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 לו, לעזור החליט הוא בצרות. מיכאל
 לגמרי שהכחיש בכך זאת לעשות ובהר

 למיכאל. המכשירים מכירת סיפור כל את
 שנים, הרבה מיכאל את מכיר הוא נכין,
 מכשיר־רדיו. כל לו מכר לא הוא אולם

 הדברים את סיפר שבה במישטרה, עדותו
בלחץ. ממנו נגבתה הללו,

 לרגע, הרהרה ספיר־חן, שרה התובעת,
 עד כעל לוי על להכריז לא והחליטה

 תוכל החדשה עדותו את להיפך, עוין.
 גם משקר שמיכאל להראות כדי לנצל

 המכשירים את קנה לא ואם זו. בנקידה
 כיצד להוכיח יצטרך מלוי, הללו הגנובים

אותם. גנב עצמו הוא שמא אליו, הגיעו
 בפני ודיבקין מקרין עמדו לגמרי נדהמים

 החל מקרין בחקירה. זה בלתי־צפוי מפנה
 בדרך־כלל שעושה כפי העד את חוקר

 עדותו כי מפיו להוציא וניסה התביעה.
 עליו לחצו לא וכי אמת׳ היתה במישטרה

 ובתובעת, בסניגור הביט הנדהם העד שם.
 לא הוא תפקידים. החליפו שהשניים וחשב
 ההגנה לגבי עדותו משמעות את הבין

 בכלא לחבריו סיפר וודאי מקרין, שהכין
המסכן. מיכאל את ״מכר״ הסניגור כי

 לוי, של העזרה נסיונות למרות אך
הוא למיכאל. וולד דוד השופט האמין
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דדון ״ר רם
הכשיל כמעט העד

 טוב ״ילד לפניו, שעמד מהבחור התרשם
 בסלילים, הסתבך לא שבחייו ־דושלים״,

 ועשה בחיל־האוויר בקבע שירותו את סיים
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א ל ה ל ס ערו
 מאפשר החוק אין האמגם

 חשוד שד בערוכה שיחדור
 את רק אלא — ברצח

? ערובה ??א שיחדודו
 העליון השופט גילה כשבועיים לפני רק
 סדר־הדין־ לחוק 31 סעיף כי כהן, יצחק

 של בערובה שיחרורו על אוסר הפלילי
ברצח. חשוד

 סניגורו נתקל לוי• עמוס נעצר כאשר
 מנחם ברצח חשוד היה לוי זה. בקושי

 ובית־מישפט מנתניה, תורגמן ובלה דיין
 בערובה, לשחררו סרב בנתניה השלום

ה בית־המישפט של החדש הפירוש לפי
 בית- אמר סמכות,״ לנו ״אין עליון.

המישפט.
נמרץ, עורך־דין שהוא בן־שחר, אהרון

 השופט זו. החלטה על בערר פנה ויתר, לא
 המצב כי והחליט בעניין דן שטרוזמן אורי
 את לסגור רצוי זה אין רצון. משביע אינו

 בית־המישפט. בפני במעצר הדיון אפשרות
ה המחליט תהיה שהמישטרה רצוי ולא

 מה לברר כדי כאלה. במיקרים אחרון
 ברמז השופט רמז בנידון לעשות אפשר
 לבית־המישפט לפנות רצוי שאולי עבה,

לצדק. הגבוה
 כדברי עשה בן־שחר מדהימה. טענה
המיש־ אך לבג״ץ. בבקשה ופנה שטרוזמן,

)64 בעמוד (המשך

 ל־ נאסר האמיתי השם בדוי. שם •
פירסום.
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ו לשתלם ו ג ת׳ ב
 גופו מלאכותית, לכלייה חוכר הוד ^

 כמעט וריאותיו ליבו והלך. נחלש
 המיו־ הכליה משנמצאה לתפקד. הפסיקו

 גופו הצליח לא בגופו, והושתלה הלת
 שלאחר ההחלמה תהליך על להתגבר
 נדחתה ההשתלה אחרי חודש הניתוח.

 לאחר חודשיים והוצאה. המושתלת הכליה
 אהוד חיכה שנתיים אהוד. נפטר מכן

 עבורו יתרום שמישהו אהוב) עם (מתחרז
ההת מדי. יותר שנתיים אלה היו כליה.
 עד נבעה כליה להשתלת הקשה נגדות
 מוחלט איסור היה דתיים. מטיעונים היום

 ולכן מת, של מגופו איברים להוציא
 חי. בגוף איברים לשתול איסור גם חל

 הדתיים החוגים מחו אלימות בהפגנות
 והוצאת מתים ניתוחי נגד הקיצוניים

 שאינם אזרחים גם היו כאחד. איברים
 קיימו אולם כ״דתיים״, עצמם את רואים

 מוות לגבי הדת מינהגי את בקפידה
* המת. וקדושת
 אחרים חולים של ומותם אהוד של מותו

 אם בזמן, אליהם הגיעה לא שהכליה
לבדי הראשיים הרבנים את הביאו בכלל,

 הילכתית־תורנית עבודת־מחקר הנושא. קת
 פורסמה יוסף, עובדיה הרב שערך מקיפה

 התקבלה האחרונים בחודשים כשנה. לפני
 טוענים הרבנים שני גורן. הרב של תשובתו

השת כלל שוללת אינה היהודית הדת כי
 רואה ואף אותן מעודדת אלא אברים, לות

מיצווה. אבר בתרימת
 ההלכה פי ״על :יוסף עובדיה הרב אומר

 לחולה־ מנפטר כליה לשתול בהחלט מותר
 לפי כלל, איסור שום בזה ואין כליות.

 ההילכתית־ בסיפרות הפוסקים חכמי דעת
תורנית.״

 לאגודת מיכתב שלח גורן שלמה הרב
 ״מתכבד טען: שבו ברבי) (מתחרז אדי
 להתרמת המטרה שאין שכל להודיעך, אני

 בנק להקים כדי עיניים של וקרניות כליות
לכש מודיעים שהתורמים אלא לאברים,

 או כליות מהם להוציא מרשים הם ימותו
 בגוף מיד להשתילם כדי העיניים, קרניות

 ממתין שעה באותה שיימצא חולה של
 או חייו את להציל כדי להשתלה ומצפה

 מותרת, רק לא זו התרמה ראייתו. את
 הצלת משום בה ויש מיצווה, היא אלא

נפשות.״
 מביאים יוסף עובדיה והרב גורן, הרב

 קובעים ושניהם גדולי־תורה, של פסיקות
וקרניות. כליות להוצאת ההיתר את

 התכנסו כשבועיים, לפני החמישי, ביום
 אהוד, של הולדתו עיר בפתח־תיקווה,
 הם הכנס בתום בישראל. מומחי־הכליות

 ויתר- הבנה לפתח ישראל לאזרחי קראו
איברים. ותרומות השתלות לנושא פתיחות

אדם להיות  גן-
שלם

 בן־דרור למישפחות בן הוא הוד ט
 אם־המוש- ותיקי מפתח־תקווה. ומכנס

 התושבים מבין שמחצית אומדים בות
 המישפחות שתי בני הם העיר של הוותיקים

 וסבו אביו כמו חקלאי היה אהוד האלה.
 הביתה, הגיע אחד יום שלפניו. והדורות

 והתברר נבדק הוא נפוחות. שרגליו וראה
 אחרי כרונית. כליות במחלת שלקה לו

 אינן שהכליות ברור היה אחדים שבועות
 טיפולי לעבור עליו וכי כלל, מתפקדות
 במיכשור השתמש הוא תחילה דיאליזה.

 אמו, הודרכה אחר־כר בתי־ההולים. של
 קיבלו הם המכונה. את להפעיל דבורה,

 פעמים שלוש לביתם. מלאכותית כליה
 התחבר פעם׳ בכל שעות חמש בשבוע,

 הזמנים בין המלאכותית. לכליה אהוד
 במשק, עבד הוא כרגיל. כמעט תיפקד

מלאים. חברה חיי וחי בספורט עסק
 שיש ברור היה הגופני, מצבו משהחמיר

 הרפואיים פרטיו כליה. תורם למצוא למהר
אחד ערב בארץ. בתי־חולים לכמה נשלחו


