
 מילימטר הוא האבר גודל שבועות. שישה בן עובר שלאבד־המין
ההת בכן. להבחין עדיין אי־אפשר אן ילדה, זוהי אחד.

 הילדה אצל לשנים־עשר: התשיעי השבוע בין רק מתרחשת האמיתית המינית פתחות
 והחריץ הפין, גדל הילד אצל לנרתיק. מתפתח המיני והחריץ לדגדגן, הפין מתפתח

דו־מיני. שלב יש העובר שבהתפתחות מראה זה תצלום שק־אשכיס. והופך נסגר המיני

ה שגודלן שבועות, שישה בן עובר של פניוהטיס נו!וצוות
 נראים באמצע מילימטרים. כחמישה הוא טבעי

 האופטיים,' ,הגביעים הם בצדדים העגולים החורים המשולש. הפה ומתחתם הנחיריים,
 שני ייעלמו נורמלי, באופן העובר יתפתח אס העיניים. לאחר־מכן צומחות שמהם

הסופית. צורתם את אז יקבלו והפה האף שבועות. כמה כעבור העליונה בלסת החריצים

*  ה- הצלם המתין עונים חמש שך *
 הטל- לצילצול נילסן לנארש שוודי

ב או ביום המכשיר, צילצל כאשר פין.
 ורץ ציודו את במהירות אסף הוא לילה,

לכית-החולים.
 זה״עתת כי לו בישר כזה צילצול כל

מ שהרתה אשה לבית״תחולים הוכנסה
 את לנתח יש כזה, במיקרח לרחם. חוץ

 שהוא קודם העובר, את ולהוציא האשה
 את ולסכן חחצוצרת את לפוצץ מספיק
 נורמליים, הריונות 350 כל על האשה.

בחצוצרת. אחד הריון יש
מילימט שגודלו העובר, הוצא כאשר

או הכין נילסן, אותו לקח ספורים, רים
במיקרוסקופ. וצילמו תו

 אלא רגיל, מיקרוסקופ זח היה לא
מיקרוסקופ :ביותר חדיש מדעי ציוד

 האור באמצעות פועל שאינו אלקטרוני,
ב אלקטרוניות. קרניים באמצעות אלא

 פי התצלום את להגדיל ניתן זה תהליך
 הוא החדות. את לאבד מבלי אלף, מאה

 החלק של בגודל מיבנים בבירור מראה
מילימטר. של המיליון
ה גוף בתוך נילסן צילם שנים לפני

ב־ המצוייד גמיש צינור באמצעות אם,

 שד הראשונים החצוומיס הם ארה
 ■33■ ודיו שד הראשונים בחודשים עובו

 מיוחד. בציוד שוודי צום ע״׳ ורמו צ ש
!מכריעי□ ארה חודשים מוכיחים: הם

ששו■ *ח־ס
אמו נדחס

השישי בחודש
הלידה. לפני קלה שעה רק ייפתחו

 פי־ כימעט המוגדל בתצלום כך, העובר נראה
 הס הדבוקים. העפעפיים מגינים העין על שניים.

גורלו. ונקבע כולו, כימעט מושלם הילד זה, בשלב
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