
החוח ה האש אם רק מבוצעת הבדיקה
 ער וחצי. 36 בת היתה אסתו .37 בת היא

ת בת ■דוה נן איוי ה - מונגרו ג הו אותה ו

מות
התיווסת

מי־שפיר של בדיקה לבצע הסירוב בדבר התעודה
נתקבלה לא החברה

 המיוזעת ליולדת להראות רצה לא י י הוא פניו, את הסב המיילד רופא וץ
 שהחזיק התינוקת בטנה. פרי את והכואבת

 מעוותת מונגלואידית, היתה בזרועותיו
 לראות לבקש האם המשיכה כאשר פנים.

 האמת. את הרופא לה סיפר התינוקת, את
 ״אתם היסטריות: בצעקות פתחה האשד,

 שהיא ידעתי אני בכך, אשמים הרופאים
 את לי אישרתם לא מדוע בסדר, לא

 ונתנו אותה הרגיעו האחיות הבדיקה!״
שינה. סם לה

 (שם אסתר היולדת התעוררה למחרת
 פי על במערכת שמור המקורי השם בדוי,

 באשר נזכרה ומיד בית־המישפט) המלצת
בריאים ילדים שלושה יש לאסתר קרה.

 אבל עשר. על עולה אינו שגילם ויפים
 שסבל בן ילדה הראשון, בהריונה לפניהם,

הלידה. אחרי מיד למותו שגרם גופני מפגם

 עליה עברו האחרים ההריונות שלושת
 הרגשה לה גרם החמישי ההריון אך בשלום,

 את להגדיר כיצד ידעה לא היא רעה.
 בסדר, הכל היה גופנית מבחינה הרגשתה.

 הגינקולוג אצל החודשיות הבדיקות גם
 לה אמר ליבה רק חיוביות. תוצאות הראו

פגום. התינוק כי

 הלכה שינה חסרי לילות כמה אחרי
 מי־שפיר. בדיקת לעבור וביקשה לרופאה
יותר שגילן לנשים הנעשית זו בדיקה

 שברחמן התינוק אם לגלות נועדה ,37מ־
פגום. או נורמלי

 כל בעיות תהיינה כי חשבה לא אסתר
 מיד יאשר הרופא כי חשבה היא שהן.

 מאוד התקרב שגילה מפני בקשתה, את
 .37 בת כמעט היתד, אסתר המסוכן. לגיל
 זה. לגיל חודשים כמה רק לה חסרו

 וסירב הרופא, אותה הרגיע להפתעתה
 לגיל ״מתחת לבדיקה, לגשת לה לאשר

 הסביר כזו,״ בדיקה לאשר נוהגים לא 37
 הסכימה רב ושיכנוע מאמצים אחרי רק לה.
 הכללית מקופת־חולים דוידוביץ דורה ד״ר

 לבדיקה אסתר את לשלוח תל־אביב במחוז
ה קיימת שבו תל־השומר בבית־החולים

 לאסתר אולם בישראל. לכך היחידה מעבדה
 במחלקה בתל־השונזר. הפתעה ציפתה
 — הסיבה הבדיקה. את בה לבצע סירבו
 עייפה אסתר .37 בת לא עדייו אסתר

 לביתה חזרה היא בביורוקרטיה. מלהילחם
חששות. רצופי הריון חודשי חמישה לעוד

 שידעה מה את אישר המיילד הרופא
 — להריון הראשון מהיום ליבה בתוככי

 אסתר מונגולואידית. היתד, שהתינוקת
בהת ורק לביתה, לקחתה בתוקף סירבה
 כי _לה הוסבר ורופאים פסיכולוג ערבות

 אחראית והיא שלה, הבעיה היא התינוקת
 ספורים ימים מבית־החולים יצאה אסתר לה.

 הקריה בית־החולים והנהלת הלידה, אחרי
 חודש למשך בתינוקת להחזיק הסכימה

 מתאים מוסד תמצא שאסתר כדי נוסף,
בתה. את אליו להכניס
 מציאת כי האם הבינה מאוד מהר

 ועד מאוד, רב זמן תארך כזה מוסד
התינוקת את בביתה לגדל עליה יהיה אז

לידסקי פרקליטה
לה אמר האס לב

 החלטה. בשלה בלבה המונגולואידית.
 לבית־ חזרה הלידה, אחרי בלבד שבועיים
 היתד, בתה. את לקחת וביקשה החולים

 האחות אותה. שראתה הראשונה הפעם זו
 מבט את ראתה התינוקת את לה שמסרה

 המעוותות הפנים למראה בעיניה ההלם
 פני את כיסתה ובחמלה התינוקת, של

בחיתול. התינוקת
 עושה, היא מה לדעת מבלי אמוק, מוכת

 ישר הלכה בזרועותיה, הקטנה כשהתינוקת
נמ אינם הם כי ידעה היא הוריה. לבית
 באחת ושם הגג, על עלתה היא בבית. צאים

והמ שבידה החבילה את הניחה הפינות
האחרים. ילדיה אל הביתה, בדרכה שיכה

 התינוקת גופת בבוקר נתגלתה כאשר
 למיש־ קשה היה לא הלילה במשך שמתה

 וסיפרה הודתה היא האם. את לאתר טרד,
 נגדה הוגש החקירה בעקבות הכל. להם

 אסתר בהריגה. הואשמה היא כתב-אישום,
 שלא מאחר חסד, מבית־המישפט ביקשה

 כי ביקשה סניגור, לשכור כסף לה היה
אשה. סניגורית לה ימנה בית־המישפט

 נירה הנודעת לעורכת־הדין ניתן המינוי
בבית זה. מינוי על שמחה שלא לידסקי

״המחסום :הסניגורית אמרה ר,מישפט
להת צריכה אסתר היתה שעליו הראשון

 למעשה שלי האישית הטינה היה גבר,
 הבנתי ולא ילדים, יש לי גם שעשתה.

 רק למוות. תינוקה את מפקירה אם כיצד
 אני כי חשבתי אתה שדיברתי אחרי

 מסיבה דבר אותו עושה הייתי לא במקומה
לכך.״ אומץ אין לי בלבד, אחת
 להחליף והסכימה התרשמה התביעה גם

 מאסר שעונשה מהריגה, האישום סעיף את
 סעיף ולד. רצח של הנדיר לסעיף שנה, 20
 מחדל או במעשה שגרמה באם מדבר זה

 שנה, לו מלאה בטרם ולדה למות זדוני
 הלידה מתוצאות החלימה לא כשעדיין

 עונשה עליה. מיושבת היתד, לא ודעתה
בלבד. מאסר שנות חמש הוא זו עבירה של

 באשמתה. בבית־המישפט הודתה אסתר
 שמואל המחוזי לשופט סיפרה וסניגוריתה

 המקרה. של האומללות הנסיבות את קוארט
 שהגיש בעצמו בלום עמרם התובע זד׳ היה

ש הרפואית התעודה את לבית־המישפט
 לבדיקה התקבלה לא אסתר כי העידה

 ביקשה לא זו תעודה בעקבות בתל-השומר.
בפועל. מאסר עונש אפילו התביעה

 בפעם הביא לידסקי נירה של סיכומה
 היה אסתר. של לעיניה דמעות הראשונה

 עונש קיבלה האומללה האשד, כי ברור
 להטיל בית״המישפט שיוכל מכל יותר חמור
 הסניגורית גם ציינה זאת ואמנם עליה.

 הביורוקרטיה את הוקיעה היא בדבריה.
 ״הרי האומלל. למצב אסתר את שהביאה

 המיותר הסבל כל את למנוע היה אפשר
 אמרה קטנה,״ אחת בדיקה על-ידי הזה

הסניגורית.
ן■ אלון אילנה
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