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 היום של המוקדמות הערב שעות ך*
 ראש־הממשלה, הגיע שעבר, החמישי ^

שחז אל בגין, מנחם  בבית־החולים ממד
 זה מכון בירושלים. הדסה האוניברסיטאי

 מחלות־ממאירות, בחולי כלל, בדרך מטפל,
 נוחים וחדריו חדש, שהבניין מכיוון אולם

לאש בגין של רופאיו החליטו ונעימים,
שם. פזו

 לבית־החולים, בגין שהגיע לפני עוד
 ב- או בעייפות מדובר שלא היה ברור

 בית־החולים, מנהל שטען כפי ״תשישות״,
הראל. אסא הז־״ר

 לראש- שנערכה הראשונית בבדיקה כבר
ה לואיס, באזיל הד״ר על־ידי הממשלה,

 והפרום׳ מסעותיו בכל בגין את מלווה
 המחלקה־הקרדיולוגית מנהל גוטסמן, מאיר

 ברור הממשלה, ראש מטופל שבה בהדסה,
 היו התופעות מוחית. בהפרעה שמדובר היה

 ומה ראייה, טישטוש סחרחורות, ברורות:
 ורופאיו, בגין מנחם את הדאיג שבעיקר

 הממשלה ראש סבל שממנו בדיבור הקושי
המוקדמות. הצהריים משעות עוד

 חוות־ את לבקש החליטו הרופאים שני
 ב- הנוירולוגית המחלקה מנהל של דעתו

ד,נוי לביא. סילוואן הפרופ׳ בית־החולים,
 ב- ראש־הממשלה את לבדוק דרש רולוג

לאישפוז. אותו והעביר בית־החולים
הנד הבדיקות נעשו ערב באותו עוד
 רמת לקביעת דם בדיקות ביביהן: רשות.
ובדי הדם התקדשות מידת בדיקת הסוכר,

 בדיקת — ,£.0£. בוצעה כן לב. קות
 אינה זו בדיקה המוח. של גלים־חשמליים

 סימנים נותנת אלא מדוייק, מידע מאפשרת
 התוך- ההפרעה איזורי על המראים גסים

 חלה ולא החמיר, בגין של מצבו מוחיים.
הרופ והדיבור. הראייה בקשיי הקלה כל

 0. 7. נוספת: בדיקה על החליטו אים
מח בעזרת בדיקת־רנטגן שהיא

 איזורי-המוח של מיפוי המאפשרת שב,
מירבי. בדיוק הפגועים,

 תמונה כמו נראים המתקבלים הצילומים
 מירבי איתור המאפשר דבר חתכי־מוח, של
 קשה זו בדיקה הפגועים. האיזודים של

 תוך־ורידית הזרקה על-ידי ונעשית במיוחד
 מערכת לכל המתפשט ניגוד, חומר של

 לאיזור הניגוד חומר מגיע כאשר הדם.
 מחוץ אל החומר של שפיכה נראית פגוע,

לכלי־הדם.
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 יש שאכן, הראו, הבדיקה וצאות ן*ן
 הועבר ראש־הממשלה מוחית. פגיעה 4 1

בניין של השישית בקומה הלב למחלקת
. הדסה.
ב ביותר הקשה השאלה נותרה עתה
ש המוחי, הנזק האם אלה: מעין מצבים

 ידוע הפיך. הוא ראש־הממשלה, סובל ממנו
חולפים לא שעות, 48 עד 24 תוך שאם

 לשפר כדי לעשות מה אין ההפרעה, סימני
המצב. את

 שעשוייה לתשובה, מתישה ציפייה החלה
כולו. המדיני המצב את לשנות היתר,

 לשימי התברר, שעות 24 אחרי ואומנם,
 סבל שממנה המוחית ההפרעה הכל,'כי חת

 י[׳1£\1זא51£־א1י 150-1£- היתד, בגין
הפרעה־ ל,410 - 1.י1.^.

ההפ כלומר: הפיכה. מאד, זעירה מוחית
 נעלמו ראש־הממשלה סבל שמהן רעות

והלכו.

 ככל למנוע, היא בגין של רופאיו בפני י י היום העומדת העיקרית בעיי־ ך*
בעתיד. דומים מצבים האפשר,

 חולף, או קבוע כנזק מוגדר מוחי מאורע
 באספקת מהפרעה כתוצאה המוח הרקמת

 הסתיידות־עו־ הן הנפוצות הסיבות הדם.
 שומניים חומרים הצטברות כלומר, דקים,

 מהלב הדם את המובילים כלי־הדם בדפנות
 יכולה כזו הסתיידות אברי-הגוף. שאר אל

ה כשהדוגמה בגוף, עורק בכל להיווצר
 התקף־לב. היינו הלב, היא ביותר נפוצה
 חסימה נוצרת ההסתיידות תהליך במשך
ש עד הנפגע, העורק של והולכת גדלה
 מלאה, חסימה מופיעה דבר של בסופו

באס הפסקה היא שלה המיידית שהתוצאה
 המאורע חומרת תיקבע זה במצב הדם. פקת
 אם החסימה. של היווצרותה מהירות לפי
 צדדיים כלי־דם עליהם יקבלו איטית, היא
 בעת והפגיעה הדם, הזרמת תפקידי את

 החסימה אם משמעותית. תהיה לא החסימה
 הי- בזמן גם הקיימת אפשרות פיתאומית,

ונו חריפים הסימנים תסחיף, של עצרותו
והפיכים. קצרים להיות טים

להיווצ המסייעים רבים גורמים קיימים
 ראש־הממשלה אצל מאורע-מוחי. רות

 סובל הוא הללו: הגורמים מרבית התהוו
לב. וממחלת מיתר-לחץ־דם מסוכרת,

ביו נמוכה בדרגה מסוכרת סובל בגין
 את ומאזן לתרופות, נזקק אינו הוא תר.

 דלת- דיאטה על־ידי בגופו הסוכר רמת
בלבד. פחמימות

 של למצבים להביא עלול יתר־לחץ־דם
 הגורם דבר הדם, בלחץ פיתאומית ירידה

 חוסר־ ומצבי העורקים, בהיקף לשינויים
בגוף. מסויימים באיזורים חימצון־זמני

 ראש־הממשלה סובל ממנה מחלת־הלב
 מצבים בפני לכושר־עמידותו תורמת אינה

 ושוב הלב, בקצב פיתאומיות הפרעות של
חימצון. חוסר —

 גורם ביותר, הקשה בצורתו מאורע־מוחי
 מסתיימים בדרך־כלל אך מיידי, מוות

 בלתי- או הפיכים בשיתוקים כאלה מצבים
 השמאלי, או הימני חצי־הגוף של הפיכים

 אצל שקרה כפי מקומי, שיתוק של מצב או
ראש־ד,ממשלה.

 מיד לקבלה כדי וייצמן, של להתפטרותו
כשר־ד,ביטחון. שרון אריק את ולמנות
לג ניזעקו. הליברלית המיפלגה אנשי

 של מינויו אחרים, רבים לגבי כמו ביהם,
 מילחמד, פירושו כשר-ביטחון, שרון אריק

הליבר השרים מן ביקשו עסקנים ואסון.
תכ את יממש לבל בגין על לאיים ליים
ניתו.

וחברי-ד,כנ הליברלית המיפלגה לעסקני
הש ארבעת כי לפתע התברר שלה, סת
 כשר־ביטחון, שרון אריק את יקבלו רים
כסאותיהם. על לשמור כדי רק ולו

הלי שרי את אפילו שהפתיעה היוזמה,
 ועדת יושב־ראש של מידיו באה ברלים,
 מיכתב ששיגר ברמן, ברמן. יצחק הכנסת,

להת מהם דרש שבו הליברלים, שרי אל
דיעיר. חילוקי רקע על מהממשלה פטר

 המיפלגה של המוצהרת המדיניות ביו
 לגבי הממשלה מדיניות לבין הליברלית

 ידעו שלא אלה לבנייה. קרקעות הפשרת
 כשר־ שרון אריק את למנות כוונה שיש

 מיכ- את ראו וייצמן, של במקומו ביטחון
 השרים אולם כתימהוני. ברמן של תבו

ה מדיניות הרמז. את הבינו הליברלים
 על־ מוכתבת הקרקעות בנושא ממשלה

 על ממונה היותו בתוקף שרון, אריק ידי
 שאחייי ברמן, ישראל. מקרקעי מינהל
 המיפלגה, של הכנסת חברי מרבית עמדו
 שהוא הליברלים, של תל-אביב גוש ראשי
 כראש־ ואישים זו, במיפלגה החזק הגוש

 להט (צ׳יצ״׳) שלמה תל־אביב עיריית
 זה, מיכתב דרך הודיעו סחרוב, ואהרון
 אכן אם שלהם: לשרים אלגנטית, ובצורה

,כשר־ד,ביטחון שרון אריק את בגין ימנה
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בנושאי שלא־החליטה המפורסמת, הממשלה מישיבת ברידתו בגין י1 # ■4411
 קלימוביצקי יונה מזכירתו במעקה. נתלה שמעד, בגין שעבר. השלישי ביום הסובסידיות,

 מישרד של והנוטר (מימין) מאחריו שצעד שומר־ר׳אשו וכן בו לאחוז מיהרה (מימין)
 לממשלת שצפוי למה הסמל היא המעידה כי היום, באותו טענו ליצנים הממשלה. ראש
 בגין, אושפז כאשר יומיים, כעבור אולם האומללה. הממשלה ישיבת בעיקבות בגין

חמורים. ממשברים בגין של ממשלתו הצלת את דווקא סימלה המעידה כי התברר

 בשתי להופיע עלולות בראייה הפרעות
בלבד. אחת בעין או העיניים,

הוז לא היום שעד בדיבור, ההפרעות
ה בהופעותיו הראל הד״ר על-ידי כרו

 בגלל ולו יותר, חמורות בטלוויזיה, רבות
 יכולות אלד, הפרעות החולה. של הרגשתו
 חסר- ובפיטפוט הנאמר באי-הבנת להתבטא

 או הנאמר של טובה הבנה יכולת או תוכן,
 ראש־ר,ממשלה של מחלתו לדבר. אי-יכולת
 חש הוא ביותר. י קלה בצודה התבטאה

 חלפו אלה וגם בדיבורו, במיגבלות תחילה
יומיים. תוך
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 הרום- עם בגין כבר מתלוצץ תה, **
הראשונים, בימים אך והאחיות. אים 2

הש את הליברלית המיפלגה מרכז יאלץ
 את ולפרק מהממשלה לפרוש שלו, רים

הליכוד.
 לבגין. עימו ורץ הרמז את הבין ארליך
 וייצ־ נפגשו כאשר מיידית. היתד, התוצאה

ב שהיו בנושאים הבהרה לשיחת ובגין מן
 ששמע וייצסן, אפילו הופתע מחלוקת,

 לקבל בגין של כוונתו על לכן עוד,קודם
ומ השיחה מנועם להתפטרותו, לגרום או

ראש־ד,ממשלה. של ד,וויתורים
דחייה

שבועות מה31
ב לאותם גרמה בגין של חלתו ^
! ש־ כך על שעמדו הליברלית, מיפלגה •

 רחוק היה שעבר, בשבוע והשישי החמישי
 שטען למה בניגוד אלה, מהתלוצצויות מאד

בית־החולים. מנהל
 חומר של זריקות מקבל ראש־הממשלה

 לשיכבה המוזרק — הפרץ — נוגד-קרישה
ה בעתיד החולה. של בבטנו התת־עורית

 בצורת נוגדי־ד,קרישה את יקבל הוא קרוב
שבוע. מדי דם לבדיקות ויזדקק גלולות,

 כלומר יתפתח, לא המאורע-המוחי אם
 תסחיפים שליחת של מצבים עוד יהיו לא

לעבו לחזור בגין יוכל עורק־המוח, לתוך
 תוך הגבלה, כל ללא כביכול, מלאה דה

הש תחת להיות חייב יהיה הוא שבועיים.
 הסובלים אנשים שאצל מאחר מלאה, גחה

 הסיכויים שלו, אלה כמו כרוניות ממחלות
ורבים. גדולים הם נוספים להתקפים

 הממשלה, את לעזוב זו מיפדגה שרי על
 ביום שייערך המיפלגה במרכז שיסתפקו,

 בלתי־מחייבת, בנוסחה הקרוב, החמישי
 של כהונתם המשך את תאפשר אשר
 לכל ברור אולם בממשלה. הליברלים שרי
 הליברלים, של הבא המרכז פסק־זמן. שזה

לסט המרכזית שהלישכה לאחר שיתכנס
 המחירים עליית מדד את תפרסם טיסטיקה

 ולשלושת לארליך יגרום הבא, החודש של
מהממשלה. להתפטר השרים
הח הראשון, משבר־וייצמן לאחר כבר

מזו במהלכים לפתוח וארליך בגין ליטו
 הליכוד. מיפלגות את לאחד כדי רזים
 אולם רב, זמן מזה באיחוד רוצה חרות

 החליטי זו מסיבה לו. התנגדו הליברלים
 זו, כוונתם בסוד בינתיים לשמור השניים
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