
"לוך דפילטור - לאשר, חדש
 שערות את המרחיק העדין הקרם

ספורות דקות תוך הרגליים
 ומתאים נעים ריח בעל

אחרים. גוף חלקי על גם לשמוש

ם ל ו ע ה , ״ * ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רח׳ תל־אביב, :והמנהלה המערכת

 בע*ם, שהם משה דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 ח.ד.
 בע*מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

* בע״מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב,

במדינה
אה1רפ

הישראלית
והגלולה

 רחבי בכל נשים מיליון משבע פחות לא
 הריון, למניעת בגלולות משתמשות העולם

מ להימנע או משפחתן, את לתכנן בכדי
לא־רצוי. הריון
השו הגלולות של יעילותן הוכחת עם
 והחוקרים המדענים עתה מתרכזים נות׳

מ כתוצאה אפשריים נזקים אחר בחיפוש
 ו־ תופעות־לוואי, חקר בגלולות, השימוש
להקטנתם. נסיונות

 השוואתי סקר לא־מכבר הסתיים בישראל
 הריון, למניעת שונים תכשירים ארבעה על
 — הרפואה אנשי בפי ניקראים שהן כסי או

 מדווחים הסקר על הביוץ. לדיכוי תכשירים
 מרדכי וד*ר למברג אפרים ד״ר הגניקולוגים

 בעיתון עצמו, במחקר השתתפו שאף שרף,
הרפואה. בישראל, הרפואית הסתדרות
 כולן נשים, 1000 בתחילה הקיף המחקר

ה התייתם אליהם הגילאים קיבוצים. בנות
 — העיקריים הפיריון גילאי היו מחקר

 — מהנחקרות אחוז 50 כי והתברר — 40־20
בגלו משתמשות או השתמשו נשים, 497
הריון. למניעת לות

המשתמ אחרי נערך קפדני קליני מעקב
 מח־ 11,266 של סך במשך בגלולות, שות

 דומה מיספר כלומר בגלולה, זורי־שימוש
ה (וסת), אשה של חודשיים מחזורים של

חיים. שנות 931ב־ מהווים
הו אשר המסקנות וההריון. הגלולה

התכשי שבין להבדלים יוחדו מהמעקב סקו
 תופעות־ כי נקבע וטיבם. השונים, רים

 עד כעבור נעלמו בגלולה לשימוש לוואי
 בגלולות? השימוש הפסקת מיום חודשיים

 היתר״ הלוואי תופעות של התדירות מאידך,
 כה. עד שפורסם ממה גבוהה בדרך־כלל,

שהחב לכך זאת לייחס החוקרים נטו לכן
לצו וכן קיבוצית, מסויים, מסוג היתד, רה
המימצאים. של הרישום רת

ל מתאימים נמצאו תכשירים שני רק
הת מהנשים אחוזים 12כ־ המוני. טיפול
 שנהגו לפני הווסת בעת כאבים על לוננו

 רובן הריון. למניעת בגלולות להשתמש
 השימוש התחלת עם אלה מכאבים שוחררו
 נשים של לא־קטן מיספר אצל גם בגלולה.

 מוגברת, או בלתי־סדירה מווסת סבלו אשר
בגלולה. השימוש עם התופעה נעלמה
 בעלי היו שלושה התכשירים, ארבעת בין

 אחת משתמשת לא אף מירבית! יעילות
 כישלונות. 10 היו זאת לעומת הרתה. בהן

ב המשתמשות בין מחזורים 2497 מתוך
.75 נוגסט תכשיר
בהריון. הרוצות לגבי שורר הפוך מצב

 על־ בגלולה השימוש את נטשו נשים 43
 עלה מהן 39 בידי להריון. להיכנס מנת

 נוספות שתיים שנה, חצי תוך זאת לעשות
 ממתינות עדיין שתיים ואילו שנה, תוך

החסידה. לביקור

 לרשום היה ניתן ובקושי ובשטף, הירות
ולתרגם. בפרוטוקול דבריו את

בהתלהבות אבל בהתלהבות, דיבר הוא
 מה כל מתוכו להוציא הרוצה מלשין של

 שמות, של ים כללה עדותו יודע. שהוא
נשאל לא שכלל ואינפורמציה מקומות

אבו־ שבט של הבדואים אפילו עליה.
גיבור, ״זה אמרו: במשפט, שנכחו רביע,

ששרה!״ ציפור זה זה?
 אותו שאלה עדותו של מסויים בשלב

מל אתה למה ״ג׳אבר, הנאשם: סניגורית
חבריך?״ על שין

רק ״אני ג׳אבר, נעלב מלשין?״ ״אני

ג׳אגר טרוריסט
מלשין?״ ״אני

משפט
החזרה

הכללית
גיאבר, אמין עבד־אל־רחים של משפטו

 פלסטין לשיחרור האירגון מפקד שהיה מי
 אשתקד, באוקטובר ונתפס יהודה באיזור

הצב בבית־המשפט השבוע להתחיל עמד
 שהיצאו צווי־הריתוק, בגלל בחברון. אי

מ נמנע הערבים־הישראלים, לעורכי־הדין
נדחה. והמשפט במשפט, להופיע הם

 של קנקנו על לתהות שרצה מי אולם
ה כטירוריסט חיתיתו את שהטיל האיש,

לע היה יכול חברון, בהרי ביותר נועז
 בבאר־ המחוזי בבית־המשפט זאת שות

במש להעיד כדי לשם הובא ג׳אבר שבע.
שהוא אבו־רביע, מהשבט בדואי של פטו
 ל־ והשתייכות חבלה פעולות בביצוע שם

עויין. אירגון
הגי נור״, ״דוקטור של במיקרהו כמו

בירוש הערביים אירגוני־הטירור של בור
 גם כן כנמושה, במשפטו שהתגלה לים,

 האגדה את ידיו במו ניפץ הוא ג׳אבר.
 נתנה זה במשפט עדותו סביבו. שרקמו

משפטו. לקראת כללי לחזרה הזדמנות לו
לע כמתורגמן ץ מלשין הוא למה

 בית־המש־ נשיא שימש ג׳אבר של דותו
 אלקיים. שלמה בבאר־שבע, המחוזי פט

במ דיבר ג׳אבר ביותר. קשה היה מצבו

 יודע אני בית־המשפט. שאלות על עונה
 הכל.״ יודעים ישראל שלטונות שממילא

 סיפר בעדותו הגופייה. — ישראל
 ה־ לאירגוני וילדים נשים גיוס על ג׳אבר
לאנ משכורות כביכול נתן כיצד טירור,

 הבריח איך נבראו, ולא היו שלא שים
אותו. חילק ואיך לישראל נשק

״היי בישראל: לחם מדוע ג׳אבר הסביר
 אלא מדינה אינה שישראל משוכנע תי

 לפי זה שלנו. הכנופיות כמו אחת, כנופייה
 האמנתי לא הערביות. הרדיו תחנות דברי

 שאני כמו מתקדמת מדינה היא שישראל
נית שאם אמרו אותי. רימו עכשיו. רואה

כחיילים. אותנו ישפטו פס
שעשיתי. המעשים כל על מתחרט ״אני

 נקי. דם לשפוך אלא ברירה לי היתר, לא
ה הוראות לפי היה זה זאת, עשיתי ואם

 לבקש רק לי נשאר כיום עלי. ממונים
 ורחמים.״ משילטונוח־ישראל סליחה

בירו לליל־הרימונים אחראי שהיד, האיש
 בתל־אביב בתחנד,־המרכזית ולפצצות שלים

 היה שלא למרות רחמים, וביקש הוסיף
 ואשתי בנות לארבע אב ״אני משפטו: זה

מש בני על רחמו — עלי לא אם בהריון.
 לכל לפנות רוצה אני זו בהזדמנות פחתי.

ייג שלא ההשכלה, בעלי הערביים הבחורים
הרסניים. אירגונים של מעשיהם אחרי ררו

 התייחסה ישראל איך ראיתי עיני ״במו
שנפ אחרי ממוות אותי הצילו איך אלי,

 הדרושה, העזרה כל את לי והגישו צעתי,
לי.״ מגיע היה לא זה שלדעתי, למרות


