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שואת ומקווים הסיבה על תוהים הרופאים
תסחיראוויר ולא הסוברת, של תוצאה

 חב- שמעה היא נבהלה. כגין ליזה ^
א  שבבית מחדר־האבטיה עמומה טה י

 בירושלים. בלפור ברחוב ראש־הממשלה,
ה אזהרות בכל נזכרה היא שניות תוך

 מאז בגין בני־הזוג את המלוות רופאים,
 ׳ לפני שלו, הראשון בהתקף־הלב הבעל לקה

 ליפול, עלול הוא :שנים מחמש למעלה
 יש ואז ההכרה, את לאבד פיתאום, לפתע

לבית־החולים• מייד להעבירו
 בבהלה נכנסה ראש־הממשלה של אשתו

 בעלה, ישב הריצפה על לחדר־האמבטיה.
 בגין מוזרה. בזווית הקיר על נשען כשהוא

בק לעוררו ניסתה עליזה הסר־הכרה. היה
 קלות סטרה ואף !״ מנחם !״מנחם ריאות

 מיהרה היא התעורר. לא בגין פניו. על
שב השומר את והזעיקה דלת־הכניסה אל

 שומרי־הראש ל״גורילות״, קרא זה פתח.
 ואלה אישים, לשמירת מהיחידה בגין של

לחדר־האמבטיה. נכנסו
 הנשמה לבגין לערוך ניסה מהם אחד

עלי־ אך באמבטיה, בהיותו עוד לפה מפה

מעלפו בגין התעורר כבר בינתיים
* שומרי־ראשו על־ידי הובהל הוא נו.

 גוטס־ מרווין והד״ר הדסה, לבית־החולים
לבית־החולים. הוזעק האישי, רופאו מן,

 שבדרך־ רכה, נפילה ישבנו, על נפל בגין
כש אולם נזק. לשום גורמת אינה כלל

ה חסר שבעצמותיהם מבוגרים, אנשים
עלו הם זה, מסוג נפילה נופלים סידן,
הירך. עצם צוואר את לשבור לים

מחיי בגין, של והסוכרת הלב מחלות
 רבות, תרופות לו לתת רופאיו את בות

ב גורמות, אלה תרופות שונים. מסוגים
 הגוף מעצמות הסידן לבריחת לגיל, נוסף

אנ אצל לשברים. רגישות אותן והופכות
 כימ־ ,65 ראש־הממשלה, של שבגילו שים
 בעצם שברים הם מהשבדים מחצית עט

הירך.
 מהירה היתד. גוטסמן ד״ר של האבחנה

ו התעלף סחרחורת, קיבל בגין ביותר.
 בתוך כלל היה לא ראש־הממשלה נפל.

הרשמיות, בהודעות שפורסם כפי האמבט

 ראובן ד״ר בירושלים, הדסה בית־החולים של הזזדש המנהלעייר רופא
 המאולתרות העיתונאים ממסיבות באחת תשוש נראה פינחס,

 הציבור, את להרגיע שוב ניסה הוא גוטסמן, פרופסור עם יחד בביתיהחוליס. שנערכו
בגין. מנחם של בריאותו מצב על האמת את ולהסתיר דבר, אירע שלא כאילו

 לפני יומיים צולם בגין מנחםתמוה הגדולה
צלם־העי־ על־ידי ההתמוטטות

 נראה בתמונה הפוטו־מונטאד. את עשה שגם גינוסר, חנוך תונות
מכוס לוגם ואחר־כך שלו הגלולות אחת את נוטל כשהוא בגין

 של הגדולה והכמות ראש־הממשלה של המתקדם גילו מים.
 שלו, והמוכרת מחלותיהלב ביגלל בולע הוא שאותן התרופות

 העליון חלקה את לשבור לו גרס וזה בסידן, מחסור בגופו יצרו
שעבר. בשבוע בחדר־האמבטיה הנפילה בעת הירך עצם של

 לתופעות להביא העלול דבר מחזור־הדם,
 שאינן כאלה ביניהן במיוחד, מסוכנות
לתיקון. ניתנות

 התגבר הוא בתסחיף־אוויר, בגין כשלקה
 כל בו התירו לא והן הלוואי, תופעות על

 ומנכ״ל גוטסמן חוששים עתה אולם סימן.
 ש־ פינחס, שמואל הפרופסור בית־החולים
 של תוצאה הן וההתעלפות הסחרחורות

 בעיקר תסחיף־אוויר. של מחודשת הופעה
 העלולות הלוואי מתוצאות גוטסמן חושש

ההת היתה אכן אם בגין, אצל להיוותר
תסחיף־אוויר. של תוצאה עלסות

דיווח סיגנון
אמריקאי

ץ ^ ר ג לקבי ביותר פשוט ניתוח עכ
ה הירך. עצם בצוואר מסמרים עת •■

ממ על־שם מור, ניתוח בשם קרוי ניתוח
 סבל בגין לשעתיים. שעה בין ואורך ציאת

הכא ואחריו. הניתוח לפני עזים מכאבים
 חששו שהרופאים עד גדולים כה היו בים

 כסי התחכם, לא הוא להלם. ייכנס שבגין
 לעיתונאים. לספר ניסו ורופאיו שעוזריו

הת על דיווחים של החדש, הסיגנון את
ה ואחרי בעת לפגי, כביכול, חכמויותיו,

 רו־ הנשיא מעוזרי מקורביו למדו ניתוח,
״חוכ על בהרחבה שדיווחו רגן, נאלד
 למרות הניתוח, בעת הנשיא של מות״
מכאבים. התפתל האמריקאי הנשיא שגם

 המעידה תוצאות יהיו מה לדעת קשה
במיקרים בגין. של הירך עצם ושבירת

 אנשים אצל כזו תאונה מסתיימת רבים
 ראש־הממשלת פטאלית. בצורה קשישים
 שכמה אחרי מת צ׳רצ׳יל, וינסטון בריטניה

 באמבטיה, הוא אף מעד, לכן קודם ימים
 לרעיית קרה גם כך הירך. עצם את ושבר
וייצמן. ורה הראשון, המדינה נשיא

 אשר אחרים, על ידוע זאת לעומת
 עורך- ביותר. קצרה תקופה בתוך החלימו

 תוסיה־ שלמה המפורסם, הירושלמי הדין
 מ־ ויצא הירד עצם את ושבר מעד כהן,

 כשהוא ימים, שלושה כעבור בית־החולים
 המיש־ לאולם הישר הליכה, במקלות נעזר

אבו־ אהרון השר של למישפטו פטים,

שלה חברי בגין את להרג■! אסור הוראה: קיבלו הממ
תקבלו וכר - לדעתו ולהתנגד חשובות החלטות ה

 בדיוק ידעה היא אותו. הפסיקה בגין זה
בהנש טעם שאין וידעה לבעלה, קרה מד,
מפה־לפה. מה

מק שבגין הראשונה הפעם זו היתד, לא
 למיקרה עד אך ומתעלף. סחרחורת בל
 בעת רק לו קרה זה שעבר, השבוע של

בכיסאו. ישב או במיטתו שרוע שהיה
......................י........... !0 1

במכ לבוש כשהוא ,בחדר־ד,אמבטיה אלא
לרגליו. ונעליו ומקטורן חולצה נסיים,

נגר וד,התעלפות שד,סחרחורת נראה
 הקשה הסוכרת ממחלת כתוצאה מו

 עקב ולא מאוזנת, לא סוכרת שלו,
 גוטס־ שערך מהירה בבדיקה מחלת־הלב.

גילה הוא הירך, עצם ניתוח לפני עוד מן,

 שריר לאוטם או להתקף־לב סימנים שאין
הלב.
 אחרת, מאפשרות חוששים הרופאים אך

 כליל יחלים שבגין אחרי רק יבדקו שאותה
 לבוא. העלולות ומתופעות־הלוואי מד,שבר

 אמי בתסחיף־אוויר, כשנה לפני לקה בגין
ל- מהלב אוויר בועות זורק הגוף בוליה.

 מקווים הרופאים מגן. הוא שעליו חצירא,
 רפואי, נם בחזקת הפעם גם יהיה שבגין

ו התקפי־הלב בעיקבות חיה שהוא כמו
 ממתינים הם שלו. הקשה הסוכרת מחלת

 ימים בעוד ממיטתו קם בגין את לראות
 אותו שילמדו מהרופאים מבקש ספורים,
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