
במדינה
הסברה

ר פ ס ל דגמ״ג־ר־ של ה ר ג׳נ
 את להסביר רוצה

— מדינתך עמדת
ספר ובתוב דרכה עם בוא

 עבד-אל- אחמד באו״ם, המצרי השגריר
 עם אחד בחדר להתראיין רצה לא מגדיר,

 הרצוג, חיים באו״ם, הישראלי השגריר
 הישראלי- ההסכם חתימת שאחרי בבוקר
 ברברה קיסינג׳ר. הגרי של בתיווכו מצרי

 אך ברשת היום התוכנית מגישת וולטרס,
 בשני הראיונות את לקיים נאלצה בי־סי,
 והם בעת־ובעונה־אחת, מקבילים חדרים
 מחוף־אל־חוף. שודרו

עם אחד בחדר להימצא סרב מגדיר

 סיבה לו היתה אך מדיניות, מסיבות הרצוג
 עליה יודע היה רק אילו יותר׳ טובה
 בתוב- השתמש הרצוג חיים מועד: בעוד

 כתוכנית־פירסום הפופולרית נית־החדשות
יום־הכיפורים. מילחמת על החדש לסיפרו

 ספרים, ללא לאולפן בא המצרי השגריר
 כשהוא החדש, ההסכם על דעתו הביע

מתנו המצב את מאיץ ההסכם כי מסביר
 ולכן חדש״) דינאמי מצב (״יוצר חתו
טוב. הוא

 הניח סיפרו, את הביא הישראלי השגריר
 כש- בהנאה, חייך המצלמה. לפני אותו

 הוא הרצוג מר כי הדגישה המראיינת
 כי ואמר הישראלי״, בצבא ״מייג׳ור־גנרל

 את מגביר ״הוא כי טוב הוא ההסכם
במיזרח־התיכון.״ האמריקאית ההשפעה

 כל- מעוניינים אינם האמריקאים הצופים
 במיזרח־ הצבאית השפעתם בהגברת כך

 מעוניינים בוודאי יהיו הם אבל התיכה,
הרצוג. הגנרל של בסיפרו

 לקראת במערכה. שוב הפסיד המצרי
 המסקנות את בוודאי יסיק הבא הראיון
 מ- יבקש לפחות, או, משלו ספר ויכתוב
 מתאימה, צבאית דרגה לו להעניק נשיאו

 המדינית בזירה תיקו מצב ליצור כדי
האמריקאית. בטלוויזיה הישראלית־מצרית

דיפלומטים
ר טוטו שגרי ה

 7ש חדש מישחק
;בדנמרק הישראלים
 יחזור אס לנחש

לא או לשס השגריר
 הישראלים עוסקים שבו הגדול, הטוטו
השמו נכונות היו האם הוא: בדנמרק

 לשם משה השגריר של כוונתו על עות
בדנמרק. להישאר

 15זד לאחר סופית תתברר התוצאה
 לסיים לשם אמור זה בתאריך •באוקטובר.

 בני- עם ולשוב בקופנהאגן תפקידו את
 מישרד- בירושלים. דירתם אל מישפחתו

 יחזור שלשם רישמית הודיע כבר החוץ
בירושלים. בעבודה וישובץ
הווי סופית הוכרע בטרם שעה, לפי

 ללא פרשת־השמצה זו היתד, האם כוח,
חרו פועלת אחר, מסוג פרשה או תקדים

בקופנהאגן. השמועות שת
 מוסיפה לשם עליזה כגאלה. זוהר

 ובשבועוני־הנשים, בעיתונות להתראיין
 על העמוק זעזועה את מביעה כשהיא

 מיש- ראשי של האנטי־נשיות ההשקפות
 לקוראי מדווחת היא בירושלים. רד־החוץ

יש עיתוני כי בדנמרק, עיתונות־הנשים
 את להעמיד מוצדק שהיה טענו ראל

 לקוג* ישראל בראשמישלחת לשם עליזה
במכסיקו. גרס־הנשים

 כי הזמן כל טען אשר שכנגד, הצד
 ובחר ציני מישחק שיחק לשם השגריר

 את להצדיק כדי שיוויון־נשים של בסוס
 כאילו טענה, אלה בימים העלה כוונותיו,
 דירה לעצמה רכשה כבר לשם מישפחת

לינג- רובע קופנהאגן, של ברובע-יוקרה

פרי לקראת זו, עויינת סברה לפי ביי.
 הגב׳ תיכנס מתפקידו השגריר של שתו
 לטיפול בקופנהאגן, לבית־חולים לשם

 אז יישאר נאמן, כבעל השגריר, ממושך.
אשתו. של לצידה
 סימני- מגלה לשם עליזה אין שעה לפי
 ה- של בקונצרט־הגאלד, חיצוניים. מחלה

 בקופג־ הישראלית הפילהרמונית תיזמורת
 סלון־היופי של חיה כפירסומת זהרה האגן
 אחת בשורה לשבת המוזמנים ובין שלה,

 מספרי- כמה היו ואשתו השגריר עם יחד
 חבריה- קופנהאגן, של המפורסמים הנשים

שגריר־ישראל. אשת של למיקצוע
 מישרד-החוץ עובדת. לא לומדת,

 לאמנת בהתאם אמנם, פיו. את אטם הדני
דיפ של ובזכויות בחובות (הדנה וינה

 בני־מיש־ או דיפלומט על אסור לומט),
ומיג־ מיסחרי, עיסוק בכל. לעסוק פחתו

כהן פרופסור
וייטוץ נזחקר

 לחוקי בהתאם הצורך, את חופפת זו בלה
 רישיון- במישטרת־הזרים לבקש דנמרק,
עבודה.

 עובדת, אינה כי טענה לשם עליזה אך
אי ועל־כן סלון־יופי לנהל לומדת כי-אם

לרישיון־עבודה. זקוקה נה
 האמת את לדעת המבקשים הסקרנים

 לשם עליזה את לראיין יוכלו זו, בפרשה
 תגיע אומנם אם — בירושלים בדירתה

.1975 אוקטובר בחודש כמתוכנן, אליה

רפואה
ק א ר ל[איד1ג1מו ל

 נגמיות בדיקות :התחזית
 להינשא המבקש לזוג

 ילדיס מלידת וחושש
מוגנולואידיים

 של לחדר־עבודתו נכנס הצעיר הזוג
הפרו בחיל־ורעד. כהן מימון פרופסור

 להם ובישר מולו, לשבת הזמינם פסור
 מפורשות: במילים המחרידה הידיעה את

 מונגולואיד. יהיה להיוולד העתיד ״ילדכם
הרופא. פסק ההריון,״ את להפסיק יש

 הביאה הגלוייה, האזהרה למרות אך
 הילד העולם. לאוויר פרי־ביטנה את האשה

 מן אחד רק זה היה מונגולואיד. היה
 כהן פרופסור נפגש שבהם הרבים המיקרים
 הצעירים, ההורים בארצות־הברית. בעבודתו

 דתם, מיצוות לפי נהגו הקתולית, הדת בני
יצו מונגולואידים הנולדים בילדים הרואה

 לפגוע אין אשר למלאכים, הקרובים רים
לרעה. בהם

 כראש כהן מימון פרופסור משמש כיום
 בביודהחולים האדם של לגנטיקה המחלקה

המח הוא וחחום־פעולתו בירושלים, הדסה
והייעוץ. קר

 לבדה שעברה בשנה ) להוליד אפשר
 בשאלה זוגות 500כ־ הפרופסור אל פנו

יל להוליד להמשיך נוכל האם :מחרידה
 שמא או נורמלי, ילדנו יהיה האם ? דים

ילד? לתכנן בכלל לנו אסור
 לשני מתחלקים ייעוץ בבקשת הפונים

 פגום, ילד להם נולד שכבר אלה סוגים:
 ביניהם המישפחתיים שהקשרים וכאלה

 נראה כזה. ילד ללידת חשש בהם מעוררים
 עדיין אין כאשר יותר, מסובך הייעוץ כי

העתיד. לגבי הבהרה המבקש לזוג ילדים
 נוסף אך נשואים. לזוגות באשר זאת,
 בית־החו־ של הייעוץ למחלקת פונים לאלה,

ני לפני העומדים זוגות עשרות גם לים
להי המבקשים דודנים הם אלה שואיהם.

אח קירבת־מישפחה בעלי זוגות או נשא,
 מידת תהיה מה לברר המבקשים רת

 ילדיהם על זו קירבת־דם של ההשפעה
העתידים.

 לגבי ומחקרים בדיקות של סידרה אחרי
 שיש (במידה הקודמים ילדיהם בני־הזוג,

 כגון בני-המישפחה שאר ובדיקת כאלה)
 מוכן וכר, דודנים גיסים- אחים, הורים,

 :מסויימים במיקרים להמליץ הפרופסור
ילדים.״ תעשו ״אל

פקו להוציא מוסמכת אינה הרפואה אך
 או ייוולד!״ הזה שהילד ״אסור בנוסח דה

הפרו של תפקידו ההריון!״ את ״להפסיק
 יכול הוא בילבד. ייעוצי הוא כהן פסור

 אך להתרחש, העלול האסון בדבר להזהיר
בעוד־זמן. למנעו סמכות לו אין

ב ידועות כיום האשכנזים. מחלת
 אחת שכל גנטיות, מחלות 2000כ־ רפואה

 עצמה. בפני ביוכימית בעייה היא מהן
 אך לרפא. ניתן לא הללו המחלות את

 שיהיה כדי אותן, לחקור מוסיפה הרפואה
 ברגע בדבר, הנוגעים את להזהיר ביכולתה

הילדים־לעתיד. לגבי ספיקות שמתעוררים
 איש, 30 מונה כהן פרופסור של ציוותו
 מחלה אחר בעיקוב היום עוסק שחלקם
ממו ילדים אצל שהופיעה חדשה גנטית

 חמישה כבר נתגלו בילבד. אשכנזי צא
 הפרעות נמצאו שבהם זה, מסוג מיקרים

 בלתי־תקינה צורה מעורפלות, עיניים כגון
ני זו מחלה שיכלי. ופיגור הפנים של

מיק באמצעות הלידה לפגי לגילוי תנת
אלקטרוני. רוסקופ
 זוג כל יוכל שבו היום רחוק לא וכך,
 קודם לגנטיקה, במחלקה בדיקות לעבור

ברבנות. שיתייצב

€163 17131x131׳6^ 1ר6ח!

9. :*ס ■8׳ $•**<■***•*
ד-•::-•.•־ ?ג ••••::י:;  .-:>>?•־י*>̂ 494̂ £$ (.׳<<

ז* !4 •*>׳$>
̂ו׳י •?■■זג■ >49£ > ■:,'■>:9 ״*•ג-ז ■ז

 ■4$:* 3** 3*35■ * *39* ז
י >44* >4494£>. ..

־*ן 3>־ /
9*9449 ,94 (א?) 4 סי.)

ו מ ־•:׳•-׳ •: י !>•־<־?*:< 4£4̂■, !,11!■ 1־161 ו<ווו?ווו ■1111■ ■1־1
■,11■—

̂ב̂׳9$?'?־׳;<ז$?:ד.:(*זז.י-יי*.. ומ0>1 §4ך?וז
<0י?0 73־? י •0ז0>
;}$יחו71ז <;)6 5

$878 07)0 78׳<'?2670) $<■$
09 818׳>

דני בשבועוך־נשים בפעולה, לשם עליזה
הגברים מיחס מזועזעת

 של המפורסם הפסלהדוגמה
ה־ בנות ״חטיפת

 וחסרו רומא, כשנוסדה בפירנצה. סאביניס״
 רו־ — האגדתי המייסד הורה בנות, בה

 שכן, משבט בנות לחטוף — מולוס
 אגדה אותה רומא. לבני הסאביניס,

בנימין. שבט בפרשת בתנ״ך, גם מופיעה

 ובגלל הבחורה, את אוהב ני
■ *  אהבה, יש אם אותה. לקחתי זה //

בגרוזיה.״ עושים ככה
נד נדיב, צבי האשקלוני שופט־השלום

ש ,17 בן צנום נער עמד לפניו הם.
 החוטף דמות את בדיוק הציגה לא חזותו

 בכוח לוקח בית־ספר, לתוך הפורץ האלים,
 ואחר־כך בכוח אותה בועל ,13 בת נערה

מביתו. אותה משליך
 היה לא חננאשווילי גבריאל ואומנם,

 אשר מאוהב בחור סתם היה הוא כזה.
 שבה הנערה ומישפחת מישפחתו, בהסכמת

לאשה. אותה לשאת החליט מאיהב, הוא
 ידעו רבקה• נערתו והן גבריאל הן

 הם אליהם. דע ישראל במדינת החוק כי
 שנים שלוש רק להינשא יוכלו כי ידעו

 .17 לגיל תגיע רבקה כאשר יותר, מאוחר
 כי בנפשם שיערו לא בוודאי הם אבל

 חוקיה וכי כל־כך, שמרנית ישראל מדינת
 אהבתו את להוכיח גבריאל על אוסרים

לאשה. אותה לשאת נכונותו רצינות ואת

 * החטופה
וגגררה צעקה

 ש־ הלבנת 404 ה״פז׳ר׳ סבונית ף•
 רוגוזין ביח־הספר חצר לתוך נכנסה ■4

בחו ארבעה ישבו בחודש, 2ב־ באשדוד,
 אחד זרק 17 בני היו מהם שלושה רים.
 שלו. 18ה־ גיל את כבר עבר הנהג, מהם.

הת כולם חברים, היו הצעירים שלושת
 ד׳ עתיקות גרוזית, שכונה באותה גוררו

אשדוד. בן היה הנהג באשקלון.
 מהמכונית, פרצו מהצעירים ושניים הנהג

 ן אחד את תפסו זול, בסרט־פעולה כמו
 בנימת אותו ושאלו בחצר ששיחק הילדים

 הנער ?״ רבקה את מוצאים ״איפה :איום
 זה ט׳, בכיתה לומדת ״היא :ענה המפוחד

 לעבר ושעטו לנער, הניחו הם למעלה.״
 פרצו בית־הספר, בניין של השנייה הקומה
ט׳. כיתה לתוך

 לעיניהם מהם, אחד קרא היא!״ ״חנה
 חנה, ומורתם הכיתה תלמידי של הנדהמות
הש כל שיחת־מחנך. ניהלה עת שבאותה

 1 בצעירה, אחזו רבקה, לעבר מיהרו לושה
 :המדוייק מגילה הרבה מפותחת הניראת

היא איתם. אותה וגררו חודשים, 10ו־ 13

 מאחר הכתבה, לצורך שונה חשס •
קטינה. חיא שהנערה

26


