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 משמש והאדם ניסיון, ולצבור להמתין
 בבית־החו־ זמן. בטרם כשפן־ניםיון להם
 כוויות ניפגעי על ניסו בחיפה רמב״ס לים

 שלא מישחה יום־הכיפורים במילחמת
 כשהחולים בבני־אדם. לשימוש אושרה

 נענו כאבים, גורמת שהתרופה התלוננו
 יכול היה לא אחד אף להיות. צריך שכך

יעילה. אכן שהמישחה לכך ערב להיות
 הכימוטראפי שהטיפול הוכחה גם אין
 המחלה. לריפוי הביא סרטן לחולי הניתן
 השפיר מי בבדיקת לוודא אפשר היום
 האם הילוד. מין את הרה אשה אצל
 הוולד מין ית בעתיד לבחור האדם יוכל

להת מתנגדים הדת אנשי רוב כרצונו.
הבריאה. בסידרי ערבות

 התנגד הדג
לניתוח

 עלו שהוריו ישראלי, צעיר זוג ■4
מבחי מפגר ילד נולד ממרוקו, לארץ •
 כשהאם גופנית. מבחינה וגמד שכלית נה

 למחלקה פנתה היא בהריון, שוב היתד.
 את לברר כדי ירושלים, בהדסה הגנטית
דגי נלקחו הראשון. בילדה למום הסיבה

 למעבדה נשלחו ואלה מהילד, דם מות
 בנושא ידע היה לה שרק בקליפורניה,

 המום של האבחנה כשנקבעה זה. מיוחד
בדי לאשה לערוך אפשרות היתד, הגנטי

 שב־ העובר אם לוודא כדי שפיר, מי קת
 רק גנטית. מחלה מאותה סובל ריחמה

הריו־ את להפסיק אם לשקול אפשר כך

קליין מדעו
ההשתלה סוד

 פנתה שהמישפחה הסתבר זה בשלב נה.
הבדיקה. לביצוע התנגד והוא הרב אל

 עדיין מביא איננו הגנטי הפגם איבחון
 המקצוע אנשי את מקרב הוא אבל לריפוי,

 הפגם הישנות למנוע יוכלו שבו למצב
הגנטי.

 שכב בחיפה רוטשילד בבית־החוליס
 שתי אשר 10 בן ילד במחלקת־הילדים

 האחד מהעבר לתפקד. הפסיקו כליותיו
 כליה עם הרופאים ניצבו המיטה של

 ניצבו השני ומהעבר להשתלה, מוכנה
דתיים. מטעמים לניתוח שסירבו ההורים

 ליצור החוקרים מנסים הגנטית בהנדסה
 שהמיבנה האנשים אצל תקין גנטי מיבנה
רש הם האם אך משובש. שלהם הגנטי

 מסוגלים הם האם האדם? את להנדס אים
הניסוי? תוצאות את לצפות

 המל- לחולת שנעשתה הגנים בהשתלת
התו יהיו מה יודעים לא בהדסה סמיה

צאות.
 היא כן על נפוצה, המחלה באיראן

 ד״ר שביצעו המחקר את ומימנה עודדה
 ביצעו הם האם אך רחמילביץ. וד״ר קליין

 האם ? באיראן כאלה קודמים ניסויים
 חומייני האיית־אללה של הדת שילטון

 הניסוי את להמשיך אותם שאילץ הוא
 מסרב רחמילביץ ? ובירושלים בנאפולי

 רופא הוא קליין אלה. נושאים על לדבר
 אין בארצות־הברית. ומתגורר אמריקאי
 גורס רחמילביץ אותו. לראיין אפשרות

לג כשהסכים טעה האמריקאי עמיתו כי
 לפני לעתונאים, הרפואי הסוד את לות

הסתיים. שהמחקר
 של המחודש שההרכב לכך סימנים אין

נור המוגלובין יצר אכן העצמות מח תאי
 והעלה סערה עורר הניסוי סיפור אך מלי׳

בבני־אדם. הניסויים כשרות לגבי שאלות
!■ רזין גילה

בבנו וירה להתאבד רצה שנהרס הצריף בעל

 מבין וכמה שמחה אשתורה ו הי ת ח פ ש י מ
 יעקב של ילדיו תשעת

זרקו בשכונה, ילדים להס התנכלו המיקרה מאז בביתם. שמש

 רוצח״. של ״בתו לילדה: וקראו דולקים גפרורים עליהם
 המישפחה של לפרנסתה לעזור היה אמור שנהרס הצריף
תמימות. שניים שש לו חיכתה והמישפחה הילדים, מחובת

 סבתו של וזעקותיה תינוק ריחות
 הצהריים שלוות את קרעו הקשישה

במרוצה לבוא מיהרו אנשים ביוקנעם.

 אשר העיירה, שבמרכז בית־דירות אל
 לא הקולות. נשמעו הראשונה מקומתו

נפל העיירה, במרכז כן גם משם, רחוק

 פגע הכדורים אחד שמש. ירה התינוק בלול ושנייםבתיקרה נדור
 הירייה את הפנימיים. באברינ אותו ופצע בתינוק,

קורבנו. שוכב שבו בית־החולים באותו מאושפז הוא וכיום שלו, לגופו שמש כיוון הבאה

 שהתרסק צבאי מטוס כחודשיים לפני
אשה. וקטל

לאסו מתאים פחות מקום לתאר קשה
ש ויפהפיה, שלווה עיירה מיוקנעם. נות

 אל מהגיבעה גולשים עטורי־הירק בתיה
ושדות. רפתות גנים, מוקפים העמק,
 אשר אסונות שני חברו חודשיים תוך
 החדשות. מרכז אל יוקנעם את הביאו
 ופועלים לאומי, בנק של המפוייחת חזיתו

 היוו מהמטוס, שנפגע הבניין את המתקנים
ההתרסקות. לאסון תיזכורת

 לוחות- על שהודבקו צהובות, מודעות
 להפגנת- האוכלוסיה את הזמינו המודעות,

ל ומישפחתו, ראש־המועצה עם הזדהות
 ולאספות־הסברה בישוב השרותים השבתת

 של שרידיה הם אלה מודעות בבתי־הספר.
שבו לפני שם שקרתה השניה הטרגדיה

עיים.
 המונחים שברי־עץ וכמה אחדים בלוקים

 של מקורו הם בעיירה הכיכרות אחת ליד
 במשך עמד זה במקום האחרון. האסון

 שמש יעקב של טרומי צריף חודשיים
 צפון יליד יעקב, בסולתם. מחסנאי ),42(

 ליוקנעם שימחה כלתו עם הגיע עיראק,
 בעיירה יפה הסתדר הוא שנים. 21 לפני
 וחביב. שקט כאדם לכולם מוכר והיה

 ילדים, תשעה לו נולדו השנים במשך
 לפרנסת הספיקה לא האחת ומשכורתו

 של פתחו אחרי מחזר החל הוא כולם.
 למצוא לו שיעזור כדי ראש־המועצה,

 דברי למכירת קיוסק ־כי חשב הוא מוצא.
 ערב, מדי שעות כמה יעבוד בו מתיקה,

 בלך־ושוב נדחה הוא מחסורו. את יספק
 חשב כחודשיים לפני ורק רבות, שנים

ה את והקים העניין, סודר סוף־סוף כי
קיוסק.

 שחור ״מם
^ראש־המועצה״

 לעבוד. שמש הספיק כלבד ודשיים ך״ן
 דברי־מתיקה, של מלאי צבר הוא י י

 מתרכזים בני־הנוער היו שבת ובמוצאי
שמש. של הקיוסק ליד

 יצא בחודש, 6ב־ בבוקר, השני ביום
 בבוקר. 6.00 בשעה כרגיל, לעבודתו שמש

 הפועלים של האיסוף למקום הגיע כאשר
 ממתקים מכר בו הצריף מקומו. על קפא
 כמה רק במקום. היה לא אמש רק

 כי אישרו במקום שנותרו ובלוקים לבנים
 שמש פעם. אי צריף שם עמד באמת

 רץ הוא הבוקר. באותו לעבודה הלך לא
גברי אילן ראש־המועצה, של לביתו ישר
 הקיוסק. את לו הבטיח לדבריו אשד ,,אל

היה לא כבר המוקדמת השעה למרות
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