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ה ע ר הז
ת תי אכו מל

 נעלם הוא במיקרוסקופ, הבעל של
 אז ורק אחר, בחדר והסתגר מה לזמן
 כי זכרה שרה הזרע. דגימת ובידו חזר
 ההפריה טיפול לפני פעם, בכל

 בחדר הרופא הסתגר המלאכותית,
 ובידו אליה חזר אחר־כך ורק נפרד,

והזרע. המכשירים
המלאכו ההפריה את קיבלה האשה

 הרופא אך מכאבים, והתפתלה תית
 למקום, מגיע כנראה זה ״יופי, לה אמר

 לא המצופה ההריון הריון.״ לנו ויהיה
 כאבי־תופת נגרמו לאשה אבל הגיע,

מדימומים סבלה היא באבר־המין.

 שזכה האיש
 בהמלצת

 ושעד הרבנים
 פיו צא1מ פי

 הלכות נפסקו
 היה בישראל
 בעל ״שו־רט!

 מעוות מוסר
 תככים ובעל

ומזימות״

 והאשה הבעל, של זרעו התפתחות
 מאום אך מלאכותית. הפרייה קיבלה

קרה. לא
 פליישמן על־ידי טופל זמן באותו

 הבעל, מבני־ברק. מאוד דתי זוג 'גם
 כל את עבר אמיד, יהלומן שהוא

 ,1978ב־ עבורם, ושילם הטיפולים
 במיקרה| גם לירות. אלף 800 של סכום

האשה. הרתה לא זה
 במישטרה, החקירה החלה כאשר
סיבלותיה. על וסיפרה היא גם התלוננה
 במישטרה להחקר סירב הדתי הבעל

אולם בבית־המשפט. להעיד וסירב

לנמר■
ם ה ר ב  כימעט נואשו ושרה ס

 ידע, הבעל לעולם. ילד מלהביא 1\
 האשכים בריקמת מסויים פגם בגלל כי

 הזרעונים כמות את לייצר יכול הוא אין
 יום אולם אשה. להפרות כדי הדרושה

 רבנית של מפיה שרה, שמעה אחד
 נפלאות העושה רופא יש כי נודעת,

 להביא עשוי והוא כאלה, במיקרים
לבעלה. גם מרפא

 הגיעו הרבנית של בהמלצתה
 בבת־ים. פליישמן רויד אל בני־הזוג

 שמור מקום היה הרופא של למכוניתו
 היה דלתו על במיגרש־החניה. שמו על

 דויד ״ד״ר שאמר: מואר שלט
 כי התרשמו בני־הזוג אבל פליישמן״.

 מלאך גם אלא רופא, רק אינו האיש
וצדיק.

 דרן־ אליו הגיעו כי כששמע
 בעלי־אמצעים, אינם וכי הרבנית,
 של היקר מחירו למרות כי להם הבטיח
 העצום ומחירן עקרות, נגד כזה טיפול

 מזמין שהוא המיוחדות הזריקות של
 אפילו לשלם יצטרכו לא הם מחו״ל,
אחת. פרוטה

״טרמפיסטים״ שהם מכיוון מדוע?
 המשלם מבני־ברק, עשיר יהלומן על

 גם לרפא כדי די שנותר הרבה כל־כך
ושרה. אברהם את

 הסתגר הרופא
בחדר

 נתנה משלהם לילד תיקווה ^
על להתגבר הכוח את לבני־הזוג 1 1

 מביתם והטילטולים הסבל הכאב,
 את בדק הרופא לבת־ים. המרוחק

 בו הטיפול כי וקבע הבעל של 'אשכיו
 להגיד רוצה הוא אין אחוז. 95ב־ יצליח
אחוז. במאה
 הבעל הטיפולים. מסכת החלה כך

 לקבל כדי ימים, כמה מדי מגיע היה
 אחר־כך, מאוד. מכאיבות זריקות
 לו הראה זרעו, את הרופא בדק כאשר

תאי־הזרע מיספר עלה כי במיקרוסקופ

 בישר ובשימחה מאוד, גברה ופעילותם
 בזרעו להפרות לנסות כבר יוכל כי לו

 הצלחה כי ציין הרופא האשה. את
מלאכו בהפריה תיתכן יותר גדולה

במוע לבוא שרה התבקשה לכן תית,
 כדי הביוץ, מצב פי על שנקבעו דים

מלאכותית. הזרעה לקבל
 החשד החל כאשר רב, זמן אחרי רק
 לפני כי נזכרו, בני־הזוג, בלב מקנן

המאושש זרעו את הרופא להם שהראה

מאוד...״ אלי שקרוב יקר־רוח, -איש

ולך השופט
לידה ירחי 9 במקום מאסר חודשי 9

עצומים. ומכאבי־גב נוראים
 היחידים היו לא ושרה אברהם

 הם פליישמן. ד״ר אצל לטיפול שהגיעו
 הרופא של מכישרונו כל־כך התרשמו
 רבנים על״ידי כזו בחמימות המומלץ
 גם אליו שלחו כי עד גדולים,

הפגם. מאותו שסבל נוסף, בן־מישפחה
 אמצעים, בעלי היו החדש הזוג בני

 1978 בשנת מהם נטל פליישמן וד״ר
 הטיפולים לירות. אלף 100 של שכר

 בדיוק היו החדש הזוג בבני והתוצאות
את ראו הם גם כקודמיהם. כמו

 העשיר, האדם היה הוא כי מאוד יתכן
 על ״טרמפ", ושרה אברהם תפסו שעליו

הרופא. רברי פי

 פלילי עבד
בינלאומי

 אחת כאשר הימים, אחד ^
 רופא־ אצל ביקרה המטופלות ^

על לו סיפרה היא שלה, השיניים
156 בעמוד (המשך
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