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 האיוובים שר ״ההיסטו־יה

הו סביב ט משעשעת!״ ה

 1 גגלל מוטרדים ברחבי־אירופר במישרדי־התיירות
 על רגן, רונלד הנשיא בעידוד האמריקאים, שהטילו החרם

 הטרור. שהנחית מהמכה סובלת ישראל גם ארצותיהם.
הופעותיהם ביטול רקע על בפרט בולטת הזאת התופעה

טרור
 ביום בפסטיבל״ישראל. להשתתף אמורים שהיו אמנים של

 צ׳יק הנודע האמריקאי הגיאז נגן את פגשתי החמישי
 אותו, שאלתי ארצה. שהגיע אחרי אחדות שניות קוריאה,

 להגיע חשש לא האם ביותר: המתבקשת השאלה את
לכאן?
 באירופה. הופעות סיבוב אחרי לכאן מגיע אני פיתאום! מה
 בזה: רק עוסקים כולם הטרור. בגלל גמורה בהיסטריה שם כולם

כולם! — יחסי־הציבור התיקשורת,
 הכל — וכלי״התיקשורת יחסי־הציבור בעידן חיים אנו בכלל.

ידיהם. על ומנוהל משם, לנו מוכתב
 כל מיוחד. באופן האלה הגורמים שני בעד איני אישית,
 הפחד סביב ובעיתונות בתחנות־הטלויזיה הזאת ההיסטריה

מאור. אותי משעשעת מהטרור
 התקלה של מההשלכות בלפחד גם עסוקים הם אגב, באירופה,
 זה, על רק מלדבר אנשים פסקו לא שם, כשהופענו בצ׳רנוביל.

משעשע! ממש זה. בגלל הרגליהם את שינו וממש
 סביב וההיסטריה יחסי־הציבור מסע כלומר: •

עליך? השפיעו לא מהטרור הפחד
 כאן לי יש בישראל. מבקר שאני הראשונה הפעם זאת אין
 מאוחרת כה בשעה יפה אותי קיבלו איך ראי טובים. חברים
 עם בקשר דעתי על כלל עלתה לא הטרור על המחשבה בלילה.
 יכול אינו להגיח, יש להיסטריה, עצמו שמכניס מי ישראל.

 איזה להתאמן. ולנגן, לאכול כעת הולך אני מהנושא. להשתחרר
מפחיד? כאן לו נראה משהו טרור?

קצב: משה
חלק - חודש במשך

רדום!״ יהיה מהאוכלוסיה

 בעוד ייגמר וזה האחרונה שבת במוצאי התחיל זה
 גרעינים נרם המאתיים עם גברים, אלפי מאות חודש.
 לילה. בכל שעות כמה למשך הטלוויזיה מול יישבו לבנים,

 שלוש לבין בלילה אחת השעה בין יהיו השידורים רוב
בוקר. לפנות
 אליפות״העולם של בחודש לעבודתו העם יקום איך

שר־העבודה־והרווחה. את שאלתי - בכדורגל?
 האלה שהשידורים ספק לי ואין בעיה, שזו לכך מודע אני כן,
 לנקוט מציע לא אני אבל כולו. במשק בכושר־העבורה יפגעו

השידורים נגד בצעדים
 למנוע כדי אמיץ די יהיה שמישהו חשבתי לא •
 איזה ננקטו האם היא: שלי השאלה השידורים. את

 איחורים מהעבודה, חיסורים למנוע כדי צעדים שהם
יותר? רבות ותאונות־עבודה

 וינסה לבעיה, מודע מקום־עבודה שבל לעצמי מתאר אני
תחילת־עבורה. שעת את לשנות אולי בנדון. משהו לעשות

כדורגל
יודע? אתה או לעצמך, מתאר אתה •

 מלמעלה. צו שצריך חושב לא גם אני יודע. לא אני לא.
מקום! בכל הבעיות את יתפתרו שסקומות־העבודה

ם א ה  משהו עשו למשל, הממשלה, מישרדי •
בנתן?

 בשידורים יצפה העם כל לא הרי כזאת. כוונה אין לא.
המאוחרים.

לבטח. אלפים מאות כמה אבל העם, כל לא אולי •
שעון־קיץ? כמו אולימפי, שעון שינהיגו מציעה, את מה
בעצם? לא, למה •

 י במשך כנראה סידרי־בראשית. לשנות שצריך מאמין לא אני
רדום. יהיה מהאוכלוסיה חלק שבה מדינה נהיה חודש של תקופה
 בלילה, שעות שמונה לישון הנוהג שאדם ידוע •

 להיפגע סכוייו עולים שעות, ארבע רק ישן כשהוא
 זה בעניין לפחות האם עירני. פחות הוא כי בתאונה,
פעלתם?
 נצטרך, השנה. כל במשך בבעיה מטפל וגהות לבטיחות המוסד

הזה. החודש במשך יותר ולהקפיד העירנות את להגביר אולי.
הזאת? המשימה את עצמו על לקח מישהו האם •

— בו מטפל באמת מישהו אם אבל נדון. שהנושא יודע אני
לבדוק. מוכן אני

:הכהן מנחם הרב
ם מן1ל ״צריכים ה שר מ
ה!״ רופאים ש־ולי־תוו

 כאילו ונראה השתלות״לב, על כאן לדבר התחילו שוב
 כמובן, יש, הרפואיות, הבעיות כל שמלבד אלא סיכוי. יש

ההלכתית. הבעיה
 חי, נחשב האדם פועם, שהלב זמן כל ההלכה, לפי

הלב. את יוציאו לא חי ומאדם
 למדינות ומצטרפים הזאת, הבעיה את פותרים איך

 שאלתי לחוליהן? הסיכויים מירב את הנותנות המפותחות,
 הבעיה את נכון בכלל הבנתי האם הכהן. מנחם הרב את

זה? במיקרה ההלכתית

לב השתלות
 תפיסת לפי עכשיו. לזה שנותנים הפרשנות לפי נכון, הבנת

 היא רפואיות קיומיות בבעיות מתחשבת שאינה הלכה עולמי,
 היא ישראל תורת להתקיים. יכולה לא והיא לב, בלי הלכה

 שהזמן הבעיות על להתגבר תמיד ידעה וההלכה תורת־חיים,
 וזה להשתלות־לב, סיכוי יש כי שנראה בתקופה חיים אנו גרמן.
הגאולה. את המונעת היא שההלכה יאמרו אם אבסורד יהיה

 בישראל. רב עם מדברת שאני שכחתי כמעט •
כמוך? חושבים כמה היא: השאלה

 שואלים. מי את תלוי כמוני. חושבים רבים שרבנים בטוח אני
 המתעסק מקומי, רב כל לא בכך. שמבינים מי את לשאול צריך

ובהלכות־כשרות. לבינה שבינו בעניינים
לפנות? צריך למי •

 העוסקים אנשי־רפואה של פורום לזמן צריך עניות־דעתי, לפי
 לפסוק מסוגלים שיהיו שמבינים, וגדולי־תורה בהשתלות־לב

 שהבעיה מאמין אני כזה, פורום יהיה אם ומוות. חיים בשאלות
תיפתר.

 ארוכים חיים לך מאחלת אני הכהן, מנחם הרב •
 מוכן אתה האם אותך: לשאול רוצה ואני וטובים,
 אדם להציל כדי כמוכן, מותך אחרי ליבך, את לתרום
חולה?

 איבר של תרומה על־ירי מישהו להציל אוכל אם כן. בהחלט
 היהודית מתפיסת־העולם חלק זה זאת. אעשה מותי, אחרי משלי
שלי.
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