
כהו מנח□ ח״□ שד אחותו מצד מופת מעשה

 ולבנת קומה ממוצעת ישישה, שה ^
 הצנועה בדירתה השבוע ישבה שיער,

 פוכרת כשהיא ברמת־גן, תלפיות ברחוב
 מודאגת,״ כך כל ״אני בעצבנות. ידיה

 מודאגת.״ כך ״כל ומילמלה. חזרה
 בגילה לעבור, עליה שהיה החווייה ואכן,
 בנים שבעה שהעמידה לאחר — המבוגר
לז יכולה היתד, — ונינים נכדים ובנות,

 מבניה שניים יותר: צעיר אדם אף עזע
 שרה בתה, מסובך. ניתוח בו־זמנית, עברו,

— וסבתא ילדים לשני אם בעצמה —

 מגיע היה הוא פעם. כל שעות שש יותר,
 כעצמו נוהג כשהוא לבדו, לבית־החולים

ב בכנסת, חבריו לבדו. חוזר במכוניתו,
המש מלבד איש, — ברחוב שכניו תנועה,

 סיבלו, על ידעו לא ידידים, וקומץ פחה
 הנפשי המתח ואת כאביו את ניחשו לא

הללו. השנים כל נתון, היה בו העצום
■1 י■ י■

ל לחו״ל כהן יצא שנה חצי פני
/  פיתרון למצוא לנסות כדי ראשונה, '

הופנה הוא קריטי. למצב שהתקדמה למחלה,

 הקש״ האס על מנכזיהס). אחד (עם כהן מנחם ח״כ של הוריו
 בנה, של האנושה מחלתו קשות: הפרשה השפיעה ביחוד, שת,

וחסרת־כוח. סחוטה האשה את השאירו שניהם, של
ואנא אמא

המסובך והניתוח בתה, של מעשה־הסופת

 חבר־הכנסת לאחיה, מכליותיה אחת תרמה
כהן. מנחם

יי■ י■ ■
 בת־שבע הבנים, אם של אגתה 1ך
מיו השבוע, סוף לקראת היתה, כהן, ן

ה מעשה רפואית. מבחינה לפחות תרת,
מנחם ח״כ של אחותו של הנדיר מופת

 יחד גם ואחותו והאח בהצלחה, ויסתיים כהן
 לאחר רצון, משביעה בצורה התאוששו

 סיומו כולה ולמשפחה להם •ה היה הניתוח.
תמימות. שנים ארבע שנמשך סיוט של

לרא כהן מנחם גילה שנים ארבע לפני
ב כשורה. פועלות אינן שכליותיו שונה

ה בשנתיים והחמיר. המצב הלך הדרגה,
ב־ תלויים הח״כ של חייו היו אחרונות

 היה בשבוע פעמיים מלאכותית. כלייה
 מרותק שוכב ביילינסון, לבית־ר,חולים נוסע

 פעם, כל שעות 12 הראשונה בשנה לכלייה,
חדיש ציוד שנתקבל לאחר השנייה, בשנה

 לבית־ ביילינסון בית־ד,חולים רופאי על־ידי
 בבלגיה שהה כהן שבבלגיה. בלוזון חולים

 בדיקות, שורת שם לו נערכה שבועיים.
 ד״ר ההשתלות, מרכז מנהל של במחלקתו
 היתד, הבדיקות תוצאת גולה אלכסנדר
 תציל חדשה כלייה השתלת יק מדכאה:

מישראל. הנכבד האורח את ממוות
 כל למרות אך לארץ. חזר כהן מנחם

תו למצוא הצליח לא הנואשים, המאמצים
 בתקווה לחוץ־לארץ, יצא שוב לכלייה. רם

לשוזא. הצלה. שם למצוא
 להשתתף המשיך הוא לארץ. חזר שוב

 הרגילים, עיסוקיו ובשאר הכנסת בישיבות
 ל־ בשבוע פעמיים לבוא המשיך ובמקביל
 בכלייה הטיפול את לקבל על־מנת ביילינסון

המלאכותית.
 לבית־ ,לבלגיה שוב יצא חודשיים לפני
— שבוע שם שהד. הפעם בל־זון. החולים

ה ראש של לצידה ציבורי במופע כהן מנחם ח״כגורדה עם הח־־כ
 כהן סבל שנים ארבע במשך מאיר. גולדה ממשלה

 בכלייה מתמיד לטיפול נזקק כשהוא חמורה, בצורה — האחרונות בשנתיים הכליות, ממחלת
אותו. הסובבים מן לאיש הקשה ומחלתו כאביו את גילה לא זאת, למרות מלאכותית.

 כלייה תורם כל פיתרון. ללא שוב וחזר
נמצא. לא

 הצעה שרה אחותו העלתה זה, שלכ
תת היא המשפחה: כל את סד,דד,ימה **״
לאחיה. כלייה רום

 כבר היא שחורת־השיער שרו. ,46 בגיל
למר בנישואיה בנים שני לה יש סבתא.

 בלוד. הקליטה מחלקת איש פרינס, דכי
נר ד,?יכן השער ובעל נמוך־הקומה מרדכי,

 להניאה ניסה אשתו, מהצעת בתחילה תע
 ראה כאשר הסכים, לבסוף המבהיל. מהצעד

נחושה. החלטתה כי
 נדהמים, המשפחה: תגובת גם היתה כזו

 יותר, מאוחר לרעיון. בתחילה כולם התנגדו
 שרה של השקטה החלטתה עימו. השלימו

הר והמשפחה לעירעור, בלתי־ניתנת היתד,
במש מכירים כשהכל בפניה, ראשה כינה

הנועז. המעשה מעות
 עצמו. מנחם היה להתנגד, שהמשיך היחיד
 וחייו הרף, ללא ומחמיר הולך כשמצבו
 את לקבל הח״כ סירב ודועכים, הולכים
אחותו. של קורבנה
 המשפחה של המאוחד בלחצה צורך היה
 את לשבור כדי קצר, לא זמן במשך כולה,

התנגדותו.
!■ י■ י■

 נלקחה הסכמתו, שהושגה לאחר יד **
הי התשובה לביילינסון. לבדיקות {*/שרה

התאמה בעלת היתה כלייתה חיובית: תד,

לד,שתי היה וניתן אחיה, של לזו גנטית
בגופו. לה

 והאחות האח נלקחו זמן, לאבד מבלי
במחלק נערך הניתוח הערון. לבית־ד,חולים

 המחלקה מנהל קמחי, דויד ד״ר של תו
 בשידיד והועבר ,בבית־ד,חולים האורולוגית

 גדולר, קבוצה בפני סגור במעגל טלוויזיה
 של הדרמטי בניתוח ומנתחים. רופאים של

רוזנ יוסף דוקטור גם נכחו והאחות האם
 בביילינסון, ג׳ פנימית מחלקה מנהל פלד,

 ־״ר וכן השנים, כל כהן במנחם שטיפל
 מבית־הווול״ם צרלסון רוז׳ה וד״ר אלכסנדר

 מב־קו־ כהן את שהכירו שבבלגיה, בלוזון
 בארץ היו מבלגיה הרופאים שני אצלם■ ריו

 את לבצע הוחלט וכאשר תופשה, בבילוי
 רוזנפלד דוקטור אותם הזמין הניתוח,

נוכחים. להיות
 ו,־ כבר יכלו הניתוח, לאחר ■סעות 48

 עבר המסובך הניתוח כי לקבוע, מנתחים
 אדם של מגופו כלייח כריתת בהצלחה.

 איננה אחר, של בגובו והשתלתו אחד,
 ועם המשפחה, הרופאים, פשוטה, פעולה
 שלא בתפילה, אצבע השבוע החזיקו שלם,
 בהצלחה. יסתיים שהכל סיבוכים, יתגלו

 יסל העילאית תרומתה שתתקבל בתפילה
 מוסר ללא כלייתה את שמסרה פרינס, שרה

בר שלא הצטרפה, נדיר, באומץ־לב כליות,
 את שתרמה לפניה, אם, כאותה — צונה,

 הזעירה לקבוצה — החולד, לבנה כלייתה
 היסוס: ללא לכנותם שניתן ישראלים, של

מופת. אנשי

 ילדיהם? של האנגלית בלימודי לפתע כל־כך
אחת סיפרה לעשות? יכולתי מה

שפר מנהל
מסעירת־רוחות אנגלית

 שמה עילום על לשמור המבקשת החותמות
 יהרוג — לעיתון שדיברתי ידאה (״בעלי

אותי•):
 היה שלי הבעל שלי. לבית השניים ״באו

 שהילדים רוצה אני שאם לי אמרו בעבודה.
לק צריכה אני אז אנגלית, טוב ילמדו שלי
ה טוב למה שאלתי התקליטים. את נות

 שמנהל אמרו הם אז באנגלית, תקליטים
 שצריכים אמרו לאנגלית והמורה בית־הספר

 טוב־ להם אמרתי התקליטים. את לקנות
ש והמורד, המנהל אומרים הם אם בסדר
להם.״ חתמתי אני אז צריך,

 מתקדמים: הריון בחודשי אחרת, חותמת
 אומר החינוך שמשרד אמרו השניים, ״באו

ה שדווקא מזל ושיש בסדר שהתקליטים
ה לפי אנגלית ילמד שלי הבן של מורה

 לא אני ,אבל להם: אמרתי האלה. תקליטים
 לי: אמרו בעבודה.׳ בעלי לחתום, יכולה

 שלך שהילדים רוצה לא את אם ,תראי,
 שיהיו רוצה את ואם טוב, אנגלית ילמדו

אמר תחתמי.׳ אל אז בבית־ספר, בסדר לא

 הם אז בבית. שלי כשהבעלי שיבואו להם תי
 תרצי פעם. עוד נבוא לא ,אנחנו אמרו:

לע יכולתי מה צריך.׳ לא לא, אם תחתמי.
חתמתי.״ שות?

 המרכזית לחברה נעימה. לא חווייד!
 )39( הרגיל אברהם מנהלים: שני לשיווק
ה בת שלהם, בשותפות ).23( שפר ויצחק

רגי בלתי בצורה השניים הצליחו שנתיים,
 מכשירי 5,000 למכור שהצליחו לאחר לה,

 בסיסמת והסוגים, המינים מכל טלוויזיה,
 כמעט אין בביתך״. והטלוויזיה לירות 50״

 במות למכור שהצליחה בישראל חברה
דומה.

נעי לא חווייה השניים עברו הרביעי ביום
 הממורמרים זרנוגה מתושבי אחדים מה:

 22 מזא״ה ברחוב החברה, למשרד הגיעו
 עשרות בצעקות־אימים. ופתחו בתל־אביב,

 לשמע למקום חשו שכנים ממשרדים שכנים
 בהריון אשה היתר, בין ראו, הם הצעקות.
חתי את לבטל מאמציה כדי תוך מתעלפת

אותו לישון יכלה לא אחרת אשה מתה.

מ אותה סילק ובעלה היות בביתה, לילה
 הבהיר התקליטים, על חתימתה עקב הבית

ו התקליטים את תחזיר לא שאם לאשתו
לע מה לה אין שחתמה, השטרות את תבטל
בזרנוגה. יותר שות

 קדמה זו לסצינה המליץ. לא המנהל
החות שאחת לאחר בזרנוגה, דומה סצינה

 שמחוני, חיים בית־הספר, למנהל פנתה מות
התק על המליץ לא בכלל שהוא גילתה
ליטים.

 החותמות עלו זו מדכאה תגלית בעקבות
 נזעמים, בעלים בלוויית אחדות הפזיזות,

 לשיווק, המרכזית החברה משרדי אל לרגל
מצור. עליה הטילו

 עסקים כאנשי החברה, שמנהלי אלא
ל סירבו חת, ללא בלחץ עמדו משופשפים,

 מכירובם בהם חזרו הם העיסקה. את בטל
 הגיע כאשר רק הדין״, משורת ״לפנים זר״

 החל לשם, זעק שה הזה, העולם כתב למקום
הזרנוגיות. החותמות את מראיין

176025 הזה העולם


