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 המערכה את התנופה במלוא לחדש החלטנו החודש

 אחת — מלאכותיות הפלות על האיסור לביטול שלנו
סיעתנו. של ביותר החשובות הייחודיות הפעולות

 בוויכוח נאומנו היה המחודשת למערכה אות״זינוק
 הדיון זמן כל במשך מישרד״הבריאות. פעולות על הכללי

לחלוטין. כימעט ריק המליאה אולם היה הזה
 לבי־ הצעת״החוק את מילים בכמה שפסלתי אחרי

 עברתי מוגש, להיות העומד ״ממלכתי״ טוח־בריאות
:לנושא

 האינטימי בחוג היושב־ראש, אדוני ג אגנרי אורי
חבירי־כנס׳ת... חמישה של הזה

שמונה. קרמל: ישראל
שתספור. כדאי לא :ארזי ,ראובן ׳היו״יר

.607־ ב־ טעית ז קריאה
 אתה אם חבוי־כנסת, שמונה 'אכנרי אורי

 אין לו היושב־ראש. ואת אותי זה במיספר כולל
ברירה.

 שאותו לנדשא דברינו עיקר את היום נקדיש ובכן,
 הרפורמה : ׳והכנסת המדינה של סדר־היום על העלינו
המלאכותיות. ההפלות בעניין החוקית
 דיני־ לתיקון החוק את לכנסת הגשנו שנתיים לפני
 נערך .1970 — הפלות) על האיסור (כביטול העונשין

נדחתה שר־הבריאות בקשת ועל־פי בכנסת, דיון עליה

 הצעת- הוגשה — הקאתולית וגם הפוריטאנית גם — לדת
 :הידיעה בהא הדתית הכפייה במדינת לשלנו דומה חוק

 לורים לוחם־הריפורמה, הסוציאליסטי, הציר איטליה.
 האזרחיים, הגירושין מהפכת את שחולל האיש פורטונה,

מלאכותיות. הפלות באיטליה להתיר הציע
 החוק את ירשנו שממנה הגדולה. בריטניה

 שש לפני ככיתה אותו כיטלה שלנו, הדראקוני
מב הבריטי הממלכתי הבריאות שירות שנים.

המז אישה לבל גם חינם מלאכותית הפלה צע
 כ■ כה בוצעו שעברה ובשנה לבריטניה, דמנת

 אלה 750 לעומת מלאכותיות, הפלות אלה 150
לידות.

בצופה ניצחון
 כאשר אחרת, בדרך מהפכה עתה זה התחוללה בצרפת

 ,1920 משנת חוק להפעיל למעשה סירב בית־המישפט
 לבתה ■שסייעו בכך הואשמו נשים ארבע הפלות. האוסר

הפלה. לבצע מהן אחת של 17ה־ בת
 עורכת־הדין ידידתי, של המזהירה המישפטית ההגנה

כולה. צרפת את הסעירה מתונים, יהודיה חלימי, ז׳יזל

 וחמימות, ביטחון אהבה, לי לתת יבולים אינכם
לחכות.״ יבול אני !המתינו אנא

מאסו שנות המש
 לפסול יקום לא בית־־מישפט ושום חוקה, לנו אין בארץ

 שכבר קולוניאלי שליט על־ידי החוק נתקבל אפילו חוק,
 משנת הפלילי החוק לפקודת 175 סעיף בביתו. אותו ביטל
 להפלה, אשר. להביא המתכוון ״אדם להעניש בא 1936
 177 סעיף בביטנה.״ ולד שאין ובין בביטנה ולד שיש בין

שמתכוו יודע והוא דבר, ממציא או ״המספק אדם מעניש
 לידי אשד, להביא כדי לחוק בניגוד בו להשתמש נים

 הצפוי העונש שאין.״ ובין בביטנה ולד שיש בין הפלה,
מאסר. שנות חמש הוא

 לבטל יכול שאינו ישראל, של בית־המישפט אולם
 קבע הורוביץ נגד בפסק־דין מים. פיו את מילא לא חוק,

 ידי נצא לא כי מרגישים ״יאנו : 1952 בשנת בית־המשפט
 המחוקקים שהמוסדות יהיה סוב כי נציין לא באס חובתנו

מלאכו בהפלות הדנים הסעיפים על דעתם את יתנו שלנו
 ולתנאי־הזמן, למציאות להתאימם ירצו לא ואס תיות,

שלפנינו״. במיקרה כמו הרות־אסון, תוצאות למנוע כדי
3

מלאכותיות תפלות
 ועדה למנות החליט השר ההצבעה.
 תוכל שהממשלה כדי הנושא, לחקירת

הצעתנו. כלפי עמדה לגבש
 14 וכה הוועדה, כי לנו נאמר

עו אחרים, ומומחים פרופסורים
 אני עבודתה. את לסיים מדת

 תי־ כבנסת שההצבעה מקווה
 ושהכנסת הקרובים, כימים ערד

 ולגתי־ לפרלמנטים תצטרף
המת המדינות כרוב המישפט
ל במהירות הצועדים קדמות,

זו. רפורמה ביצוע

מחנכה
בביה־המישפס

 בית־המשפט החליט אחדים ימים לפני
שת החלטה ארצות־הברית של העליון

בעולם ואולי באמריקה, מהפכה חולל

 מאחריותו, השתמט המחוקק
אח רכים כשטחים שעשה במו
 היועץ הביצוע, מוסדות רים.

אי פשוט והמשטרה, המישפטי
 כרוב החוק את מפעילים נם

המקרים.

וקנוניות סחיטה
רבות: מסיבות מזיק זה מצב אולם
ואז אזרחים מחנך הוא •

 במעט החוק מן להתעלם רחיות
בפרהסיה.

 נשים להרתיע עלול הוא •
 רפואיים כתנאים הפלות מלבצע
רפו לטיפול להזדקק או הוגנים,

 מפחד שנכשלה, הפלה אחרי אי
הענשה. מפני

 רגשי-אשמה להגביר עלול הוא !•
 חיים לחיות לה ולהפריע האשה, בלב

בעתיד. וללדת מלאים
ש־ מוסריות נורמות כופה הוא !•
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 החליט היסטורי בפסק־דין

 החוקים, בל בי כית־המישפט
ההו את נוגדים מלאכותיות, הפלות האוסרים

 לתחום חודרים שהם מפני האמריקאית, רה
לעצמו. וריבון כן־חורין הוא אדם כל שבו הפרט,
 40ב־ הקיימים החוקים את בי׳ת־המישפט ביטל בכך

ארצות־הברית. ממדינות
 נגד שופטים שבעה של ברוב שנתקבלה ההחלטה,

 המעודכן. הרפואי המידע מיטב על התבססה שניים,
שלבים: לשלושה ההריון את חילקה היא

 אין שבהם הראשונים, החודשים שלושה •
 ההפלה זה שבשלב משום ׳וזאת הפלות, על הגבלה שום

 בממוצע (יש רגילה לידה מאשר פחות האשה את מסכנת
 מיקרי־ 9 לעומת לידות, אלף 100 כל על מיקרי־מוות 19

הפלות). אלף 100 על מוות
 סיכון יש שבהם ׳השביעי, עד הרביעי החודש י•
 חוקים לחוקק מותר ועל־כן האישה, לחיי יותר גבוה

 בריאות להבטחת ההפלות, על רפואי פיקוח המחייבים
אחרת. הגבלה לשום מקום זו בתקופה אין בלבד. האישה
 יכולה שבה ההריון, של הסופית התקופה •

 יכול כבר זה שבשלב מכיוון הפלות, לאסור המדינה
 פוטנציאליים חיים לו ויש לרחם, מחוץ לחיות העובר
 להרשות שייש בית־דימי־שפט קובע זה בשלב גם מישלו.
האם. של ׳ובריאותה חייה על לשמור כדי הפלות

 ההפלה מותרת זה כרגע אחדות, כמילים
ה עד מוחלט, באופן כאמריקה המלאכותית

השביעי. חודש
 פסק- אחרי בלבד מעטים שימים מיקרה זה אין אולי

עצומה השפעה עדיין יש ■שבה במדינה זה, מהפכני דין

19ה־ במאה ניתוח־אשה
 חתני ושני רופאים מדענים, והסופרות, הסופרים גדולי

הנשים. למען העידו פרס־נובל,
 קיבלו האחרות שתי זוכו, נאשמות שתי
 חמישפט זה היה הכל, לדעת סמליים. עונשים
שה למרות הקיים, החוק על-פי שיוגש האחרון
 סעיף את מלבטל משתמט הצרפתי פרלמנט

העונשין.

שינחה אינה חאשה,
 רבות, מתקדמות במדינות מזמן בוצעה הריפורמה

 במדינות הביצוע סף על והיא אידיאולוגיה, הבדלי ללא
אחרות. רבות

 19ה־ המאה מן האנושות את מעבירה היא
.21ה־ המאה סף אל

דורנו. של המוסרית התחושה את מבטאת היא
ה מתפקידה האישה את משחררת היא

 את לה ומעניקה חסרת־זכויות, כשיפחה נחות,
 חופשי כאדם גופה, ועל נפשה על הריבונות

שווה-זכויות.
 הרואה המודרנית, הסוציאלית התפיסה את תואמת היא

 חיי- לחיות סביר סיכוי להם שיש רצויים, בילדים ברכה
 אינם שההורים בילדים ברכה רואה אינה אך רווחה:
 לתת־ נחותים, לחיים הלידה מרגע הנדונים בהם, רוצים
חיים.

ב המישפחה לתיכנון אירגון של נוגעת־ללב מודעה
האומר: חמוד תינוק מראה אמריקה

אם אולם בי, רוצים אתם אם אותי ״עשו

 את להשאיר תחת הכלח, עליהן אבד
 של ולמצפון להכרה המוסריות הבעיות
הפרט.

 הממלאים רופאים, כלפי לסחיטה פתח פותח הוא י•
והרפואי. האנושי למצפונם בהתאם תפקידם .את

 ככל"עור לרעה להשתנות יכול הוא •
פוליטיות. קנוניות כעיקבות

העניות, הנשים על מקשה ההפלה, את מייקר הוא י•
ממס־הכנסה. הכנסות גוזל יוגם

 .במדינה ביותר הגדול הרפואי המוסד פועל כיום
 קופת־ דורנו. של והחברתיות המוסדיות לנורמות בהתאם
 הדבר אם רחבה, ביד הפלות מבצעת הכללית החולים

 מצבה האישה, של והנפש הגוף בריאות מבחינת דרוש
ועוד. ועוד והחברתי, המשפחתי

 לחוק כבסים קופת־חולים של הסטנדרטים יתקבלו אם
 צריכה כאן (גם קדימה. גדול צעד בכך יהיה המדינה,

המדינה.) אל מקופת-החולים ■להוביל הדרך

והגלולה מיני חינוך
 לקדם יכול אינו אחד שאף ברור היושנדראש, כבוד
שבהכרח. רעה היא מלאכותית. בהפלה הצורך את בברכה

 את רכה כמידה לצמצם אפשר כדורנו אכל
 ולמבוגרים, לנוער מיני חינוך על־ידי ההכרח,

 :האוכלו והדרכת בחינם אמצעי-מניעה הפצת
כחם. כשימוש סיה

 עצמו, על לקבל חייב שמשדד־הבריאות תפקיד זהו
 והתרבות. החינוך משרד ׳מצד רצינית יוזמה בהיעדר
 לקוות היה אפשר סוציאליסטי, שר שיל כהונתו בתקופת
זה. בשטח גם רבה לתזוזה


