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 בטוב־ המסודר המרווח, למשרדו נכנסתי
 שאל מוגבה, שחור בכיסא ישב הוא טעם.
תשובותי. את ורשם

 אמרתי מיטות. שלוש היו הסמוך בחדר
 הוא לכאבים. מאוד רגישה אני כי לו

בסדר. יהיד. שזה והבטיח חייך
הרו תקלות. ללא עברה הבדיקה ואכן,

 בי הביט הוא לי. מלהכאיב נזהר פא
 הדרמטי: מצבי נשקף ומקולו מהורהר,

 מוגדל, הרחם בהריון. שאת חושב ״אני
 נפוח.״ קצת שלך והחזה

 מוקדם עדיין כי ואמר חזר במשרדו,
שיזר כדורים לך ״אתן ההריון. את לקבוע

 בהריון. לא ואת במידה המחזור, את זו
 לך.״ יעזרו לא הם — בהריון את אם

הפ לעשות אצטרך יעזור לא זה ״אם
?״ לה

 אעשה ואני הבא בשבוע תבואי ״כן.
גרידה.״ לד

 בזריקה?״ זה את לעשות ״אי־אפשר
 רצוי.״ ולא בטוח לא זה ״לא.

 ?״ גרידה לי תעלה ״כמה
 במימצאים תלוי זה ל״י. 800 ״בסביבות

 ופחות. ייתכן הבדיקה. אחרי לי שיהיו
 שלך.״ המצב יהיה מה נראה

 הביקור. עבור ל״י מאה ביקש בינתיים
 ? נוכל חצי ? נוכל הרחוב. אל יצאתי

 היד. יכול ממני, שלקח ל״י 100 במחיר
 מזריקה. עלי להרוויח שלא לעצמו להרשות

ב שאני חושב שהוא טען זאת, לעומת
 לסווג איד גמור. בלוף שהיה מה — הריון

אותו?
לעצמי. סיכמתי בשלבים, נוכל

 צריך אני
ריקה בטן

 תל- בצפון הבאה, הקליניקה ל ^
נו כתבת בלוויית הגעתי תל־אביב

 הממתינות את לדובב :תפקידה ספת.
בפנים. אני בעוד בחדר־ההמתנה,

 המאוחרות החמישים בשנות היה הרופא
 אחריו, נכנסתי וקרח. שמנמן נמוך, שלו,

 חדר־הטיפולים. את גם שהיווה למשרדו,
 ושלוש גדול שולחן החדר של אחר בחלק

 השני בחלק לבן. פרגוד לידו כורסאות.
 מיטות. שתי

 את?״ כמה ״בת
ואחת.״ ״עשרים

 ?״ המחזור את לאחרונה קיבלת ״מתי
 שבועות.״ שבעה ״לפני

עושה?״ את ״מה
מתכ אני בעיר. להתאקלם ״משתדלת

 המשק.״ את לעזוב וונת
 לעשות צריכה הייתי אם אותו שאלתי

 ״לא. בואי. לפני צפרדע או בדיקודשתן
 לשירותים, תלכי רק זה. את צריך לא
 ריקה.״ בטן צריך אני כי

 נוח לא הרגשתי הקודמות, בפעמים כמו
 בבדיקתו, לי הכאיב הרופא הכיסא. על

 תגובתו איתי, בהזדהות אימים. וצעקתי
 לשכב שאשאר כדי וצביטות צעקות היתד.

 פחד חשתי נעים. לא היה זה במקומי.
 לא את מתנהגת? את ״איך וצמרמורת.
 צועקת?״ את למה מתביישת?

 בשקט ״תשכבי בעיניים. דמעות לי היו
 שאני הרגשתי הזריקה.״ את שאביא עד

 רוצה לא זריקה? פתאום ״מה מתעלפת.
 זריקה.״ על לשמוע

 רוצה את נורמלית? את לי, ״תגידי
 ילד? רוצה שאת או — מההריון להיפטר
 לכאן?״ באת סד. בשביל

 לאמת באתי כי בחזרה לו לצעוק רציתי
הגינ אודות המתהלכים סיפורי־הזוועות את

קולוגים.
 ארוץ ״לא

אחריך״
 מנוק- חששתי הבטן.״ על תהפכי ך*

) חשב זאת מלבד והתהפכתי. שותו, 1 ״
 הרקטום. דיד אותי לבדוק רוצה הוא כי תי

הזריקה.״ את להכין הולך ״אני
 ״אני מהמיטה. ירדתי מדי. יותר היד. זה

מזרי תפחד שקיבוצניקית אותך. מבין לא
 בקיבוץ?״ חיסון זריקות קיבלת איד קה?

 המשק.״ בכל אחרי רצה היתד. ״המטפלת
 ואני שלך, המטפלת לא אני אז ״טוב,

 ופוגע. חד היה הוא אחריך.״ ארוץ לא
 לי היה לא מהר. מהחדר לרוץ רציתי

שלו. הבעת־הקרח מול לבכות נעים
הזרי את נדחה אולי מה? יודע ״אתח

למחר.״ קה
 לא זה עצמך? את להכין צריכה ״את

 עושה אני אם תראי, לך. אמרתי כואב
 גרידה. בלי שתפילי סיכויים יש זריקה, לד

 ייתכן עכשיו, לד עושה לא אני אם אבל
 גרידה. לך לעשות נצטרך שבוע שבעוד

 אתן אני זול. יותר גם לך ייצא זה ככה
סיכויים ויש זריקה, פלוס כדורים לד

יעזור.״ שזה
 לא זריקה על הכדורים. את רק ביקשתי

בכתפיו. משך הרופא לשמוע. רציתי
 לירות, 50 השארתי הכדורים, את לקחתי

עמ הכתבת חברתי החוצה. כושלת ויצאתי
 האחרות הבנות פני על חיוורת. בפתח דה

 צעקו־ את שמעו כולן מתוחה. הבעה היתד.
 תיברחנה כי לעברן לצעוק רציתי תי.

משם.
 מפרנקנשטיין. להירגע רב זמן לי לקח

 שקבע נוכל עוד בחרון: סיכמתי אחר
בהריון. שאגי

 יימשך זה אם בזאת. לסיים החלטתי
 בעצמי להאמין אתחיל עוד חששתי, כך,

בהריון. שאני
 מצילים, יש
מחריבים ויש

ל■ ביקורי ששת על יפרתי
 מנהל מפורסם, רופא־נשים 12

 את וביקשתי בכית־חולים, מחלקה
תגובתו.

 קבוצות. לשתי מתחלקים הגינקולוגים
 בריאות את המצילים רופאי־נשים יש

 על־ידי רוחנית, והן פיסית הן האשה,
 נקראים שרק כאלה יש לעומתם הגרידה.

הפלות. עושים שהם בגלל גינקולוגים
 צעירה מבחורה כסף לבקש מאוד קל

ב שהיא לה אומרים בפאניקה. הנמצאת
 הריון. כשאין הפלה לה ועושים הריון
 בהחלט כאלה שמקרים לצערי, לי, ידוע

קורים.
שהחו יודע שהגינקולוג במקרה לפחות,

 רוצה זאת בכל והוא בהריון, לא שלו לה
 נגרם לא שלאשה הרי — כסף להרוויח

 דאוטסט כדורי או זריקה רפואי. נזק שום
מזיקים. אינם

ה את להשאיר צריך אמיתית, בהפלה
 בבית־ או בקליניקה שעות 24 לפחות אשד.

 הפלה, אחרי וחלשה, חולה האשד. החולים.
מק בבית־החולים הזו. המנוחה את וחייבת
בקלי קורה מה יודע אינני כך. על פידים
ברופא־הנשים. תלוי זה פרטיות. ניקות
 מאמין אכן הרופא בהם מקרים יש

 לעשות עליו חובה זה במקרה הריון. יש כי
 האשה, של יסודית בדיקה :הטסטים כל את

 זה רפואה ובדיקות־צפרדע. בדיקות־שתן
 יטעה שהרופא מאוד וייתכן מתמטיקה, לא

 בלי הפלה לעשות שמוכן רופא באבחנה.
תפקידו. את ממלא איננו — הבדיקות

נגד___
הגלולה

 מתנגד אני לכלולה־נגד־הריון. שר
£  הפיסיו- נגד הן הגלולות לדעתי לה. \

 טוב. לא כבר וזד. — הגוף של לוגיות
אידיאלי. שלא ודאי

 הגלולות כי וחושש לזה מתנגד אני
מאוד. שליליות תוצאות בעתיד יתנו

הזרי לדעתי הפלה. נגד הזריקה לעניין
 כוח מספיק לה אין להפלה. עוזרת לא קה

 יכולה היא לדעתי טבעית. להפלה לגרום
 לא שגם חושב אני הווסת. את לזרז רק

 הווסת. לזרה כאמצעי בה להשתמש רצוי
 היא מסרים ובשלב להתרגל, עלול הגוף

להשפיע. תפסיק
לא מתפקידה אשר ועדה קיימת בארץ

 היא בבתי־חולים. הנעשות ההפלות את שר
במצ ולפעמים האשד״ בבריאות מתחשבת

הסוציאלי. בה
 חוקית מבחינה להתיר מאוד רצוי לדעתי

 זה על מדובר בארץ. מלאכותיות הפלות
 בניו־יורק אפילו העולם. בכל כבר היום

 אשד. :הקאתולית הכנסייה התנגדות נוצחה
 משלמת לבית־חולים, היום שם נכנסת
ההפלה. את לה ועושים מסרים, סכום
 חוקית תהיד. מלאכותית הפלה כאשר רק

 שבו הזה, המביש המצב ייפסק בארץ.
הפסי מצבן את מסרימים רופאים מנצלים
 ואת שלהם, החולות של הקשה כולוגי
 כדי בהם ומשתמשים שלהן, מיידע חוסר

מיותרים. כספים מהן לגבות
 לא הנוכחי במצב אשם למעשה, אולם

 מלאכותיות. הפלות שאוסר החוק מעט
ומנצ בפיתוי, עומדים אינם רבים רופאים

לגנב. הקוראת הפירצה את לים
 — חוקית תהיה מלאכותית הפלה כאשר

 לקופת־חולים בגלוי לפנות אשד. כל תוכל
 שתיפנה אשה גם לבית־חולים. ומשם שלה,

לבית־חולים. על־ידו תופנה פרטי לרופא
 לביצוע ערובה קיימת בבית־חולים רק
 קליניקה שום מלאכותית. הפלה של נכון

 מיסת־ שיקולים על המבוססת — פרטית
כזו. לרמה להגיע יכולה לא — ריים

 בעצם השולח הוא־ — הנוכחי החוק
פרטיות. לקליניקחז האשד. את

 ממנה סוחטים רק הטוב, במקרה ושם,
 קמה לא היא — הרע• במקרה כספים.

מהמיטה.

 בסבלנות, ניחנת אם
חז ועצבים הומור חוש

 להם זקוק תהיה קים׳
 הקרובים. בימים מאוד

מ בד המקנא מישהו
ל רק הידועות סיבות
 כמיטב יעשה שניהם
 ב- יצליח ונם יכולתו

 עליך להפיץ מידת-מה
 את ולהבאיש שמועות

חשו במקומות ריחך
הרומנטי. במישור טובים סיכויים בים.

¥ ¥

בר רואה אתה סוף־סוף
 טומד !?תה בעמלך. כה

החדשה, השנה' לקראת
 על לשמור תצליח אם

תיפ מרומם, מצב־רוח
הדל כל בפניך תחנה
 תעשה לא אם תות.

להס תדע גס בעיות,
 של שלמה לשורה תגל

שאי״ חדשים, מצבים
 ממך מנעה גמישותו

 סגול לבשי — שור בת לכן. קודם למצות
בשתייה. תרבי אל כמו־כן השבוע. וססגוני

¥  ¥:

 ושיגרתית קצרה נסיעה
ה בעניינים לכאורה,

ל או לעבודתך נוגעים
כל משפחתית בעיית
 לך לזמן עשוייה שהי,

עד מרגשת פגישה
 רווק, אתה אם מאוד.
ה לפגוש עשוי אתה

 במיקרה, לגמרי שבוע,
 עם לעתיד. אשתך את

 ל- תתפתח אל זאת,
שרק מכיוון במקום, שהותך את האריך

רב. במרץ פעל לה. תקסום הפתעה

¥ ¥ ¥

 סרטן מזל בת לך גם
 אבל — אהבים יום יש

 היום רציני. יותר הרבה
 דעי א/ יום הוא שלך

המכ את ממנו להפיק
בעבודה. צרות סימום.
שב קל בריאותי ליקוי
 שבוע זה יהיה קלים.
עצ התפרצויות מלווה

שונים, בעניינים בים
מתוק. יהיה בסופו או

 קחי ערך, דברי או תכשיטים בקנותך
ביותר. ומנוסה מהימן מיקצוע בעל איתך

¥ ¥ ¥

ה העיסוקים מחזור
 ברגל מתחיל חדש
ב עצמך קח ימין.
 מחול- הימנע ; ידיים

 ומדיכאון מנות־יתר
 חסר־תכלית שהוא

 יוצא שאתה ותמצא —
 אף הבוץ, מן בהדרגה

 לקבל שתצטרך מבלי
כל גורליות החלטות

 אליה הפגישה שהן•
 לעומת תתאכזב. אך תתקיים, נכספת,

בהיר. צבע לבש רומנטי. למיפנה צפה זאת

¥ ¥ ¥
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השבוע, נראה העולם
ו כשטוח מתמיד, יותר

 ושום כאילו :עגול לא
להשתנות. יכול לא דבר
ש מה כל טעות. זוהי
 היכרויות זה לך חסר

 של עצתם או חדשות,
 אשר ותיקים ידידים
הכפתק־ הם כי זנחת,

 טיסקה לטעמך. מדי נים
במסיבה, תסתיים טו,כה

 הרבה גבלל, הבאים. ראשון או שבת בימי,
דלתות.■׳' בפניך פותחות הן במסיבות:

בזזפטמבר 22 - 47ס1ג1בא 22

 שתש-ן מוטב אך מדי. מאוחר כבר עכשיו
 עמדו־! את שתבצרי החדש, המצב עם לימי

 את תגלי ושלא תייד,
 אתה אם הקלפים. כל

 אתה רוצה, דווקא
 — תועלת להפיק יכול

 העיסקה מן — והנאה
נק אליהם הסיבוך או

 ב- תלוי רק זה לעת.
הרומנ לזוגות ידידך.

 דגים היא אם : טיים
 הוא אם כן. תגיד —

חכו. — לא, והיא דגים
¥ ¥ ¥

 בעבר,*' מאשר יותר תידרש, שעזרתך נראה
 חסרי דברים, כמה לאחרים. לסייע כדי

יפה. יעלו לא חשיבות,
הקשו דאגות צפויות

העבודה. במקום רות
 ״האם :שהשאלה נראה

 הדבר את עושה אני
 שתטריד היא ? הנכון״
 תיאלצו במיוחד. אתכם

האופ בתכונות להיעזר
:עקרב מזל לבני ייניות

ת,_________ ו נ ל ב והתמדה. יושר ס
בעצמך. גאה היה ; ר ¥ ¥1 ¥
 הגורל, של לחסדו אלה בימים זכית אם

 היפה, המין באמצעות אליך דרכו שמצא
 שלך הכוכב הוא לכך שהגורם לן, דע

 בני על ישירות המקרין
 צפה קשת. מזל ובנות

 צפויים לא לוויכוחים
רא ביום מעבידיך עם

ב זאת לעומת שון.
ל יתחיל רביעי יום

 לדאגה פיתרון הסתמן
ה בדברים ולסחבת
 ולבית לביתך קשורים

ל תצאי אל הוריך.
השבוע. חשובות קניות

# 0
ת1ע ן

ר 22 ב ו ט ז י ו א  • ב
ר 21 מנ ״ ר ו נ ב

מי
 - דצמגר

אד גינו
י9 - 21

 לפתור שבכוחך בטוח שאתה יודעים כולנו
 אליך. הפונים אלה כל של בעיותיהם את

 אתה עצות. תתן אל בחייך, — השבוע אבל
מ אחרים, לסבך עשוי
 חושב שאתה זה תוך

ה כמוך. בנויים שכולם
 לכל שווים אינם תנאים
 שעלול נתון וזה אחד,
כ בייחוד אותך, לסבך
 רואה אינך אתה אשר

ביי הזולת. נקודות את
 לגרום עשוי אתה חוד

טלה, לבת לב לשיברון
הרגע. תאומים. לבן וגם

¥ ¥1 ¥
ל עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
 אחרת התרחשות כל על השבוע האפיל
להת הזמן שהגיע חושב אתה אם בחייך.

 רבה ברצינות ייחס
 ולקשור לעתידך, יותר
 זה לחיי־משפחה, עצמך

לע המתאים השבוע
 תמתין אל זאת. שות
 ליבך טוב נוסף. רגע

 לרועץ. לך להיות עלול
 את להרגיע השתדל

 בידור המתוחים. עצביך
 גודל למרות יזיק, לא

הכספיות. ההוצאות
¥ ¥ ¥

 ומוטב עסקים בעיות כמה ייפתרו ג׳ ביום
 סוף עד סיכון־יתר או הימור, מכל שתימנע

שתש גם כדאי השבוע.
בריאותך, על היטב מור

 וגילוי מהירות ושתנהג
 אי ליישב העשוי לב

שהתעור חמורה הבנה
יהי באשמתך. שלא רה

 לעבודה חבר של רותו
דגים. בן אותך, מרגיזה

 שלא מוטב דגים: בת
 על יתר עצמך תעבידי
עצמך. על שמרי המידה. 613182X661


