
 בן הירד שד הו־טא״ס המיסמנים
מת וסו בני עסוקים חיו נ׳ אותם

בעבו עובד אפריים, האב, דיה.
ת. דות אינו מזדמנו  לפרנס מצליח ו

שפחתו את * של בבית בכבוד. מי
ת חשמל, אין העזובה. טת  החלונו

 לא לאריחים ואפילו תריסים ללא
כסף. מספיק כהן למישפחת היה

 זוהר הועבר התאונה אחרי מייד
 קיבל שם באשקלון, לבית־ד,חולים ן
ה יכלו אז כבר ראשונה. עזרה 4
באו נפגע שזוהר לקבוע, רופאים '

 בכל נשרף הוא ביותר. קשה פן
 חלק מילבד כימעט, גופו אזורי

מאוז אחת הושחתו, פניו מהבטן.
 כלה. ושערו כליל נשרפה ניו

 ביותר הוותיקים הרופאים אפילו
ממראהו להזדעזע שלא יכלו לא

תן אייבי גור, אילנה גם  וד״ר נ
 כשיצא זאת. הבינו לא מוסברג

 הוא לארץ, חזרה מניו־יורק אייבי
 לכך לדאוג גור לאילנה הבטיח

הרפו וחוות־הדעת הילד שצילומי
 יום־יומיים, בתור אליה יגיעו איות

 על בהסתמכה אל־על. באמצעות
 מום־ ד״ר את אילנה הזמינה זאת,
ש כדי שבניו־יורק, לביתה ברג
 אחרי מייד לישראל לצאת יוכל

הצילומים. את שיבדוק
 של גופו כל שאם ידע, מוסברג

 להושיע. בכוחו אין שרוף, זוהר
ל מאדם עור להעביר אי־אפשר

 עור לזוהר נשאר לא ואם אדם,
אפשר שאותו משלו, בלתי־פגוע

גאון אשת־זמר
ופירסומת אמנים

 זוהר .3ה־ בן הילד של המיפלצתי
בבאר־שבע, לבית־החולים הועבר

הרוס חודשים. חמישה בילה שם
הת חייו, את להציל הצליחו אים ^

ת על גברו ת הפגיעו מיו שלו, הפני
 צלם- לו להחזיר הצליחו לא אך

אנוש.
 אף אבל לי- לעזור רוצים ״כולם

 השבע התלוננה עוזר,״ לא אחד
 שמות שומעת ״אני כהן. מלכה

 שיכולים באמריקה רופאים של
 שיש שומעת אני זוהר, את להציל

 אבל שלי, השם על כסף בבנקים
יכו לא אני אלי. בא לא אחד אף
 הילדים בשביל מטפלת לקחת לה

 אין ברמת־גן. לבנק לנסוע כדי
 יכולה לא ואני זה בשביל כסף לי

ם את להשאיר לבד.״ הילדי

 אסד לאף ^
♦ ♦♦ זמן היה לא

 הבינה לא כהן מלכה רק א
ת. העזרה פשר את • שני הרע
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 אפילו המושחתות, לפניו להעביר
 ממיניאפו־ המפורסם הרופא הוא,
דבר. לעשות יכול לא ליס,

תעודו את לבחון רצה גם הוא
להח כדי זוהר, של הרפואיות תיו
ר־ ר בו לטפל יוכל הוא אם ליט ; 
 לארץ לנסוע נאלץ שיהיה או אל

 למיניא־ זוהד את עימו ולהחזיר
פוליס.

איי־ הגיעו. לא הצילומים אולם
תן בי  גאון אורנה בפני התחנן נ

ה במיבצעי העוסקים יתר ובפני
 לחלץ לנסוע הראוותניים, התנדבות

 כדי בבאר־שבע ולבית־החוילים1
 נדחה הוא הצילומים. את להשיג

 אעשה אני ״מחר של בהבטחות
 כל תמים. שבוע במשך זאת,״
ב מוסברג לו התבטל שבוע אותו
כש בניו־יורק, אילנה של ביתה

הס ואת חוליו את מזניח הוא
 מרצה. הוא שבפניהם טודנטים

שהו למצוא היה קשה  שיקח מי
ת או מכונית  וללא בשקט — מוני
הצי את להביא ויסע — פירסום

הרפואיים. והמיסמכים לומים

ז— ןןן*ץ מלך** י~ י"'* /צי—י,• זד

האסון אחרי שנה חצי בהן זוהר הירד
הטיפול נפגע נדבנים מרוב
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גור פסלת
שבוע המתין הרופא

 סגן- נכנס ימים כמה -לפני
הקו לעובי קצב, משה השר,

 להעולם השבוע קצב סיפר רה.
לי שאין ולמרות אלי, ״פנו :הזה

 שהילד שמעתי כי הסכמתי, זמן
 קצב ביגלל אם בין מיסכן.״ הזה
ת ביגלל אם ובין  בעיתונים, הכתבו

ל ראש״הממשלה אפילו הצטרף

 הוא וגם ניסים וללאה גאון אורנה
 הסכים לא כי אם כסף, סכום תרם

 ראש- של דובריו בגודלו. לנקוב
 יתר של בדרכיהם הלכו הממשלה

והע זו, בפרשה שוחרי״הפירסום
 העיתונים לכל ציורי סיפור בירו

בגין. של תרומתו על
ש לציין יש קצב של לזכותו

 בבית־המישם- ביקר לפחות, הוא
ב קצב, בא השבוע בתחילת חה•

תו דרכו ל שבקריית־מלאכי מבי
 כהן. מישפחת של לביתה ירושלים,

ע קצב ת והתחיל הזדעז סו להפ לנ
 הזרקורים כל התורמים. את עיל

אליו. הופנו
מו התעלם, או ידע, לא קצב  מקיו

 שלא גם, יתכן מוסברג• ד״ר של
להת ולאחרים, לקצב, נעים היה

דא כדי תוך שוב, למוסברג. קשר
אי, לכיסוי גה תונ  קצב מצא עי

שהס אחר, אמריקאי בית־חולים
לטיפול. הילד את לקחת כים

 אינ־ ברנס שריינרס בית־חולים
 בטקסס, גלוסטון שבעיר סטיטיוט

 בילדים תשלום, כל ללא מטפל,
 העולם. רחבי מכל כוויות נפגעי

שג באמצעות הצליח, אף קצב
שינגטון, ישראל רירות שיג בוו  לה

ת מהקהילה הבטחה די הו ביוס הי
 לטפל לגלוסטון, שכנה עיר טון,

ב שהותם בעת ובאמו כהן בזוהר
טקסס.

זו יסע ומתי אם ידוע לא עדיין
ם, לסידרת הר תוחי תו ואם הני ני

 כבר אך יצליחו• אכן אלה חים
 עסקים בעלי חברה, שנשות ידוע,

כו ציבור ואנשי  , בפירסום־חינם. ז
י■ זכרוני טיבי
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