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אלוני: שודמית

י ה עולה ״אנ ר ע ג ב
היורדות!״ המדרגות

 יועצו על אמרח אלוני, שולמית חברה״חכנסת,
 ד״ר היא שאם שדן, חיים חד״ר שר״חבריאות, של

 טובה מספיק שיבח כבר וזאת טיישת. היא אז לרפואח,
 לדגל לה שמה אשר חברת״הבנשת, עם לדבר כדי

אגודת־ישראל. של ובשגעונות בשיגיונות להילחם
אלוני: שולמית את שאלתי

 כדיוק מה די להסביר יכולה את אודי •
 אגו־ שד חכרי־הכנסת ורוצים סדן, ר״ד רוצה

!דת־ישראל
העברי? בחוק בקיאה את כפה עד
תיכון. טית־ספר סיימתי •

 בספר האזרח. •של הבורות על בונים הם בדיוק. זהו
 אשת תמר על מסופר כ״ד- פסוק ל״ח פרק בראשית.

 אחר־כך ילדים. לה היו ■ולא לער נשואה היתד, אשר ער.
 איתה, ילדים לו היו ולא אותה. שחלץ לאונן, נישאה
 שזה וכמו ליהודה. הרתה ולבסוף אוננות. המילה ומכאן
 ״הוציאוה יהודה מצווה כן ועל לזנונים. הרתה שם. כתוב
בהריון. שהיא למרות חאת ותישרף.״ מייד

 אם כן ועל חי. איננו העובר היהודית ההלכה לסי
 אין הדין. את לבצע יש הרה, והיא למוות נדונה אשה

 המים את מייד אותה משקים אלא שתלד. עד מחכים
 מהרגע רק חי העובר היהודית ההלכה סי על המאוררים.

 וקודם בנצרות, זאת לעומת אמו. מרחם נותק הוא שבו
 מותר ילד נולד אם אך בעובר. לגעת אסור ביתן. לכן

להורגו.
 הדתיים שד התמוה המאבק מאין כך אם •

5 בהפדות
 המוטלת ורבו, פרו ממצוות ונובע לאופני. הוא המאבק

 לדאטנו כי כתשמיש, רק לו משמשת האשד, הגבר. על
 ומכאן בעצמו. הזאת ד,מיצתה את למלא יכול אינו הגבר

 הבית בתוך להיות שצריכה קניין. היא שהאשה השיטה
 ולא ממנו, ורק אך שהרתה בטוח יהיה שהגבר פנימה.

מאחרים.
 מראים בהפלות? נלחמים הם איך כעת, קורה מה

 כשרה שחיטה גם והרי ילדות, ומפחידים זוועה תמונות
זתעה. להראות יכולה
 מצוד עושים הסוציאליות, העובדות את רודפים הם

 הפלות פחות שיש לכך מביאים רופאים, נגד הלשנות של
 מכיוון הזן־עתק, לוקחים פרטיים ורופאים בבתי־חולים

ובמאסר. בהעמדה־לדין מסתכנים שהם
 לשיטה למחתרת. הנשים את מחזירים הם בקיצור,

 הנשים של שדמן להם אמרתי ועל־כן ולמסרגות. הידנית
בראשם. הוא האלה
 הקיר, אד סדכרת שאת הרגשה דך אין •

בטחנות־רוח? נאבקת
 היורדות. המדרגות בפעלה עולה שאני הרגשה לי יש
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וס  את מסמל ״האז
הצדדים!״ שני של הדם

 ימי־ חשכת אל חוזרים אנו בביטחון, אבל לאס,
 יחיח עכשיו עד שחושג מח כל כאילו נדמה, הביניים.

 אם ההפלות. עניין על מתלבשים חם כעת חיה. כלא
 יזדקקו לא ילדיו, לפחות או שהוא, אי״פעם חלם מישהו

 מתחתנים חם כאשר הראשית הרבנות של לשירותיה
 תדרוש שנים כמה בעוד בידו. שטעות הרי מתגרשים, או

 גם במיקווח, טבילה מתעודת לבד מנשים, הרבנות
בתולין. על שתעיד תעודה

 הצנוע ההישג את גם לטרפד מנשים הם כעת
 הפרופסור שר״הבריאות, של יועצו ההפלות. בתחום

 דורש אבל לו, יש ילדים כמה להגיד משרב שדן, חיים
 חמש זועק הלפרט שמואל ח״כ ילדים. לעשות מאיתנו

 במחי והופך אלמוניים, ילדים אלף 600 של רצח נגד
לרוצחות. הזאת בארץ וטובות רבות נשים אחת צרחה

להיות, עשויה הליברלים מן דורון שרה חברת־הכנשת
 שבמישגרת להניח, יש לענייני״נשים. שרה אומרים, כך

 בחם, ללחום או בדתיים, לתמוך תצטרך זה תפקידה
המלאכותיות. ההפלות נגד במזימותיהם

:אותה שאלתי

ז מלאכותיות הפלות נגד או בעד את •
 פיקוח תחת מבוקרות, מלאכותיות הפלות בעד אני
בחוק. מעוגן שזה כמו רפואי,

 בחוק לפגוע כעת מנסה אגודת־ישראל •
הזה.
 הנושא על הסכם שום אין לטרפד. יצליחו לא הם

הקואליציוני. בהסכם הזה

 תעשי מה לענייני־נשים, לעתיד כשרה +
החוק? את לבטל מהדתיים למנוע כדי

 נסיון כל אין מגזימה. שאת חושבת אני כל, קודם
 לפגוע יוכלו לא והם וקיים, שריר החוק החוק. את לבטל

 מדי נרצחים תינוקות אלף מאות 600ש־ טוענים הם בו.
 טוענים העולם בכל רבים אנשים לטעון. זכותם — שנה
אמונתם. ברוח וזד, דתיים אנשים הם כך.

 יש בינתיים :לענייני־נשים כשרה לתפקידי באשר
 יהיה זד, ואם — אקטואלי יהיה זה כאשר דיבורים. רק

 ארוכה יותר לשיחה איתך להיפגש אשמח — אקטואלי
הנשים. בנושא עמדותי את לך ולהבהיר

 חבריו, אצל לתדהמה גרם טרטקיבר דויד הגרפיקאי
 אות את עיצב אשר האיש הוא כי להם התברר כאשר

 למילחמח שהתנגד כאיש ידוע טרטקובר הגליל". ״שלום
בלבנון.

:אותו שאלתי

 איך במחלוקת. שנויה מילחמת־הלבנון •
אות־הסילחמהז את עיצב כמוך שאדם זה

 סימן* היא אות־הפילחמה ז אות־־המילחמד, זה מה
 היתה אם בין — במילחמה שהשתתפו לאנשים היכר

 של מתפקידו זה אין צודקת. היתד, לא אם ובין צודקת
המילחמה. אי־צידקת או צידקת את לקבוע האות

 גם הזה האות את יענוד החייל, תרצי אם או האיש,
 לרומם בא לא האות בצידקת־המילחמה. ד,אמץ לא אם
גבורה. של או מיתוס של אפקט לה ולתת המילחמה את

 הזה לאות שנוגע במה אותי שמקומם היחיד הדבר
 גיליתי עיתונים, בבוקר רביעי ביום פתחתי שכאשר הוא,

 המילחמה, של השני בשבוע שעיצבתי שהאות להפתעתי
 מסכים לא אני נכץ. לא פורש הצבא, בקשת על־פי

 בעיני, וגבורה. אש הוא ד,אמם הצבע של שהפירוש
 מסמל הירוק הצדדים. שני של הדם את מסמל האדום

 שבתוך והאדום לבנון, את גם אלא הגליל. את רק לא
 הם והלבן והכחול בדם. החצוייה לבנץ את מסמל הירוק
 גם הם מידה באותה אך הלאומיים. הסמלים אמנם

 הזה וכפל־המשמעות והליטאני, הזעפרני של הצבעים
בעיני. מאוד חשוב
 דיעותיך עם מסתדר הזה •האות איך +

? הפוליטיות
 המיקצועי והעניין ידועות, הן שלי הפוליטיות המעות

 המילחמה. אותות בארץ, כאן מסורית זוהי לכך. מחוץ הוא
אותות. שפחות כמה יהיו שבעתיד לקוות יכול רק אני
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