
 עוצר לא •
באום־אל־פח□

 באום־אל- עצר אבל באדום, עצר לא בנזימן עוזי
 מתשובות הופתע ומשום־מה שאל, שם פחם.

 ״לאנשים ההוא בעיתון פורסמו שאף התושבים,
החושבים״.
 הקמתה האם - עוזי של הטריוויאלית לשאלתו

 לו ענו - בעייתם! את פותרת פלסטינית מדינה של
אום־אל־פחם: בחורי מיטב

 תתעורר - בגדה פלסטינית מדינה תקום ״אם
 עצמאות.״ נרצה אנו גם בעייה:

 כדי בישראל... להישאר ״עלינו השני: הוסיף
 הפלסטינית).״ המדינה (את אותה לשרת
 הקמת לבעייה, פיתרון ״אין בחורינו: סיכמו וכף
 ערביי- בעיית את פותרת לא פלסטינית מדינה
בבת לאדמותינו לשוב לנו יתירו אם אלא - ישראל

וביפו." ים
 אצל הקלה לו למצוא הלן קימעה, ההמום עוזי,

 דבנזימן, אליבא ומיושב־בדעתו״, מבוגר ״תעשיין
 מדינה יהיה התיכון המיזרח ״שכל הוסיף: והלה

 תהיה ופלסטין ארצות״הברית, כמו אחת, ערבית
 ליהודים הנהר. עד מהים פלסטין המדינות. אחת
ת היו כאשר נהגו תמיד הם זה, בתוף טוב יהיה ח  ת

ערבי...״ שילטון
 - אותי עוזי, מצטער הפתיע. זה המיסכן עוזי את

לא.

ומילוא■□ מילים •

ב .*ל ם סי  ללמוד ניתן לישראל מצריים בין היחסי
 האחרון: בשבוע המצרית העיתונות תונותדס

 אם. פאן מטוס את פוצצה ישראל - אל־אח׳באר
 על לא אבל ימותו, שהיהודים - היהורסגואל־
.0*1203 אדמת
ה חןל  צריך לא ידידים, כאלה עם - נאמר ו

ם. י נ י ס

יכול הליכוד רק #
 בכל פלסטינית מדינה ולהקים מיש״ע לסגת

 יוזמות־ ייזום מי וראו חכו מאמין, שלא ומי השטח
לערביי־יש״ע. ובחירות ש&הם

 אנטומיה — סדור #
הטעייה עול
 מנרה קיבוץ ליד האחרון ניסיין־הפיגוע את

 פלסטין(חש״פ), לשיחרור החזית של חוליה תהשע
 הטרור, והפסקת החלטות־אלג׳יר על מההחתו

ערפאת. השלום", .יונת של למרותו ופהכפה
 הרמטכ״ל לפוליטיקאים, הפריעה לא זו עובדה

 בה־ אותנו ״למרוח" שומרון, ובהווה מר, לשעבר,
 לא האחרונים הפיגועים שמאחורי צהרווד־כזב,

 שקורה מה זה - אירגוני״הסירוב אלא אש״ף, עום!״
סכש ס לפוליטיקה. נכנסים ״ליםכי

האמיתית המילחמה #
 מוקד במדור במו־עיני צופה הייתי אלמלא

 מאמין. הייתי לא שר־האוצר, ע□ )4.1.89( האחרון
 מזהה חודשים כמה רק מלפני תהליך־השלום יוזם

וקובע: המדינה בעיות את בדייקנות
 האינפלציה הם האמיתיים המדינה אהבי ,שני

והאבטלה.״
 האינפלציה.״ בלהבות השנה בסוף נעלה ,שלא
 החדש. בהקשר אך הדמגוגים, המונחים אותם

 נשאר עכשיו הכסא: עם משתנות שהפרופורציות איך
וקיסר. הברפלד עם לוזעידת־השלום לחכות רק

 סוף — הבשורה #
האינתיפאדה

בטרם שלו, האחרון שרות־המילואים במיסגרת
ההו- את יתן המדיני שהדרג מחכה שעדיין למי -רמע לכתוב אלמגור דן הספיק מחיל־החינוך, הודח

אלמגור
אמנזת׳ קאמבק

ביילין
ס־לבי זהירות!

גאולה
אחר נ1מס טרנספר.

 יהודה אוגדת להקמת ערב־הצדעה ל... כונים
ושומרון!
לצביעות! גבול שיש חשבתי ואני

ת רומאן ם תרו בכו
 דן עם שוקן מישפחת של האחרון הקמפיין לאור
 ואירוח בהעיר, וכתבת־אמצע שער שכלל אלמגור,

 להמר, מעז אני בהבימה, הארץ של ב״שבתרבות״
 דן של האמנותי" ״הקאמבק על לשמוע נמשיך שעוד

 שכעיקכותיה ארוכה, תקופת־יובש לאחר אלמגור
בלונדון. לבתו הצטרף שדן בעיר ליחששו כבר

 - כותרות אבל מזה, תצא לא אמנות אמנם
לבטח.

דן בתיאבון, #
 את דייסות! עוד מלבשל היזהר אלמגור, דן

 מידי עכשיו אוכל אתה לגנדי, שבישלת האחרונה
בתיאבון! רבץ.

תיזכורת #
הסו ״המטרה אש״ף: מראשי מוסלאמי, מוחמד

 כולה." פלסטין שיחדור נשארה פית
לחדשות. מבט ,3.1.89 - ממתי!

׳89 הומניות #
 אראה כבר ואני הומאניים, 400,000 לי תנו

 רעבים ילדים זה מה המאוחדת השחיתות לממשלת
 עשרות עם ,1989 בישראל המילה מובן במלוא

 מכונית - הרגישות״ ו״שיא מיותרות, לשכות־שרים
 הוולוו במקום לשר־האוצר, חדשה אמריקאית
המיסכנה.

עליכם שלום #
):2.1.89( בעברית הירדנית משידורי״הטלוויזיה

-42 ■

 תיקווה יש האינתיפאדה, את לחסל לצה״ל ראה
 אגואיסטי קר, חישוב אחרי יכול. פרס רק - שהדח

 לתקציב־המדינה, האינתיפאדה עולה כסה ,ליכרג
 את דהיינו הכלכלית, תוכניתו את מסכן זה זכבמה

 לקצץ שיש למסקנה יגיע הוא האישית, תו דקיו
תק  ״ממלב־ מנימוקים ידאג כבר הוא ואז -בציב

ת תייסר ת  - לרבין המיוחלת ההוראה את ל
ת קמי לך... שנקצץ או האינתיפאדה א

,טרנספר־11 הווח״ה #
 את תראו טרנספרי נגד היא שהתחייה אמר סי או

ה סל שייב), מהדיר כולם, את גיו־סוז ס  משה אלדד(
 אלטשולר, לשעבר המזכ״ל רפול, שילוח, צבי שמיר.

אחרים. רבים לאלסתיס ועד
 ״גירוש בעד רק או טרנספר, בעד היא אז - יובל

ינדןתססי

ל עצות ♦ ד פו צעיר ל
 למדת. כבר יצחק, הלאומי, וזסרינרהס רהלהיז

 חובב־הסוסיס-והכלבים, הוא מסוכן פחות לא אבל
ב. הד״ד ל - ירה. כבר הוא שלו ברמן בדו מ

 גם להיות בסוף יכול חכם פודל :2 סיספר עגה
 מאמין שלא ולמי שר. ולפחות ראש-ממשלה, נשיא,

בן-גוריון. של הפודלים הגיעו לאן תבדקו -

למי? למי, למי, ♦
 - גאולה לתחייהי - גאולה יותר: למי נאמן מי
 צחי או לליכוד! - התחייה לשמיר? - צחי לצחי!

לאמא!

געגועים •
 הבדל שיש האמינו עוד אז - דירי־הבהידותשלמ

והטעון. הליכוד בין

— השלישי ההרוג _
 )37 מעמוד (המשך
 אלה, אנשים כבלתי־מתאימים. נמצאו

 מיון בארץ עברו לחו״ל, שנשלחו
הקיי ולניסיון לידע בהתאם מדוייק,

 להשת־ כמתאימים ונמצאו בארץ, מים
 רב ניסיון בעלי מומחים אך לת־הכבד.

 הזאת הקביעה את שללו בחו״ל יותר
 היו אילו ארצה. החולים את והחזירו
 חולים השתלות־כבד, בארץ מבצעים

 עוברים היו מתאימים, שאינם אלה,
 במצב מנותחים או צורך, ללא ניתוחים

טעם. כבר בכך אין שבו
 פארסה
שבטרגדיה

 בית־ צוות שביצע הניתוח עת ף*
 הרופאים גילו בירינסון החולים ■4

 חמור יותר הרבה המושתל של שמצבו
 זאת אין האם הניתוח. לפני שצפו מכפי

 הרופאים של לחוסר־היכולת הוכחה
והמת הזקוקים חולים, לאבחן בארץ
 החולים אצל גם לניתוח? אימים

 המנתחים, הופתעו ברסב״ם שנותחו
בלתי־צפויים. ממימצאים הניתוח, בזמן

 האבלות המישפחות עם ליבי
ע רחמים והנתרם. התורם של

 בשתיקה לעבור אין אך ליהן.
שאירע. מה על

 מסרו הם הרופאים. — כל ראשית
 הם בניתוח. כמשתתפים שמותיהם את

 המטופלים, על פרטים גם לציבור מסרו
 בבית־ גם לפעמים לפירסום, האסורים
מישטרתיות. ובחקירות המישפג)
 ועד־ יו״ר ויליקובסקי, אליאס הד״ר
 להתפאר מיהר בילינסק. של הרופאים

 בית־החולים, של הגדולים" ב״הישגים
 שולחן־ על היה עוד החולה כאשר

סיבו עם נאבקו והרופאים הניתוחים,
הארו ״ההתארגנות בלתי־צפויים. כים
 יכול שבית־החולים הוכיחה שלנו כה

במשימה." לעמוד
 לא ציניות! הפגנת איזו
 אלא החולה, לבריאות דאגה

 הישגיפ-כב- על התרברבות
המוסד! של יבול
 שפירא, ז׳אק הד״ר עצמו, המנתח גם
 שלנו שהצוות ״הוכחנו להכריז: מיהר
הזאת!" למשימה להשתלות־כבד, מוכן
ששמע בדיחה לצערי, לי, מזכיר זה

 הפרופסור הוותיק, מהרופא בזמנו תי
 תרופות נתן אחד רופא ארליק: דויד

 של הרב במיספר גא מאוד והיה רבות,
 כאשר למחרת, לחולה. שנתן התרופות

 ״מה הרופא שאל החולה, של לביתו בא
 שאל מת. שהחולה לו ונמסר שלומו"
 התעטש האם מותו ״ולפני הרופא:

החולה?"
לו. השיבו ״לא,״
 הרופא. אמר מאוד!" טוב מאוד, ״סוב

מו המושתל של ובמיקרהו
הת ״הכבד ז״ל: אסליזדה רים
ה הרופאים מסרו לפעול!״ חיל

 המטרה היתה באילו גאים,
 להאדיר ולא הכבד, את להפעיל

אדם! של חייו את
 גם הראשונה, בהשתלת־הכבד כמו
 חילופי־ את הרופאים ניצלו הפעם

 לפני אז, במישרד־הבריאות. הגברא
 משרת־ פזיז אישור קיבלו הם שנתיים,
 ארבלי־ שושנה הגב׳ טריה, בריאות

לתפ שנכנסה אחרי יומיים אלמוזלינו,
קידה.

 יעקב החדש, ששר־הבריאות ברור
 בענייני־רפואה, כלל מתמצא אינו צור,
 הלא־ בהחלטה להתערב היה יכול ולא

הניתוח. את לערוך נבונה
 בתור מריבות גם ניצלו הרופאים

 יו״ר בין הכללית, קופת־החולים הנהלת
 סי־ צ׳ירו הפרופסור מועצת־המנהלים,

 ומיהרו פסה, נחום והמנכ״ל רוודיו,
בשטח. חזקה לתפוס
הבלתי־מוצ־ ,הראשון המשתיל גם

 הרופאים את תקף קם, יגאל הד״ר לח,
 באמריקה גלותו ממקום בילינסזן של

 עוזרת שאינה ובוטה, גלויה בצורה
 יקירם: קבר ליד להתגבר למישפחה

 שמערכת־הבריאות בעובדה, רואה ״אני
 לבצע חסרי־ניסיון לאנשים נותנת
 השתלת־ כמו ומסובך מורכב ניתוח
 יכול היה רנונ״ס אי־אמון. הבעת כבד,

השתלות־כבד!" לבצע להמשיך
 למות
מסיבוכים

 לאשר מותר האם שאלה: עוד ף
ול ולציוותו, שפירא ז׳אק לד״ר 1

 בני־אדס, על ניסיון לרכוש אחרים,
בעולם? מצוי כזה ניסיון כאשר

 של חייהם את לסכן כדאי האם
רופ של יוקרתם למען אזרחי־ישראל

רוכשי־ניסיון? בארץ, אים
 המושתל, של הרישמי מותו לאחר

 ימשיך שהוא שפירא ז׳אק הד״ר הודיע
 הוא הכישלון. למרות ולהשתיל, לנסות

 להמשיך רצונו את להצדיק ניסה גם
 בארץ מטופלים של חייהם את ולסכן

 באר־ בפיטסבורג בקליניקה שגם בזה
 מתים שנה 20 לפני היו צות־הברית

ציניות! איזו השתלת־כבד. אחרי חולים
 ניסה שפירא ז׳אק הד״ר
 בגלל נפטר שמושתל להסביר
הני לאחר שהופיעו סיבוכים

 אנשים מתים ממה וכי תוח.
 מבריאות מחיובים? בכלל?

מסי מתים הם תמיד שלמה?
בוכים!
 שעם־ שפירא הד״ר סבור האם
 להבין כדי אינטליגנטי די אינו ישראל

שלו? ההתחמקויות את

ב השלישית השתלת־הכבד מהן,
 יכול אינו זה שניתוח מוכיחה ארץ

״המע־ למועדון ככרטיס־כניסה לשמש

ז״ל אסליזדה מושתל
ו לפשל התחיל ״הכבד

 הקידמה את ולסמל הרפואיות", צמות
 ערוכים, אנו אין בארץ. ברפואה
 זה. מסוג רפואי לטיפול רבות, מסיבות

 להיחשב לדעתי, חייב, נוסף ניסיון כל
 רק לא הנוגד בלתי־שקול, כמעשה
 תו־ לעקרונות אלא הרפואית לאתיקה

כולה. רת״הרפואה
לטיפו קץ לשים הזמן הגיע

בניס הגובלים הרפואיים, לים
בבני־אדם. אסורים יונות

 העולמית הרפואה של ביכולתה
 טיפול מריגת־ישראל לאזרחי לספק
 יותר בטוחה יותר, טובה בצורה זה מסוג

 השימוש את להפסיק יש ונאותה.
 כאילו ובהכרזות, בסיסמות הדמגוגי
ממ נובעים השתלת־הכבד ניסיונות

 בדק־בית לעשות יש הומאניות. טרות
 הקשורות הנסיבות כל את ולבדוק

 בבית־ ובפרט בארץ, בהשתלות־כבד
בילינסון. החולים
 כל את לבדוק חייבים אנו היתר בין
ש עד אסליזדה, מורים שעשה הדרך
השתלת־הכבד. שלפני למצב הגיע

 קופת־ במיסגרת קיבל טיפול איזה
 למנוע אפשרות היתה לא האם החולים?

 על־ידי מצב־בריאותו הידרדרות את
 ובטיפול המונעת ברפואה שימוש

 אחראי מי המתאים? בזמן המתאים
 מורים של בריאותו מצב להידרדרות

אסליזדה?
יש הרפואה שקברניטי הזמן הגיע

 יכוונו ולא בשטח, המצב את היטב קלו
 לחצי על־פי מערכת־הבריאות את

הרחוב.
 חיים, ישראלים מעדיף אני
 מוצלחת השתלת־בבד אחרי

ו גדולים מיומנים במרכזים
 ישראלי על־פני בחו״ל טובים

ל הניסיונות בגלל בארץ, מת
 כחול־ ״תוצרת כבד לו השתיל

2680 הזה העולם לבן״.




