
מלאכותיות בהנלות למלחמה חוש ארגון הוקם השבוע

ילדים! יותר ילדים!
•  ביש- המשפחה ותיכנון הילודה תיכנון על המד©■ ל ף
 ששה הרגו הנאצים היטלר. של שותפו אלא אינו ראל, ^

 אומרים; הם פנים, כל על כך, או — עמנו מבני מיל־ון
 אבל יותר. עוד הרגו לא כי להוכיח אפשרות כל לנו אין

באי נרצחו יהודים מיליון ששה רק אמנם כי אפילו נאמר
כולו. העם להכחדת בדרך מחריד צעד זהו הרי — רופה

 לתת ממשיך הוא זה? טבח אחרי היהודי העם עושה ומה
 הגאזים, בתאי יהודים שרף היטלר השמדתו. למזימת יד

 כל אין זו, מבחינה ברחם. יהודים חיים נמחקים עתה
 האחרים הרוצחים לבין ההמוניות, ההפלות מבצעי בין הבדל
ומעולם. ;ואז היהודי העם על שקמו
 איש מתאבל. אינו איש מגיב. אינו איש עליו רצח זהו

 דבר טבעית, תופעה בו רואים כולם זכרון. יום קובע אינו
 הקים המדיני, קיומו על העם נלחם כאשר מה־בכך. של
המא הסכנה בטחונו. על שישמור לישראל, ההגנה צבא את

 חדש צבא להקים אותנו מחייבת מבפנים עתה עלינו יימת
היהודיים. החיים על הגנה צבא —

 מבחינה אם כי מוסרית, מבחינה ירק לא עליון. צו זהו
 יהיה מה במדינה. כוח־אדם מספיק אין כיום כבר מעשית.

 את נביא מניין מקימים? שאנו המפעלים כל עם מחר
 אחד רק אם אותה, ויפתחו המדינה את שיבנו האזרחים

העולם? אור את רואה ולדות שניים־שלושה מתוך
 שם בצרפת. בנזקי שירתתי השניה, העולם 'מלחמת בימי
 אז נשבעתי היהודים. רצח על הנוראה הבשורה את שמעתי

 להקמת חיי כל את אקדיש המלחמה, מן חי אצא אם כי
 — ארצה עליתי היהודי. העם המתת נגד שתילחם תנועה

 מלאים שלהם הקבלה שחדרי רופאי־נשים כאן? מצאתי ומה
 מתעשרים הם המלאכותית. ההפלה לביצוע המחכות לקוחות,
דם. משפיכת
 מאשר מחשבות יותר מעוררת שן עקירת בו למצב הגענו

 יודעות צעירות בחורות אפילו מלאכותית. הפלה ביצוע
 גורם זה דבר בהפלה. הקשורים הפרטים כל את כבר

 חיים״, *לעשות זוגות מושך הוא במוסר. מדאיגה לירידה
 הנישואין. למסגרת מחוץ קבועים מיניים יחסים ולקיים

 קשרי להתרופפות מינית, להפקרות בהכרח מוביל זה דבר
לזנות. ואפילו כביכול, לאהבה־חופשית המשפחה,

 מלאכותית. הפלה לבצע לחלוטין אסור כי אומר איני
 בריאותה מחייבת בהם מקרים ישנם כי לי ברור כרופא,

 אך לעשות אפשר זאת אולם הריונה. את להפסיק האם של
 טעמי־ מיני כל מתוך לא טהורים. רפואיים מטעמים ורק

 קופת־חולים. ועדות של רפואי־כביכול מסוזה תחת סרק,
 סוציאליים״. ״תנאים הוא: ביותר המגוחך התירוץ

— עשיר אדם היום סוציאליים! תנאים על תדברו נא אל

 אחרים עמים נדבקו ושם פה והניוון. המותרות במחלת
 למשל. צרפת, כמו מוצא. היה להם אבל מחלה. באותה

 על מקרי־מוזת של יתרה האוכלוסין מאזן הראה 1892ב־
 הת־ של סכנה זה בתהליך צפויה והיתה הלידות, מספר

 שעריהם את פתחו הצרפתים? עשו מה מעטות־אוכלוסין.
 דור וכעבור ואיטלקיים, ספרדיים, פולניים, מהגרים בפני
 העם אנו, חדשים. צרפתים של מיליונים להם היו אחד

 למיליון לומר אי־אפשר זאת. לעשות יכולים איננו היהודי,
ליהודים״. והייתם ״בואו ספרדיים
 את מזעיקים למשכב, שמונים בן זקן אצלנו נופל כאשר
 או שנים בכמה חייו את להאריך כדי המדע ואת הרפואה

 ביותר הטוב הרופא את שישכור אדם ואותו ימים. בכמה
 בדם רצח לבצע יהסס לא הזקן, אביו חיי את להציל כדי
 חודש־ בן הוא הודלד אמנם אשתו. של פרי־בטנה רצח — קר

יהודי. רצח זאת בכל זהו אבל חודשיים,
 במו רצחנו איינשטיים כמה לחשב יכול מישהו האם
ידינו?

 בעולם חשובים שהיום הרי גאונים, איבדנו לא אם אפילו
 באו״מ, לדבר המדינאים כשקמים האיכות. מן יותר המספרים

 אם: כי גאונים, של ארץ היא ארצם אם מתעניין איש אין
 איננו הזאת, הבחינה מן מאחוריהם? עומדים מיליונים כמה
חסרי־חשיבות. בטלנים של שבט אלא

 צמח למשל קחו הטבע. מן כאן ללמוד צריכים היינו
 ענפים. שני במקומו יצמחו מיד ענף. ממנו כרתו כלשהו,

 טבח אחת השמדה. מפני בריותיו על הטבע מגן כך
 ילדים. שני — הרוג כל על להוליד עלינו היה המיליונים,

 בסופו מתנקם הטבע והרי ההיפך, את בדיוק עשינו? מה
 סופנו הטבע, לצווי המנוגדת זו, בדרך נתמיד אם דבר. של

כלייה.
 מהו הילודה״. ״תיכנון הנאה המושג את המציאו אנשים

 האירופיים העמים כאשר ,1913ב־ נולד הוא זה? תיכנון
המיל ריבוי כי הבינו הם מתעוררות. מושבותיהם את ראו

 הנצלני, לשלטונם ״•הקץ את יביא ובאפריקה באסיה יונים
 לא האירופיים העמים הילודה. תיכנון את הנהיגו כן ועל

אסיה. של המיליונים מפני הפחד מן היום עד השתחררו
★ ★ ★

?מתחתגים פרס
 התו־ מיליון 400 בעלת שבהודו, אולי להכין פשר ^

 מיליונים הילודה. של בלתי־טבעי צימצום יונהג שבים,
 אצלנו מת האם אצלנו? אבל מחוסר־תזונה. שם גוועים
שעם כדי יסודי: דמוגראפי חוק קיים מרעב? מישהו

■— —■* שפדוך־פסנו־ אברה□ ד״ר־ מאת -—י-
 המלאכותיות וההפלות הילודה תיכנון בעיית את הזה" ״העולם העלה שבועות שלושה לפני

 כתיבנץ־ המצדדים וסוציולוגים רופאים של דעותיהם את קוראיו לפני בהביאו כארץ,
 בעלי אנשי־ציבור עשרות במה בבית־הרופאבתל־־אביב התכנסו שבוע לפני נאות. ילודה
 תיבנוך־ על מלחמה בפומבי הכריזו ורופאים חברי־כנסת שר־־הפנים, סגן מנוגדת. דעה

 ישראל עם את לעודד שתפקידה מיוחדת, קרן להקים הוחלט אסיפה באותה הילודה.
 רופא־ שפרוך־פכזנר, אברהם ד־״ר הינו הרעיון הוגה ילדים. יותר האפשר בבל להוליד

 הריונות למנוע והולכת הגוברת בנטיה נלחם שנה 15 מזה אשר מתל־אכיב, נשים
אמונתו. עיקרי את להביע בדי לרשותו זה עמוד העמיד הזה" ״העולם הילודה. את ולתכנן

 במה לאיש אין כיום להיפך. או עני. להיות יכול הוא מחר
 מה לדעת הוא יכול האם — מחר אבל בניו, את לחנך
 על חי הארץ תושבי של רובם רוב והלא מחר? עמו יהיר,

גבוהה. חיים רמת פי
 האינסטאלציה את לתקן שבא צרפתי קבלן זוכר אני

 והוא יין. וכוס לחם תפוז, לארוחת־צהרים? אכל מה בביתי.
 להרשות יכול שאינו אמר לא הוא ילדים. לששה אב היה

 וולדותיו את להשמיד החליט ולא ילדים, הרבה לעצמו
אותם. לפרנס במה לו יהיה לא יותר מאוחר שמא מחשש
 ייצור הוא הילד להבין: כולנו על אשר את הבין הוא

לו. שידאג מי יהיה כי להאמין ויש חי,
 על חשבו לא הם ילדים. ועשרה שמונה הולידו אבותינו

 חמשה של בבית נולדתי כשלעצמי אני סוציאליים. תנאים
 אופניים, זוג רוצה שאני לאבי פעם אמרתי כאשר ילדים.

 את לספק כדי הראשונה הצעצועים לחנות רץ לא הוא
 זה. היה וזה — באופניים״ צורך ״אין ענה: הוא דרישתי.

 לזוז מוכנים אינם שלנו הצעירים וספה בלי היום? מה
 שנספק מספיק בוים? טדי לגדל אנו חייבים וכי מהבית.

 שמעטירים היקרים המותרות וחינוך. לבוש מזון, להם
 את בעיניהם ומסלפים אותם, מבלבלים רק ראשיהם על

 שמגיע למה הגבול מה יותר יודעים אינם הם לוח־הערכים.
 אותם יעטפו — החברה! או — שההורים ומצפים להם,

כסף. של מגש על הכל את להם ויגישו בצמר־גפן
במש בנים שני או אחד בן רק שיש מפני מדוע? זה כל
 אופיים את משחית וזה ומפונקים! מולעטים והם — פחה

היסוד. עד
̂י ̂י ־׳ ־

!אשמות הנשים

 לפחות להיות חייבות והתפתחותו, קיומו קצב על ישמור
 אין .12מ־ פחות יש אצלנו תושבים. אלף כל על לידות 20

 זה תהליך לאן לראות כדי מומחה דמוגראף להיות צורך
 עם — הלידות מספר על עולה ההפלות וכשמספר מוביל.

אבוד. זה
 עשר בת משפחה תעשה מה לדבר. מאד ״קל תאמרו:

 קל חדרים? שני של דירה אפילו לה אין אם נפשות
 עול אבל להם. זקוק העם ילדים, עשו לאנשים: לומר

 המיסכנים ההורים שכם על הרי — ילדים אותם של גידולם
נופל!״ הוא

ממשל קרן לא זאת לישראל. הילודה קרן הוקמה כן על
 הגברת — היא דאגתנו ממשלתי. אינו תפקידה כי תית,

 אין המדינה. אזרחי כל של ולא היהודי העם של הילודה
 אין כי במדינה, המיעוטים כלפי הפלייה של עניין כאן
 מעניינם זו דאגה אין כן ועל ילודה ממיעוט סובלים הם

שלהם.
 לטובת פעולות לממן יכולה אינה ישראל שממשלת כיוון

 בממשלה. בלתי־תלויה הקרן תהיה האוכלוסיה, מן אחד חלק
 איש; נגד לא ״אנחנו יפה: זאת הגדיר כהנא קלמן הרב

היהודי!״ העם בעד אנחנו
 היהודי, העם של פיננסית זרוע היא שהקרן איפוא, ברור,

 בראש תפקידים: שני לפניה יעמדו עצמו. למען העולם, בכל
 מאלתו־ נגד תעמולה ותעמולה. תעמולה תעמולה, — וראשונה
 מלאכותיות. הפלות נגד — ובעיקר הימנעות נגד סיניזם*,
 עשירים ובין עניים בין קיבוץ; ובכל. בית בכל תעמולה

כאחד.
הילדים לגידול התנאים את ליצור היא השניה המטרה

 הראשון המלומד היה ),1766־1834( מאלתוס תומס * ורק — גדלים העמים כל מסביבינו. מעט כיטו 6-י
בעולם. הרעב ובין הילודה בין הקשר על שהצביע שנדבקו נשותינו, בגלל זה כל ומידלדלים. גוועים אנחנו 11

 לבעלי- הלוזאות מתן מעוטות־היכולת: למשפחות שיוזלדו
 לרכישת הלואות מענקי־חינוך; עסקם; את שיבססו מלאכה
צעי לזוגות עזרה על מיוחד דגש לשים יש וכו׳. שיכון

 הפלה לביצוע לרופא, למשל, יפנה, בלתי־נשוי זוג רים.
 הקרן נציג בית. לעצמו להקים ביכולתו אין כי מלאכותית,

 אפשר הילודה, קרן חוקת לפי להתחתן. להם לתת ייעץ
 בחודש אולם גדול. סכום זה אין לחתונה. הלוואה להם לתת

 מקיים אמנם כי לדעת שנוכחים אחרי ההריון, של השביעי
 להם לתת יש הילד, את להוליד ומתכנן הבטחתו את הזוג

 ללא יוענקו כמובן, האלה, ההלוואות ההלודאה. יתרת את
 לצבירת תהיה לא הקרן שהרי נוחים. ובתנאים ריבית,

רווחים.
 את להפסיק צריכות אשר עובדות, לנשים תדאג אף הקרן
 משך שווי־משכורתן, להן תשלם היא הריונן. בגלל עבודתן

 אשר הצעירה לאשה פרם שיינתן גם יתכן חודשיים־שלושה.■
 של להורים חתונתה. מיום שנתיים תוך להריון תיכנס

 קיצבה בצורת ממש, של פרס יינתן ויותר ילדים ארבעה
למשל. חינוכיים, מוסדות מטעם הנחות בצורת או חודשית

★ ★ ★
העם ריכוז - בילדים

עניין אינה הילודה הגברת כי לאזרחים, להסביר ש ך
המלאכותיות, ההפלות נגד תעמולה ננהל מופשט. לאומי

 האשד״ של בבריאותה פוגעות אלה הפלות כי נסביר בה
 טרם־עת אותה המזקינות הורמונאליות להפרעות גורמות

 את לגייס יש זה לצורך שלה. הנפשי המיבנה את ומערערות
התיאטרון. העתונות, הראדיו, האמצעים: כל

 של רוח הקרן תעודד לא האם לשאול: מישהו יכול
 אלא בפילאנטרופיה, תעסוק לא הקרן כי לא! ונדבות? שנור

 עתיד את המבטיחות משפחות של זכויותיהם בהבטחת
 כעזרה לאזרחים יינתנו לא הכספיות ההענקות האומה.

 נרצה אם שהרי, להם. המגיעה כזכות אם כי סוציאלית,
 של בניה כולו. העם של רכושו הם הילדים לא, או בזאת

 המשפחה על הצורך בשעת מגינים מרובת־הילדים המשפחה
 הילדים של לעתידם הדאגה כן ועל — ילדים לה שאין

1 המשפחות. לשתי משותפת להיות חייבת
 1 מהיהודים הדרוש הכסף את לגייס שאפשר מאמין אני

 !הנהלה להקים צורך יהיה עצמה. ובישראל עולם שברחבי
 \ כשלעצמי, וחלוקתם. הכספים איסוף על שתפקח ציבורית,

 יודע ואינני דבר, קניתי לא מעודי בכספים. מבין אינני
 ליהודי פעם פניתי כאשר אבל אלה. כספים לנהל כיצד

 הילודה לעידוד קרן בקרוב תוקם כי לו והודעתי בפאריס,
 (פעמיים פראנק 36 לתרום יהודי מכל לבקש הוחלט וכי

 ,1945ב־ פראנק. אלף 20 היסום בלי מכיסו, הוציא ח״י),
 שבלונדון, בוויטצ׳אפל — זו למטרה גדולה אסיפה ערכתי

 בכיתי. אני גם בכו. רבים אנשים הרעיון. על להם סיפרתי
 להם: אמרתי תרומות. לידי למסור ביקשו האסיפה אחרי
 באופן הוקמה לא עוד הקרן כי כסף, כרגע לקבל יכול אינני

חכו. פורמאלי.
 הראשונות. התרומות נתקבלו וכבר הקרן, קיימת כבר עתה

 יצחק שיתרמו. פרטיים זלאנשים יהודיים למוסדות נפנה
 רצה הוא להרצל. משול ״אתה פעם: לי אמר גרינבוים

 לנקוב יכול אני עם.״ לשקם רוצה אתה מדינה; להקים
 היריעה. מדי קצרה אך בעלי־שם, תומכים מאות של בשמות
 בשר־ שרת, במשה עצמו, בן־גוריון בדויד להתחיל אפשר
 לייבוביץ, ובפרופסור גוברין בעקיבא שפירא, משה הפנים

 בחברי־ נסים, יצחק הראשי ברב גולדמן, נחום בד״ר ולגמור
 וגם — אחרים ועשרות אונא ישעיהו, רב־האי, בר הכנסת

שלמה. הרשימה תהיה לא אז
נגד? מי ~ ובכלל


