיסוק לתפקד. מסוגלים
 ניגוח של עניין אינו מנהיגים של אותם

הצי חייב שעליו חיוני, נושא זהו פוליטי.
ומהימן. מדוייק מידע לקבל בור

התרש קיימות בגין מנחם של במקרה
מבו בלתי שמועות ידיעות, קטעי מויות,
ה למשל, כך, שונות. ותיאוריות ססות
 של יכולתו שאי היא, בצמרת הרווחת הנחה

 ממצב נובעת אינה לתפקד, ראש־הממשלה
 אי־יכולתו הנכון. הוא ההיפך בריאותו.

 עקרונותיו בין הפער על לגשר בגין של
 מצב את המחמירה היא המציאות לבין

בריאותו.
ה וחרושת הידיעות מסכת כך, או כך

 מאפשרים אינם בגין של מצבו על שמועות
 לאורך זה מנושא ולהתעלם להמשיך עוד
 של גורלה מונח בהם בימים דווקא זמן.

 מונח היה מאשר יותר — בידיו המדינה
 ישראל של אחר או זה מנהיג בידי פעם אי
 המידע מלוא את לקבל וזכאי העם חייב —

הכ ראש־הממשלה. של מצבו על המוסמך
והע טישטוש ניסיונות מגומגמות, חשות

צי דיון שמניעת תפלה אמונה תוך למה
 האיש, של מצבו את תשפר בנושא בורי
 למישטר או פרימיטיבי לשבט אולי יאים

לה המתיימרת למדינה לא אך טוטאליטרי,
במזרח־התיכון. היחידה הדמוקרטיה יות
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