במדינה
עיתונות
הגלולה
ותנועת הפועלים
האם השימוש בגלולה למניעת הריון
עלול לסכן את הקיום הפיזי והרוחני של
העם היהודי? לפי משה א .גלבוע — לא
ולא!
את דעתו זו כתב גלבוע בעיקבות מכתב
למערכת דבר לאחר שאם בי שראל זעקה
חמס מעל עמודי העיתון על אם אחרת ב
ישראל .הצעקה באה על כי האם השנייה
סיפרה בשידור בגלי צה״ליכי ״בתה מקיי־
מת  .יחסי־מין עם החברים שלה בביתה,
בידיעת הוריה ,כדבר מובן מאליו.״
המכתב הרגיז את גלבוע ,שהשיב במדור
רשות .הדיבור של דבר ,לאם מספר  .1אחרי
פתיחה לגלגנית על אומץ לבה של האשד,
שלא חתמה על מכתבה ,הגיע גלבוע למסו
 ר ת ולמקורות היהודים .לחלק המיני שבהם:
״אכן ,היתד ,טהרת משפחה בישראל ,והתורה
וההלכה גזרו באיסור חמור על פרצות בחו
מה בצורה זו .אך מיכלול המסורת הלאומית
יודע תופעות יוצאות דופן ,כמו אברהם
•ויצחק אשר שלחו את אמהותינו ,לצחק׳ עם
פרעה ועם מלך גרר.״
• ההבדלים בין -המגעים .גם ב-
מיכלול היחסים בין יהודים לגויים מטפל
המאמר .מסתבר כי הגבר היהודי •הועדף
על האשה :מותר לו לבוא אל נוכריה .״ש־.
כן לא חל לגביהן האיסור מן.התורה של
אשת ריעך.״ פירוש נוסף לאיסור :הסכנה
שד,אשד .הלא־נשואה תהרה .סכנה זו מת
בטלת ,לפי גלבוע ,בזמננו ,בגלל הגלולה
למניעת הריון :״משעה שקיימת הגלולה,
מדוע לאסור על נערה מה שמותר לנער,
מדוע מותר ■להתנשק ולהתחבק ותו לא?
אין כל הבדל פיסיולוגי בין מגע למגע:'■,
פרט לסכנת ההריון והבריאות.״
ובכלל ,למה צריך להתנזר? אפילו מנהיגי
תנועת העבודה ,לה שייך דבר ,לא התנגדו.
מסיפןךיהם של יוסף חיים בתר ,שמעון
קושניר ופרשיות האהבה של ברל כצנלסון
עם שרה שמוקלר ,אנו למדים שהחיים ב
גורן היו די סוערים בימים הטובים ההם.
ל א ת נ א ף  1מאמרו של גלבוע גרר
שרשרת תגובות למערכת .רבים הזכירו את
לא תנאף! אחד ,מ .עתידיה ,לא שכח גם
להזכיר את העולם הזה :״ ...קשה להניח
כי כבוד ישראל יגדל בעמים עם פרסום
תצלומיהם של  25בנות ישראליות ,חלוצות׳
בעירום מלא תמונות ,שעיתון בארץ )ש־
עורכו חבר־כנסת( טרח להעתיק — ודאי
כדי לזכות בהן את ישראל.״ בהתכוונו ל
כתבת העולם הזה על התמונות בפלייבוי.
קורא אחר החליט כי גלבוע הוא מומחה
מין ,שאל לדעתו על בעיות ההומוסכסוא־
לים .גלבוע השיב .מעל עמודי דבר כמובן.
כחודש לאחר הופעת המאמר הראשון,
בעוד הוויכוח מעל דפי היומון נמשך ,השיב
גלבוע על התגובות במאמר נוסף ,ללא
פולחן וג׳ונגל ,בו חזר על טענותיו ה
קודמות ,ניסה להוכיח כי חיי נזירות אינם
מוסיפים לקידומו של עם ,והראה שלמרות
התקדמותו של האדם ,החיות הן הרבה
יותר שמרניות מבחינה מינית.
ואם רוצים לשמור על מוסריותו של עם
ישראל ,צריך לאסור על הטלוויזיה  ,הישרא
לית לשדר ,מסביר גלבוע באירוניה .ביחוד
אסור לשדר את ההגדה לבית פורסייט:
״שומו שמים ,מדי שבת בשבתו מציג
לפנינו גולסוזרתי את הנוקשות ואת הצביעות
שבחיי המשפחה המסורתית בבריטניה .הוא
שולל את זכותו של הבעל לנהוג כחפצו
בביתו ,ככתוב בהלכה ,ומכנה את מעלליו
בין
״היחסים״
בשם ״אונס״ ,ואילו
איירין הנשואה עם אהוב לבה ובין ג׳וליון
״הצעיר״ עם אהובתו — מוארים באור
אידיאליסטי ,כאפשרות לצמיחתם של היי
אמת וטול״ר מוסריים .לשיא ״החוצפה״ הגי
עה הטלוויזיה בליל שבת )כ״ו באדר ב׳(.
היא האירה את מרג׳ורי ״החפשית״ באור
חיובי ותיארה כאילו גם דעת הקהל ה
בריטית הצטרפה אל מוסריותה המצפונית
בבית־המשפט ,כאשר מרג׳ורי שללה את
האפליה בין גבר לאשה ,ולא הכחישה ב
פומבי שקיימה יחסי־מין לפני נישואיה.
מסקנתו :״ככל האפשר שומה עלינו ועל
המדינה לעצב את חיינו ואת לבושם ב
התאם להיסטוריה היהודית ולכל גילוייה,
דורותיה ושכבותיה .העיקר הוא בשלמותנו
עם מצפון פעיל ,עם מוסר הומאניסטי ועם
חופש בחיים הפרטיים של כל יחיד.״
נותר רק לקוות שהגלולה לא תפלג את
תנועת הפועלים הישראלית.

הספר הראשון והיחיד בארץ שכולו עכרית

אהבה

בשניים

זוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים את הכל
אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזכה להצלחה חסרת תקדים )מאות אלפי
עותקים תיד חודשים ספורים( בכל ארצות־אירופה וארה״ב.
<כריכה מ הו ד ר ת * פור מ ט א ל בו מי * נייר מ שובח
וכל ז ה ב מ חי ר של — 2.ו ל״י בלבד
הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר נועז ומתקדם ביותר אך יחד עם זאת אלגנטי
לכבוד
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני ב ע ב ר י ת
,,אלבית״,
בתוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין )כולל תרשימים(,
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.

הספר שחייב להימצא
בחדר־המיטות של כל זוג נשוי

גזור ושלח
הזמנה  /הצהרה

הוצאה־לאור ת.ד ,33144 .תל-אביב.
נא לשלוח אלי בדואר חוזר את הספר
״אהבה בשניים״ .ר״ב שיק מש׳ ________
על בנק—  --------------ע ל סך — 12.ל״י בלבד.
אני מבחיר בזח שאני מעל גיל .18
שם —״ —  ------------------------גיל________
כתובת  ---------------------------חתימת.
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בשפה העברית:

״גמישונים״

המשור המרכזי שר
תחעת העולם ־ נוח חוש
רחוב החשמונאים  90—88תל־אביב
קומה א׳ ,חדר .5

״גמישונים״ — זהו שמם של ה
גרבונים החדשים של ״מרסי/,
שהם כה גמישים עד שהם מתאי
מים את עצמם לגופך ותהיה מיד
תך אשר תהיה )מגובה  1.50מטו
עד לגובה  1.75מטר(.
 4.50ל״י לזוג בלבד.

טלפון מיספר .2 6 5 8 3 6
המשרד פועל במועדים הבאים,
יום א׳  14.00 :עד 22.00
יום ב׳*  9.00עד 13.30
יום ג׳  9.00 :עד 13.30
יום ד׳  14.00 :עד 19.00
יום ה׳  9.00 :עד  19.00 , 13.30עד .22.00
יום ו׳ 9.00 :עד 13.00

מכוו
פסיכולוגי

פתיחת הקורס
3.5.70

בהנהלת נתן רזניק
הרפית מתח ולמוד הפגוזת
טפול בחוסר בטחון
ותסביביס

וייש  , 1ת״א )נכר דיזננוף( טל226066 .
״הו 1תק.הנסי 1ן ,והמוניטיו שלנו טחנת להצלחתו!

ת״א ,המלך ג׳ורג׳ ,44
בשעות .15.00—18.00 :
חיפה .טלפון *69300 :

