
ברוורמן שושנה
- הילדים הכומר, ,.האנגלים,

 כגיבור שהוצג אמנון, אדם המטוס,
איסוף־הכספים. מיבצע

פלסטיק בפיס ^
ת מ א  המיבצע את לגמרי. שונה ^

בלונ אשה ניהלה !חסר־התקדים 1
היה אשת ברוורמן, שושנה בשם דית

 ילדים. לשלושה אם ברוורמן, צבי לומן
 קצין־מישטרה של בתו היא שושנה

 בלונדון לסרוגין ומתגוררת לשעבר,
ובתל־אביב.

 דבר שלה במיבצע ראתה לא היא
 להסתגר העדיפה היא לפירסום. הראוי
 עם בקשר ולהמשיך הלונדוני, בביתה
הזר־ מאור הרחק ומישפחתה, הילדה

 אלונקה, על ששכבה הקטגר״ הילדז?
 בחלקו מושבים שני על שהונחה
 כשהיא שכבה היא המטוס. של הקדמי
 על־ידי לה שניתנה בתלבושת לבושה

להצ שדאג השומר, תל בית־החולים
רופא. אליה מיד

 סיפרו הילדה של המבוהלים הוריה
 לפני רק חלתה מורן, שבתם, לי

לצ שהתפתחה באבעבועות, חודשיים
 הכבד. בתיפקוד קשות פגעה וזו הבת,

 סכום רק ברשותם שיש אמרו ההורים
המשו ההוצאות ואילו שקל, 7000 של

 מסתכמות והאישפוז הניתוח של ערות
דולר. אלף 100 של בסכום

 הבטחתי ההורים עם השיחה בעת
יותר מאוחר אך באנגליה. כספים לגייס

 והרדיו, הטלוויזיה רשתות כל ך*
 בעיתונות הראשונים ובעמודים

תמו יומיים מזה מתנוססת העולמית,
 בשם יפהפיה ישראלית ילדה של נתה
חייה. על הנלחמת ,4 בת קדוש, מורן

 של הגדולות הטלוויזיה רשתות
 ציוותי־ שלחו וארצות־הברית בריטניה

 קרובי־ את לראיין כדי לארץ, שידור
 אל־ נציגי ואת הילדה, של המישפחה

גיבורי־הפרשה. שהפכו על
 תרומות איסוף של המרגש הסיפור

 את הפעים טיסה, כדי תוך נוסעים,
 תיאור לזה כשנלווה בעיקר האנשים,

 קשה במצב ששכבה הילדה, של מרגש
 אלונקה על שרועה כשהיא ביותר,

במטוס.
 חסר־ בפירסום זכתה אל־על חברת
של הכלכל כיכב הזה בפירסום תקדים.

קורים.
 ל־ תשומת־הלב כל הופנתה לכן

אל־על. של צוות־האוויר
 של סיפורה את לקבל היה קשה
 הפצרות לאחר רק שנענתה שושנה,

רבות.
ה ל״העולם שושנה סיפרה

זה״:
 עדי, איתי התקשר הטיסה לפני יום

 לי סיפר הוא בכפר״סבא. המתגורר אחי,
 למחרת לטוס עמדתי שבה שבטיסה
 תטוס בני־מישפחתי, עם יחד ללונדון,

 באופן הזקוקה קשה, במצב חולה ילדה
 סופר השתלת־כבד. של לניתוח בהול

 הם אותה, שילוו הילדה, של שהוריה לי
 כמיטב לעזור הבטחתי חסרי־אמצעים.

יכולתי.
את מייד ראיתי למטוס, כשעליתי

מייד. במיבצע להתחיל החלטתי
כש לנוסע, מנוסע לעבור התחלתי

לשתייה. המיועדת כוס־פלסטיק, בידי
 לא ההיענות. גברה לשורה משורה

תרם. שלא במטוס אדם היה
 המטוס אורך לכל שעברתי לאחרי

 שני. בסיבוב התחלתי הראשונה, בפעם
התרומות. את הכפילו הנוסעים אותם

 חברה אליי הצטרפה זה בסיבובי
בהתרמה. לי שעזרה יהודית, בשם

 של מהתרומות נורא התרגשתי
 כמובן, וגם, הילדים, הכומר, האנגלים,

במטוס. שהיו הישראלים
אמ אדם הראשי, מהכלכל ביקשתי

ה למחלקות להיכנס לי שיאפשר נון,
להי רציתי בעיקר המטוס. של אחרות

 שבין ידעתי הראשונה. למחלקה כנס
 רשת מנהל סטיין, סירל נמצא הנוסעים

לינז־בורג. בתי־המלון־וההימורים
 לבקשתי, להיענות סירב הכלכל

 אסור אל־על תקנות שלפי וטען
 לא גם לשניה. אחת ממחלקה לעבור

 ברמקול להשתמש לי לתת מוכנים היו
 הכסף. גיוס את לייעל כדי המטוס, של
 במטוס, להתרוצץ זה לי שנותר מה כל

 בכוסות־פלס־ ידיי בשתי אוחזת כשאני
הטיסה. במהלך והתמלאו שהלכו טיק,

א^ ל  ספדנו ,
הפסף" את 0

 לפי ירד ההתרמה של עיצומה ף*
העליונה, מהקומה סטיין סרל תע £■■

 ובידו הראשונה, המחלקה נמצאת שבה
 סיפר הוא להקאה. המיועדת שקית

ל הגיע שמעשה־ההתרמה לנוסעים
 המטוס, מדיילות אחת מפי אוזניו

החליטו הראשונה המחלקה ושנוסעי

 חלקו דולר. אלף 40 של סכום לתרום
 לוו דבריו דולר. אלף 15 יהיה בתרומה
הנוסעים. של כפיים מחיאות
 בר־ שושנה של דבריה כאן עד
וורמן.

 כמה לה ידוע אם שושנה את שאלתי
 שקרוביה לי נודע כי אספה, היא כסף
 שלחשבון־ טוענים בארץ מורן של

 בנק בסניף בלונדון שנפתח הבנק,
20כ־ של סכום רק הגיע המיזרחי,

דולר. אלף
 על רישום ״שום שושנה: אומרת

 וגם במטוס, נעשה לא התרומות גובה
 את רשמנו ולא הכסף, את ספרנו לא

שאנשי בטוחה אני אך התורמים. שמות

 לשלם שהתחייבו הראשונה, המחלקה
 גדולים סכומים בידם היו שלא מפני

ש בהתחייבות יעמדו במזומן, כאלה
ידם. על ניתנה

הי המתרימה אינה שושנה אגב,
 חמתה, גם ברוורמן. במישפחת חידה
 כזו. בפעילות מנוסה ברוורמן, זהבה
 זהבה ניהלה ללונדון הטיסה לפני ערב

 במלון צה״ל לחיילי התרמה מסיבת
 בשם אגודה מטעם בתל־אביב, הילטון

 ״אהבה של ראשי־תיבות שהם אל״י,
 הקימה האגודה את ישראל". לחיילי

 יום־ מילחמת אחרי ברוורמן זהבה
הכיפורים.
 סיפרה הילדה. שלום מה שאלתי

 בפרבר נמצאה ״בית־החולים שושנה:
קשה. אליו והגישה לונדון. של מרוחק

 שהיא לי סופר ביותר. קשה ״מצבה
 בכל ראשונה בעדיפות כיום נמצאת

לח שהתבקשו באירופה, בתי־החולים
 .12 גיל עד תורם בדחיפות עבורה פש

 ותחזור תבריא שהיא מתפללים כולנו
לישראל.״ מהירה בטיסה

טו סי  החתומה שר האמיתי ה
עולמית סנסציה שהפנה במטוס,

)8(וגיא )13(ענת ),16(עופר :שושנה
הישראלים״ גם וכמובן, -

יייי* 37 ידיב-יי !שולה


