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אותי מחבקים דווקאההולדת ביו□ לפתע,
איש־ציבור להיות מחליט כשאתה שגם
שלך. ורק שלך, הם —

 כולנו פה מחלות? אומרת, זאת ״מה
 זוהי פצוע. אדם למשל, אני, חולים!
 בלחצים במילחמות, החי עם של תוצאה

הסי מה לא״נורמלי. במצב תמידיים,
ברי של הקישקוש.הזה מהו הזה? פור

 או שחולה־מין להניח קשה הרי אות?
 לכנסת.״״ מגיעים חולה־נפש

 להוציא נועדה •החשיפה
וההשע ההנחות מתחום זאת
רות!
לכנסת כאלה חולים יגיעו ואם נו,

להס מאמץ יחסכו לא בוודאי הם —
 במה להתבייש מה אין לי זאת! תיר

לי. שיש
 שלי שהילדים רוצה לא גם אני

 אשמים הם מה במבוכה. יבואו ייבהלו,
 מאוד מפריע הזה החיטוט הזה? בדבר

שלי. לילדים
 רגעים בפרס בחיים, רגעים יש
 עם רק להיות רוצה כשאדם קשים,
שמה פחדתי כמה אני!״ ״רק — עצמו

וירשובסקי מרדכי
בטזסיק...״ .פצע

 שלי, והבן לעיתונות, ידלוף לי שקרה
 לא בדרך זאת ישמע בצבא, המשרת

 זאת לשמור הצלחתי לשימחתי דרך!
 וכך לחופשה, הביתה בא הוא בשקט.

, לו• נודע
לח נהוג בארצות־הברית •
 לפוליטיקה, ש״רץ״ שמי שוב

 הכל, לחשוף! נכון להיות צריך
מצב־בריאותו. זה ובכלל

 לארצות־הברית הזאת האנלוגיה
במ חולים אנחנו באמת! אותי, מצחיקה

לפ עצמנו משווים המגלומניה, חלת
 לארצות־הב־ — לפחות! אבל — חות

 הוא קבלת־ההחלטות הליך שם רית...

 לשר־ ,לנשיא שם יש כוח איזה שונה.
 ארצות־הב־ נשיא לשר־ההגנה! החוץ,

המערבי! העולם מנהיג הוא רית
 בעמדת־מם־ שר •כלומר:

במ גם חשוך להיות צריך תה
הקטנטונת? דינתנו
 בעם קטנה, במדינה פה מדובר אבל

כולם. את בו מכירים כולם רוב פי שעל

 את המפגישות הצבא, כמו מערכות, יש
 כמו שעמדות־מפתח הוא נכון כולם.

 הן שר־חוץ, שר־ביטחון, ראש־ממשלה,
קריטיות.

ה הנ  לחת־ הבסים נחלש •
לחשיפה. נגדותך
 המדינה. מתקיימת שנים 40 במשך

המ במצב נתקלתי לא עוד משהו? קרה
שינוי! חייב

 גולדה דיין? משה של מחלותיהם
 ואיך חולים, היו הם הנה, הנה, מאיר?

 עד ביותר, האישי התחום זהו תיפקדו!
מסויים. גבול
הגבול? מהו •
תלו בחולה או בנרקומן מדובר אם

 לי יש אם תדע האומה שכל מדוע תי.
למה? לי? אין או סרטן־המעיים

ה מ לד לאומה מותר כן •
עת?

 בעיקבות ימים, לכך־וכו שאושפזתי
 לעשן. סוף־סוף, ושהפסקתי, כר־וכך...

עלי. אסרו ברירה, לי אץ
או מצמרר כך, אם ומה, •
תך?

 ללכת יחוייב שאיש־ציבור הרעיון
 דוחות־הבריאות את ברבים ולחשוף

 הרי פתאום? מה משחר־ילדותו. שלו,
 מכירים לא שם באינדונזיה, חיים איננו

 מתנגד אני מוכן, לא אני לכך זה. את זה
לזה!

סקי3וירשו מרדכי
 תוח:3־3יתוח־ד1

 להפריד ,צריו־
המחלוח...״ ביו

 מרד- חבר־הכנסת לקה אוגוסט ^
 אחרי בהתקף־לב. וירשובסקי כי ^

 ני- בנובמבר נותח וצינתור, טיפול
 תהליך־החל- עבר הוא תוח־לב־פתוח.

שבועות. כמה בן מה
בעיתו פורסמה האירועים שרשרת

 ויד־ של בואו בפירסום זכה בפרט, נות.
 היושב־ בחירת ביום לכנסת שובסקי

 וירשובסקי שוחרר הבוקר באותו ראש.
התע ואחרי־הצהריים מבית״החולים,

למישכן. להגיע קש
תהליך־החל־ על מספר וירשובסקי

לעי ירוד, במוראל מלווה קשה, מה
 פיקוח תחת להיות הצורך ועל תים,

רפואי:
שבו שישה־שיבעה הייתי לא ״כבר

הב אחרי החמישי, ביום בבדיקה. עות
 לראשות־עי־ רץ (וירשובסקי חירות
 הגיע לבדיקה. אלך תל־אביב), ריית
הזמן.

 אבל מלאה, לפעילות חזרתי ״עכשיו
 מודעי שיצחק שמעתי זמן. לקח זה

 הראשונה בתקופה לא־טוב הרגיש
 ועודדתי אליו טילפנתי הניתוח. אחרי
 משהו, לעשות חשק לך אין ,אם אותו:
 יעבור זה תדאג. אל חלש, קצת ואתה

שבועות.׳ ארבעה־חמישה אחרי לך
הני אותו את עברנו ואני ״מודעי

 מעקפים יותר עברתי אני כי אם תוח,
 ואילו מעקפים, שישה עברתי אני —
ארבעה. ,רק׳ הוא

להתגבר כדי כוח־רצון הרבה ״צריך

 חזרתי כיום ואי־הרצון. החולשה על
 שהתיפקוד לי נדמה מלא. לתיפקוד

 השתפר.״ אף שלי
 שעברת הניתוח •פירסום

ביוזמתך? נעשה
 פי על אבל זאת. יזמתי אני לא

 ומסתיר טורח הייתי אילו תפיסתי,
 בבית־חולים אותי פוגשים והיו זאת,
 — בי! נתקל היה מישהו תמיד —

 וכבר חרושת־שמועות, מתחילה היתה
 הורגים היו ,אוהו!׳ לזה: זה אומרים היו

המקום. על אותי
 לובה אותי פגש התקף־הלב, אחרי

 רק הוא לא, לא, בבית־החולים. אליאב
 שהייתי לעצמך תארי מישהו... ליווה
 היה מה יורע מי משהו. להסתיר מנסה

מכך! מתפתח
או ש״יקברו״ חששת לא •
 הפירסו• אחרי כפוליטיקאי, תך

מים?
 על שליטה לך אין יוצא, שזה ברגע

 שמעתי לרכל. מתחילים כולם כך.
 הוא יודעים, אתם ״מה עלי: שאמרו

 נראה זה בבית־חולים!״ חודש כבר
 התקף־לב, לי שהיה מפני ממושך,
ניתוח. — ואחרי״כן צינתור עברתי
 מ- בפירסום מאמין אתה •

למ כתרופה רק צב־בריאותך
 ״זכות במיסגרת גם או כה,

לדעת״? הציבור
לדעת. צריך שהציבור דבר זהו כן,

זה. בעד אני
 של מוחלטת חשיפה בעד •

הנבחר? של מצב־בריאותו
 לפרסם שצריך חושב לא אני לא!
להפ צריך גם ברבים. רפואיים דוחות

חו הייתי אילו המחלות: סוגי בין ריד
בטו פצעים לי והיו במחלת־עור, לה

 לדעת צריך הציבור היה לא — סיק
 שמדובר, מכיוון מה? בשביל מזה.

 זה, על — במחלת־לב שלי, במיקרה
לדעת. זכות לציבור יש בהחלט,

עמוד שאול
רגל:

 להקים ״צויר
דפואיח...״ ועדה

וח מיגדל־העמק אש־מועצת ^
 הליכוד, מטעם הטרי בר־הכנסת ן

 החייכניים בגינוניו ידוע עמור, שאול
 לארשת מתחת הלבביות. והליכותיו
 רפואי מאבק מסתתר הזאת החייכנית

ממושך.
 מבעייה שנים, כמה זה סובל, עמור

 זאת בעייה עם ההתמודדות ברגלו.
 המסחררת עלייתו עם בבד בד התנהלה
 טיפול אישפוז, של תקופות גם בליכוד.

 את עצרו לא וכאבי־תופת אמבולטורי
תפ כמו יעדים על בהסתערותו עמור

הכ ערי־הפיתוח, איגוד יושב־ראש קיד
ועוד. מיגדל־העמק פיתוח נסת,

לדעת״, הציבור ב״זכות מכיר עמור
 במהלך עליו. חביב אינו הנושא כי אם

לנוש ולעבור להתבדח ניסה השיחה
יותר: קלילים אים

 שכל חושב אני זה? בעניין ״עמדתי
מח אינו הנבחר של מצב־בריאותו עוד

 כל ואין מקום אין — בתיפקודו בל
 כמובן, שונה, המצב זאת. לחשוף טעם

הע במחלה החולה נבחר על כשמדובר
תיפקודו.״ על להשפיע לולה
בנדון? יקבע ומי נו, •

על־ידי להיעשות חייבת הקביעה
 לשקול מקום יש רפואיים. מוסדות
 או הכנסת, של רפואית ועדה שתקום

 זאת ועדה ממומחים. המורכבת ועדה
בסו העליונה הסמכות להיות צריכה

זאת. גייה
 עם בעייה לך יש אישית, •

הרפואי? מצבך חשיפת
 — אצלי זה. עם בעייה לי אין לא,

 כואבת בעייה נכון, עור. של בעייה זוהי
 לתיפ־ מפריע זה אין אבל וממושכת,

ממוש בטיפולים שמדובר נכון קודי.
 טיפולים הם אלה שעה לפי — כים

 מיגדל־ איך אבל — אמבולטוריים
 בתקופת התפתחה כיצד נראית, העמק

עצמה. על מעידה התוצאה כהונתי!
ה ת א  שלנו בשיחה רואה •

בפרטיות? חיטוט
 זוהי בפרטיות. חיטוט לא זה לא,
 גם אני לדעת". הציבור ״זכות בהחלט

כך. על לדבר נבוך כך כדי עד לא
ב יחיד מועמד אתה כעת •

 תוש- במיגדל־העמק. בחירות
מחלתך? על יודעים בי־חעיר

 מקום זהו מזה. יודעים התושבים
 הם אבל דברים, להסתיר ניתן לא קטן.

חשי לכך מייחסים לא מכך, מתעלמים
בת לפנינה הפכה מיגדל״העמק בות.

שקובע. מה וזה ,,קופת
במ מנפנך אינך זאת, בכל •

 נובע זה האם הבריאותי. צבך
 לנגח ינסו שיריביך מחשש

זה? בגין אותך
 לא שבמיגדל־העמק היא האמת

 דווקא אני אותי. לנגח ניסיונות נעשו
לשלו ישאלו אותי, שיחבקו בכך זוכה

 מי אבל זה, על לדבר אוהב לא אני מי.
יודע. — שיודע

מודע■ ■צחק
 ויחוח־לב־פחוח:

ובור...״ ,הרגעות■
 מו־ יצחק עם שוחחתי שבו יום ^
 בשלומו. בנימוס התעניינתי דעי, *1

 בקול־ נעניתי טוב,״ כל״כך לא ״שלומי
 אחרי ברגל. חזקה דלקת לי ״יש נכאים,
 הפרופסור. אצל אבדק איתך, השיחה

 ואשלם במיטה אותי ישכיב בטח הוא
 במיסגרת שהתרוצצתי, כך על ביוקר

המוניציפליות...״ הבחירות מערכת
 שמנות״ כותרות ״עשה מודעי יצחק

 לצורך שבועות, כמה לפני כשאושפז,
 כבר שלשונו מודעי, ניתוח־לב־פתוח.

 בכל אותה נצר בעבר, אותו הכשילה
הפע בשתי הבריאותי. למצבו הקשור

 רמז הניתוח, מאז איתי ששוחח מים
 עבר הוא אותו. שאצטט מעוניין שאינו

 השבועות ובשלושת מעקפים, ארבעה
התאו אחר־כך בקושי. דיבר הראשונים

השתפר. ומצב־רוחו בהדרגה, שש
 הניתוח בעניין •הפירסום

ביוזמתך? היה שעברת
בתחי אבל זאת. יזמתי אני לא לא,

 לי ידוע לי. הפריע ממש לא זה לה
 את להחביא הבוחרים אנשי־ציבור שיש

בהתח הפריע לא זה לי מצב־בריאותם.
לה.

תי מ  להפריע התחיל זה •
לך?

 הציבעוניים התיאורים כשהתחילו
 להרגיש התחלתי אז מבית־החולים.

 יותר לי שחודרים הרגשתי לא־נוח.
לפרטיות. מדי

כור  הביך פירסום איזה לך •ז
מכל? יותר אותך
שהוצי על־כך פירסום איזה היה כן.

 אפילו הריאות... עם משהו צינור, לי או
היה זה אבל נכוו. זה אם מושג לי איו

מודעי יצחק
ברגל דלקת אחו־כך.

 במצב אדם נבוך. הרגשתי מדי. יותר
 לעידוד. פרטיות, למעט זקוק כזה

 אלי טילפן וירשובסקי מרדכי למשל,
 דומה, ניתוח שעבר הוא, אותי. ועודד
מר אתה אם תדאג ״אל אותי: הרגיע

 בתהליך יש.משברים חלש. עייף, גיש
זמן." לוקח זה ההחלמה.

 לך מפריע לאחור, במבט •
 על פרטים יודע שהציבור

מצב־בריאותך?
 לי אין לי. מפריע לא הידיעה עצם

 וכש־ בסוד, בריאותי על לשמור עניין
 הניתוח על ביוזמתי, שלא פורסם,

 עצם את אישרתי — אלי וטילפנו
 להיפך להתבייש? לי יש מה הידיעה.

 הקשה, ההחלמה שאחרי אומרים —
 היכר, ללא משתפר שלך התיפקוד

פוליטי כמה מחדש. נולד כאילו ואתה
 מחדש? בגילי שנולדו מכירה את קאים
אה?

 בין גבול מותח אתה היכן •
ה לבין ״זבות־הציבוד־לדעת״

שנגרמה.לך? מבוכה
 מידע לפירסום התנגדות לי אין
 הכרחי. תמיד לא זה גם כי אם כללי,
 לבין שר בין זה בו/חום מבדיל אינני

 לבין זוטר שר בין מהשורה, חבר־כנסת
לא. לא, — חשוב שר

ח התנגדו עמיתיך שאר •
רפו דוחות לפירסוס ריפות
איים.
 שלא סיבה שום רואה לא דווקא אני

 אסור לרופאים בעצם אבל לפרסמם,
הרפואית. האתיקה נגד זה זאת. 'לעשות
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