
אולטימטום הגיש ופר ר ג פסח
מן שיחדלו או לראש־המערך:

־ בגין של בריאותו על ההתקפות
בריאותם! על עובדות שיחשוף או

מכתב
תלונה

ה ך* ב ד, של תגו עי מ  של האיום על ה
הרפו החומר איסוף עצם ועל גדופר, 1 י

 לבוא. איחרה לא זו, מיפלגה ראשי על אי
 המערך, של החדשים הכנסת מחברי אחד

כס עיסקות על חומר אסף זכאי, יחזקאל
מעי על גרופר, של בלתי־כשרות פיות
 בכנסת, הליכוד מצליף של וגניבות, לות

 עמודים, עשרות בן דין־וחשבון, ושלח
 זכאי לדברי למבקר־המדינה. תלונה כמכתב

מר עדויות גרופר, נגד שנשלח בחומר יש
 ח״ב של בלתי־כשרים עסקים על עישות

לירות. מיליוני של גודל בסדר הליכוד,
 המצליף על אסרו גם המערך ראשי
די איש אמיר, (״ז׳אק״) יעקוב שלהם,
 עם יחד טלוויזיה בשידור להופיע מונה,

 של הפרלמנטרי הכתב שי, נחמן גרופר.
אירו יומן להשבוע כתבה הכין הטלוויזיה,

 על הקרוב, השישי ביום שתשודר עים,
 ראשי אולם ואמיר. גרופר המצליפים, שני

 ואמיר גרופר המועד. את אחרו המערך
לשידור. מוכנה והכתבה הצטלמו כבר

 נוח לא שכיום וייצמן, את להרגיז רצה לא
 השני: הטעם זו. בחוות־דעת להיזכר לו

 המיתקפות על מחה רבין כי שמע גרופר
 אשר בגין. על המערך ראשי של הרפואיות

לל רק התכוון גרופר רבינוביץ, ליהושע
לפזילתו. עוג

 ל- בתגובתו הכחיש, לא עצמו גרופר
 הרפאי התיק של קיומו את הזה, העולם

החומר את לפרסם איומו דבר ואת שלו

וגולדה אלון ח״כ
לב

שה במידה בכנסת, נאומו בעת שבידו
 האולטימטום את מקבל היה לא מערך
 הקטעים אותם הכחיש לא אף גרופר שלו.

 כלקוחים בפניו וציין הזה העולם שכתב
 :היתה היחידה תגובתו שלו. האוסף מן

 שהם, זמן כל זה את לפרסם טעם ״אין
 את אפרסם אם בסדר. מתנהגים המערך,

אותי.״ ישנאו הם עכשיו, זה

גרופר פסח
הגוף אל הנפש מן

 ששימעון ברור הכנסת, במיזבו, מקורבי!
 וודאי כראוי, לתפקד מסוגל אינו פרס
 כראש- בגין מנחם את לרשת יוכל שלא

הת כאשר עצמו, פרם שימעון הממשלה.
 על להגיב הזה העולם כתב על־ידי בקש
 לעשות בביטול סירב גרופר, של זה גילוי

כן.
 הנאומים דוכן על גרופר עלה כאשר

 כלא שלו, המדיני הנאום את לשאת כדי
 האפשרות על שידע אלון, יגאל לפחות

 גרד נשימתו. את הרפואיים, הגילויים של
הצ שעליו התיק, את בידו החזיק גם פר

 אלון. בפני קודם־לכן אחדות שעות ביע
אנ התנהגו ישיבה אותה כל במשך אולם

ה ההתקפות מבחינת למופת, המערך שי
 ראה לא וגרופר בגין, מנחם על אישיות

 הוא שלו. הפצצה את להפעיל צורך כל
 טובה כושר לשעת אותה לשמור החליט
להתיי המערך ימשיך וכאשר אם יותר,

 הממשלה. ראש של הבריאותי למצבו חם
הנוא דוכן אל התיק את עימו נטל הוא

מספ־ ישוסע נאומו, שבעת למיקרה מים,

 הליכוד, סיעת מצליף גרופר, פסח £5!
 זה שם ״הדוקטור״. בכנסת קוראים /

 הציע כאשר חודשים כמה לפני בו דבק
 למנות בלצון, ספק ברצינות ספק גרופר,

הכנסת. לחברי קבוע פסיכיאטר
גרופר, שהוכיח כמעט שעבר בשבוע

 לפסיכיאטריה, רק לא דוקטור הוא כי
 כל כמו גרופר, כללית. לרפואה גם אלא

 המערך ממיתקפת נדהם הליכוד, אנשי
והנפ הגופנית בריאותו על הפיתאומית

בגין. מנחם ראש־הממשלה של שית
 גרופר הכין שלו, המנהיג על להגן כדי

 מים־ אנשי בעזרת אסף, הוא מיתקפת־נגד.
 של ופיסות קיטעי־עיתונים ובעזרת לגתו

 מצב על חומר ודיברי־רכילות, שמועות
כש המערך. מראשי רבים של בריאותם

מ ונמנע הקרובים בידידיו רק נועץ הוא
 החליט עצמו לראש־הממשלה זאת לספר

 החומר ובו התיק את עימו שנשא גרופר,
 יחדלו לא אם כי הלך, אשר בכל שאסף
 בעניין בגין על מהתקפותיהם המערך אנשי
 מנה הוא להם ישיב הבריאותי, מצבו
אפיים. אחת

 המתין בכנסת, אחרים כרבים גרופר,
 ב- שעבר, בשבוע שנערך המדיני לדיון

 אבא ח״כ שהגיש אי־האמון הצעת עיקבות
 ובגין הליכוד, המערך. סיעת בשם אבן

 כדי זה דיון ינצל שהמערך חששו עצמו,
 בגין, על הרפואית המיתקפה את להמשיך
 בתור הכנסת מזכיר אצל נרשם וגרופר

הנואמים.
 של הבעיות

המערך ראשי
 פגש המדיני הדיון שהחל לפני וד לי
 אלון, יגאל בח״כ הכנסת במיזנון גרופר 2
 ״אם המערך. ומראשי !החוץ שר שהיה מי

 הממשלה ראש את לתקוף תמשיכו אתם
 שאנחנו לכם תדעו שלו, הבריאות בעניין
 התיק על ובהצביעו לו, אמר לכם,״ נשיב
 על חומר יש ״כאן הוסיף: בידו שאחז
 מכם, ואחד אחד כל של הבריאותי המצב
 מילה עוד אשמע אם אותו אפרסם ואני
ראש־הממשלה!״ של הבריאות על אחת

 עצמו הוא הרמז. את הבין אלון יגאל
ב בממשלה, היה כאשר להסתיר, התקשה

 היה כשמזג־האוויר או מתח בימי עיקר
וב בעינו הקשה העווית את במיוחד, קר

ו בהתקף־לב, אלון לקה לכך נוסף פיו.
תל־השומר. בבית־החולים אושפז
 צופי כל ראו אלון של העווית את אך

ועל אחת, מפעם יותר בארץ הטלוויזיה

 פרובוקטי- בקריאות־ביניים המערך סלי
 קבע שהוא האדום הקו את שיעברו וויות

בגין. של בריאותו בעניין ויגעו לעצמו,
 מודפסים דפים היו גרופר של בתיק

 נוסף נוספים, מערך אנשי על נתונים ובהם
 מאיר, גולדה אלון. ויגאל פרס שימעון על

 קודם־ שבוע — הירוק האור את שנתנה
תופ בגין, על הרפואית למיתקפה — לכן
חו גרופר בידי זה. בתיק נכבד מקום סת
 שבהם העור סרטן ועל הלב מחלת על מר

בק אחרות מחלות על וכן גולדה, לוקה
 שלדעת גולדה, של מישפחתה בני רב

 מצב על ישירות השלכות להן יש גרופר
שהתעו הישישה המנהיגה של בריאותה

מתרדמתה. לפתע ררה
 במיקרה רק
תקפה של מי

פרס ״ב ח
סכרת

בעיתו לקרוא יכלו הם שלו התקף־הלב
נים.

 חבר- של הנתונים איסוף בתיק אולם
 ממש. של סקופים גם היו גרופר פסח הכנסת
 נכונים, אכן הם שאם רפואיים, גילויים

ב בכותרות לזכות יכולים שהיו ספק אין
ה של מוחץ מענה ולהוות העיתונים, כל

 של הרפואיות ולהערכות לאבחנות ליכוד
 גרופר, של התיק על־פי בגין. על המערך

 במחלת פרס שימעון המערך מנהיג חולה
 פעמים כמה להתעלף לו שגרמה הסכרת,

 זה סיפור אם כשר־התחבורה, שכיהן בעת
 שלא — דבריו לפי הרי נכון, גרופר של

כמה באוזני אלא הבימה, מעל נאמרו

 אי־ הצעת את שהגיש מי אכן, בא ^
 הטיפול מן הוא גם התחמק לא האמון,

 על להצביע עמד גרופר פסח הרפואי.
 ספק־ שהיא אבן, של פיסיולוגית תופעה

 בוודאי אך ספק־פסיכולוגית, בריאותית
 המצליף, למיקצוע חברו גם לא-אסתטית.

יע ח״כ במערך, זו במישרה הנושא האיש
 של מהתיק נמלט לא אמיר, (״דאק״) קוב

ידידים. הם שהשניים למרות גרופר,
 כשר־ שכיהן מי יעקובי, גד חבר־הכנסת

 על ונחשב המערך, בממשלת התחבורה
 הוא זו, מיפלגה של במנהיגים הצעירים

 אחדות שנים לפני ועבר כיום, 43 בן
 בינתןים החלים שממנו ניתוח־לב־פתוח

ולצי ליעקובי, להזכיר עמד גרופר כליל.
 ניתוח־הלב־הפתוח, פרשת את כולו, בור
 הצעירים המנהיגים שאפילו להמחיש כדי
 רבות, בשנים מבגין הצעירים המערך, של
 ח״כ כי גם החליט גרופר בליבם. לקו

שו אלרגיות ממחלות סובלת נמיר אורה
 בימת מעל לציבור זאת לבשר ועמד נות,

ב ואילו בבדיחות־הדעת. כאילו הכנסת,
 עמד פדר, נפתלי מפ״ם, ממנהיגי אחד

 שפדר למרות מחלות־זיקנה, כמה לתלות
בלבד. 58 בן

 המערך, ממשלת ראש שהיה מי לגבי
 לעשות צריך גרופר היה לא רבין, יצחק
 רפואית. אבחנה לקבוע כדי ארוכה דרך
ה חווח־הדעת את רק לאמץ עליו היה

 על־ידי שנמסרה כפי רבין על מפורסמת
הת רבין כאשר היום, של שר־הביטחון

 בפעם הממשלה ראש תפקיד על מודד
 לציין אם היסס גרופר אולם הראשונה.
הוא האחד: טעמים. משני זו, חוות־דעת


