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 בין תחרות זוהי העולם: ברחבי רונות

ראשו תשלים מהן מי — השונות המדינות
המה ההמצאה — לגבר הגלולה פיתוח נה

הריון. למניעת הגלולה מאז ביותר פכנית
 איטליה. דווקא שנה, לפני בתחרות, ניצחה

במע קיימת, המהפכנית שהגלולה שנה מזה
רומא. ליד שבפומציה, אורמה בדות

 השקיעו העולם ברחבי החוקרים מיטב
 העיקור. גלולת בפיתוח נכבדים מאמצים
 של הריון נגד הגלולה כשל הוא תפקידה

 היא הגבר. אותה לוקח אולם — האשד,
הריון. מניעת מבטיחה זמני, לעיקור גורמת

הר המאמצים להשקעת העיקרית הסיבה
 בעובדה, טמונה העיקור גלולת לפיתוח בים

בגלו להשתמש יכולות אינן רבות שנשים
מח של ארוכה שורה בשל הריון, נגד לה

 אפו־ הגלולה — מהן הסובלת שאשר, לות,
 כמובן, אלה, למצבים הפיתרון עליה. רה

הגברית. הגלולה היא
̂ך ־

המיני ככושר פגיעה
 שום עדיין הצליחה לא איטליה, לגד **

 רק גלולת־העיקור. את לייצר מדינה
 שנערכו ניסויים בעת כי התגלה לאחרונה
 צבע לוורוד השתנה בארצות־הברית, בגלולה
לניסיון אותה שנטלו הגברים של עיניהם

שפן. של כעיניו בדיוק —
משלמות. רחוקה עדיין הגלולה — משמע

 פרופסור התגבר הללו הקשיים כל על
אורמח, מעבדות מנהל סבריג׳יה, ג׳וליאמו

ליי באיטליה ביותר הוותיקות המעבדות —
 בעולם, ראשון המציא, הוא גלולות. צור
גלולות־ד,עיקור. את

 בבעלי־חייס תחילה ממושכים, ניסויים
יעי את רק לא הוכיחו בגברים, ואחר־כך

הש כל מפני בטיחותה את גם אלא לותה,
שליליות. שוליות פעות

ה הפרופסור של הנהדר שניצחונו אלא
 ה־ ההמצאה מר: כניצחון התגלה איטלקי

 לא שימוש, ללא היום עד נשארה פנטאסטית
איטליה. ברחבי שווקה

 הקאתו־ הכנסייה התנגדות איננה הסיבה
 הפגנות־ לא אף איטליה, ממשלת או לית

 הסיבה קיצוניים. נשים אירגוני של מחאה
 ועגומה: — פרוזאית יותר הרבה

בה. להשתמש מסרבים איטליה גברי
 משכנעות אינן וההוכחות ההבטחות כל
ב תפגע שהיא פוחדים שהם רק ולא אותם

מנו שהדבר טוענים אף הם —המיני כושרם
ה של תפקידה הוא הריון מניעת לטבע: גד

הגבר! לא אשד״
מה בעיקרה שונה אינה לגבר הגלולה

 היסודות ממציאה. לדברי לאשה, גלולה
הגלו זהים. הגלולות בשתי וההורמונים

פרו של המצאתו פיתוח רק היא לגבר לה
 הגלולה ממציא האמריקאי, פינקוס פסור

לאשה.
 לגבר, הגלולה של פיתוחה השלמת לאחר
ב מישאל לערוך אורמה מעבדות החליטו

 ופה האיטלקיים. הגברים — הצרכנים קרב
מרה. הפתעה להם נכונה

^ ^
? לאשה תגלה האם

ת חוקרים ך* בו ^כ ^כ רי ^גג פנו
 את בפניהם להציג רצו האוכלוסייה, ) ן

הבאות: השאלות
 כזאת גלולה לקחת מעדיף אתה האם #
יום? כל או לחודש, אחת
הגלולה? צורת לך משנה האם #
הגלולה? צבע לך משנה האם #
גלו לקחת כי זוגך לבת תגלה האם !•
לביטחונה? מדאגה משוחררת והיא לה,

 אחת הנלקחת הגלולה מחיר האם #
 לך נראה ישראלית) וחצי (בלירה לחודש,
סביר?
תיב־ אותן השאלות היו מקום, מכל אלו,

היי את להתאים כדי לשאול, החוקרים ננו
השוק. לדרישות צור

 שאלותיהם את לשאול לעולם זכו לא הם
ה לשאלה התשובות הראשונה. מלבד —

מיות הבאות השאלות את הפכו ראשונה
רות.

 ללא היו, הראשונה לשאלה התשובות
שליליות. מהכלל, יוצא

 את הכתוב בדו״ח לפרט סירבו החוקרים
 אלו היו לא לדבריהם התשובות. פרטי

 בכל לדוגמה, אחת תשובה לדפוס. ראויות
ה לשאלה בתשובה לכלול: הסכימו אופן,

 התשובה את אלמוני איטלקי ענה ראשונה,
 לי יש תודה, ״לא בהיסטוריה: שתירשם

לי.״ מספיק וזה — משלי גלולות שתי

- מצוייגת הגלולה
כשבילי לא אך

 האיטל־ הגברים של מחשבתם לך י■•
 מהמכתבים באחדים ביטוי לידי בא קים ן ן

הפרופסור: שקיבל
 ב־ המשתתפים כלדעת הכותבים, לדעת
 אפילו זמני, אפילו — עיקור הרי מישאל,

 בגבריות. פגיעה פירושה — מכודן
 רומא: תושב סבריג׳יה לפרופסור כתב

 מתת היא שהמצאת. הגלולה על ״תבורך
 להיות יכולה היתר, היא עצמי לי משמים.
 שלוש נשוי אני לבעיותי. האידיאלי הפתרון

 אשתי ילדים. ארבעה כבר לנו ויש שנים,
אח באמצעים או בגלולה להשתמש מסרבת

מסוגל אינני אני אבל הריון. למניעת רים

: הממציא ״"י̂י
שון האיטלקי, ריג׳יה בעו הרא

גלולת־העיקור. את שפיתח לם

 עצמי את ארגיש אני הגלולה. את לקחת
אע אם גבריותי, את איבדתי כאילו כנכה,

 להתאבד.״ לי מוטב כן. שה
 להשתמש מתנגד הייתי ״לא אחר: כתב
 אשתי. עם יחסים מקיים אני כאשר בגלולה

 קיום בעת אותה לקחת מוכן אינני אבל
ה שלי. הפילגש עם יחסים ת י  אני — א
שלם.״ גבר להיות רוצה

★ ★ ★

בדמיון ושר3 אובדן
המדהימד^זוללכל פסיכולוגיה ■*

 הפרופסור: שערך בניסוי גם עצמה חה ) 1
גב קבוצות לשתי הגלולה את נתן הוא

ה מהי סיפר לא הראשונה לקבוצה רים.
הש לקבוצה לבלוע, נתבקשו שהם גלולה

הריון. נגד גלולה שזוהי גילה נייה
 פעילות לקיים נתבקשו הקבוצות שתי
 השפעה לגלולה היתד, אם לדוזח מינית,
המיני. כושרם על כלשהי

 הקבוצה חברי פנטסטיות: היו התשובות
 דיוזחו הגלולה, מהי ידעו שלא הראשונה,

 שינוי, ללא נשאר המיני שכושרם בחלקם
הגברתו. על דיווחו אף אחדים

 מהכלל יוצא ללא השנייה, הקבוצה חברי
 אף או — המיני בכושרם ליקוי על דיווחו

 המישגל. בעת — המוחלט אובדנו על
הג־ את קבוצות שתי קיבלו אחר, בניסוי

אומרים מה
 הגברים

? הישראלים

הוהיוצרים ת טכנאי של ההיסטורי התצלום ז ה, אורמה מעבדו  ליד בפמזצי
ל הגלולה של בעולם הראשונה הסידרה ייצור בעת איטליה, רומא,

הייצור. אולם בחלל אפס־זוהמה להבטיח נועדו המסכות לגבר. המיועדת הריון מניעת

:אביב
מתל- פקיד )31( מ. י. •

ם כתב ״ ׳ ו ע , ה ה ז  לגברים שפנה ה
כן תהיה ״האם בשאלה: ישראלים  מו
 בת־ במקום — בגלולת־עיקור להשתמש
ת את קיבל — זוגתך?״ שובו ה הת

שם: בעילום חלקן — באות

 מראשון־ נהג ),40( ג. א. •
:לציון
 אדם אני לא. גלולה? שאקח אני,
 לגלולה, לדאוג צריכה אישתי נשוי.

 ילדים. יותר לגדל רוצה לא היא אם
 אני לבית, מחוץ משהו לי מזדמן ואם
מ פאטנט לי יש להסתדר. איך יודע
.שלי . .

 מ־ פועל ),17( גבאי יעקב •
:רמת־גן
 גדול. דבר .בחודש? פעם לגבר גלולה

זה? את להשיג אפשר איך

 אני איך שטויות! לגברים? גלולה
 לגבר? או יהיה ערן־ איזה גלולה? אקח

 לפגוע עלולה שהגלולה רושם לי יש
שלי. המיני בכושר

 צלם ),20( סער, ויליאם •
:מתל־אכיב

 מדוע הגלולה. את לקחת מוכן אני
 נפלא. דבר זה בחודש, אחת פעם לא?

ה את לקחת לשכוח עלולה אישתי
ב לנו יעלה זה ואז יום, כל גלולה
יוקר.

 מתל־ פקיד ),30( ד. א. #
אביב:

 אקח לא אני לא! אופן בשום לא,
תש שהגלולה פוחד אני הגלולה. את
 ולקבל להשמין אתחיל ואני עלי, פיע

 שקורה מה ראיתי הפנים. על פצעים
בגלולות. שמשתמשות לנשים

חש מנהל ),26( ח. ברוך •
מתל־אכיב: בונות,

 לא אישתי בגלולה. אשתמש לא אני
 על פעם דיברנו כבר לזה. תסכים
להמ שעומדים כששמענו הזה, העניו

 אני שאם פוחדת היא זה. את ציא
הית את אנצל אני בגלולה, אשתמש

.לבית מחוץ שלה רונות . נכון. וזה .

 קבוצה אולם מהי. להן ונאמר — לולה
 אלא האמיתית, הגלולה את קיבלה לא אחת

מוסוות. סוכריות
 הסוכריות לוקחי גם — הקבוצות שתי

אוב המיני, בכושרם פגיעה על דיווחו —
 ושאר נדודי־שינה, המינית, תשוקתם דן

שונים. ומדוזים חוליים
★ ★ ★

שנותי על חבל
העי לגלולת ברורה: היתה מסקנה 49■
שלילית. פיזית השפעה כל אין קור ! ן

 סבריג׳יה פרופסור ידע זאת את אולם
מזמן. כבר

 את פיתח כאשר ממנו, שנעלמה עובדה
הפסיכו השפעתה היתד״ הגדולה, המצאתו

 הוא שלמענם אלה על — השלילית לוגית
אותה. יצר

המ הממציא היה יכול לא — זה ונגד
בעצב: הוא הגיב מאומה. לעשות אוכזב

 שנים ארבע בגלולה שהשקעתי ״חבל
מחיי.״


