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המניעהלאמצעיבשעבודשמאסוצעירות,נשים .,

להחזירמחליטותוהקונבנציונליים,הפולשניים
מניעתהפרק:עלהגוף.עםהקשראתלעצמו

חום,מדידתהרחםצווארמישושידיעלהריון
שיעורהפרשות.ובדיקתבדבשחוצציםהשחר,

מעצמוןשיגוועאייג'יניוטרנדעודאובפמיניזם,

קלנרורד
גווילירותאיור:

שעמדוהמג'עהאמצעיכלביומ
יטה":ב"שדווקאש'בחדהלדשותה,

מסתתדות.ריושמאדמסתורישם
עםהיכרותשדורשותטכגיקותשלוש
הימיםמהםלוודאבמטרההגוף

שסןפסןף'עתiשיהראבעיםהכילישהיה"מההבטןחים.
איתולשחקבלישהוא,כמרשליהגוףאתפוגשתאני

הדההנושאכלאתהפךגם"דהש'.,אומרתבמחבואים"
דה.שלידוגולבולימשותףלמשהולהדיווהאחריותשל
לטוב.קיווהוהואלפהגלולהידדקתשאניפעם,כמולא

מקבלתכשאנירקלאאיתיקורהמה'ודעהואה'ום
מחדוד'.

לפילאומתיפורייהאנימתילזהותהוא"הרעיון
עםשיחדארד,ענתאומרתלי·,נותןשהגוףהסימנים
נשיתמרדעותסרנאותמעבירותפנליקשירלישותפתה

מהםשלושהאגלסימנים,אינסוף"יש"השיטה:ללימוד
הגוףתוםמר'דתהואהדאשון.לזיהויקלים'חסית

היוםבזה,דקהשתמשו.פעםהשהדחום,שנקראהגסיסי
התוםאתמרוויםסימנים.עוועםזהאתמשלבותאנחנו

איגד'קציהזועולהוכשהחוםההתעודרות,עםיום'יום
כמהלהמתיןראויואזהסתיימה,הפורייהשהתקופהלכך
הבטוח.לאזורעוימים

ושתיהפורייה,התקופהטוףעלמעיוהשחר"חום
הטימןלתחילתה.גםאינויקציהמהוותהבאותהשיטות

ההפרשותאתויעוקבתאתהפרשות.מעקבהואהשגי
שלהתוצריםאתדשהןהדחם,צווארבאדורשנוצרות

ריראידשהומתפתחהאסטרוגן.בהשפעתהב'וץתהליך
הואקודםפורה.ויותריותרשהופךהרחםצווארבאדור
וכךשלו.במרקםחלבוניובהמשךקדמיכךאחדדביק,
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חוצץיוצאות
קוטליאתשמחליפהתמהוניתשאנטיבתנועתפהמרוברלא
אמהות),(לרובבנשיס,אלאובטופולוונררבנרותבהנקה,הזרע

אמצעיעלללכתהחליטוהחסרונותמולהיתרונותשבשקלול

121.4.06םען'נ1עiםופשנ401

התאמה,ערכתברשותושמחזיקרופאלאתרצריךבישראל
טבצ'ניק,שורהמרקחתלביתולגשתמרויקבמרשסלהצטייר

זרעקוטלגסשישולהתפללדיאפרגמות,שמחזיקבארץהיחיר
בסביבה.טוב

נאלצתהיאהריאפךגמה,ממרכיביאחךכלעלויתסמןשי'ער
אלפילבר.לאהיאובזההריון.למניעתשונותשיטותביןלתמרן
עשורלפנישערולהתקן,לגלולהעורףהפנובישראלנשיס

האישה.שחרורדגלולנושאיהטכנולוגית,הקרמהלשיאנחשבו
שמרוברעקשותתהןאבלזה,אתקנועורשלהןהאמהות
כלושעסבגוף,בלגןלהןשעושיספולשנייסמניעהבאמצעי

מהריון.להימנעאחרותררכיסישהרפואה,לעולסהככור
הנשיס,רוב"השיטה".בגזרתגסנרשמתגואהפופולריות
המרתוןאתשלשוסשהתחילובנערותמדוברשלאוחשוב'לציין

ניסיון,שלקילומטרז'צברושכברבנשיסאלאשלהןהמיני
אתאסדרשאני"עדשיטות.מגווןשלפרטיתמהילמפתחות

"ובימיס,',מדווחתהפרשות",מעקבעושהאניהריאפרגמה
נמנעיסאנחנופורייהשאנימעריכהשאניאופורייהשאני

בחוץ".גומרהואפורייהלאשאניבימיסמחרירה.
בתיבו;ןשמיציתובריםלאאלה

מניעהאמצעימוצאתלאאניאעשה?אנימהאבל"לגמרי.
בהרבהכמוואבוי.אויזהשגלולהחושבתשאנילאזה.אופטימלי

מהלקיסהרופאיסאזאבלטוב,משהוממציאההרפואהמקריס,
לאזהולילה.מתאיסלאשזהלמיגסרורש,לכלההמצאהאת

מתאים".
לאמצעיכיחסהמפנהנקורתהנשיסרובשאצלמקרילאזה

הראשןנים.והליוהההריווטביבמגיעהההתערגןתייסהמגיעה
עשוהןשבהריוןאחריאבלהגלולות.עסקרבשלוסחיותהןאזער

יוצאותהןהאגן,לרצפתונשמוהרחסלריריתהתחברויוגה,קצת
יריעהואיזןחבוטמיניחשקמותש,גוףעסהזוהררמהמכל

שראויכנראהאזחייס,מתוכוהוציאשלהןשהגוףעמומה
בכבוד.יותרקצתאליולהתייחס
אצלשגרתיתלבריקהמגיעותהןהלירהאחרישבועותשישה

תוךהתקןאולגלולהמרשסלהןשמציעשלהן,הנשיסרופא
עלהפנטזיותאתבצדלשיסכראישאוליחושבותהן.לרגערחמי
מפרישהמירנה,התקןעלוללכתהגוףעסיותרמאוזןקשר

אחריבסוף,אכלמחבביס.כךכלשהרופאיסההורמוניס,
שבאההורמונליפארקוללונההגלולותלתקופתקצרפלאשבק

שהכיהררךאתלחפשויוצאותלוותר,לאמחליטותהןאיתן,
מהריון.להימנעלהןמתאימה

,קובעאחר"אוכזהמניעהאמצעינגראובערלרברצריך"לא
לליווימקוס"הרחס",ומייסרנשיסרופארוזנברג,קרלוסר"ר

הiלה.שמתאיםמהשבוחרתהאישה"זןהןליסטית.בגישההרייו
חבילהוiלהשמתאיסומההאמת,זואכלנדוש,נשמעאולי

ן,הרינגדהשיטהיעילותכמופרמטריסממגווןשמורכבת
ועור".בטןתחושותנוחות,

שמכלולהיארבותנשיסשלהבעיהרוזנברג,לרברי
המערכת,שיקולימכלולאתחופףממשלאשלהןהשיקוליס

והואיעילות"."מקסימוסזהמכליותףאותהשמענייןשמה
שהגלולהברוראזיעילותמקסימוסהיאהיסורהנחת"אסמסכיר:

כ'ותרהמקןבלתהשיטההיאהגלולהולכןכיותר.היעילההיא
שנותררךמין,יחסילקייסמתחילהכשנערההעשרה,מגיל

השלושים",יערהעשרים
הנשיסייס,שתאואחתלירה,אחרילחייהןהשלושיסכשנות
בהתקן,הגלולהאתיחליפוהמניעהאמצעיבתלסשצוערות

קצתיעילשנחשבההתקן,מחיר.ישלגלולה,כמולו,שגס
השחלותהרחס,"לזיהוסלגרוסעלולמהגלולה,פחות

להפרשותלגרוסיכולגס"הוארוזנברג.מעירוהחצוצרות",
בזמןמוגברתרימוסוכמותלרחסמחוץהריוןמרובות,
שלשול,לייבחילות,מסויסחששעסמגיעההגלולההמחזור".
זהשאתראש,וכאכירימומיסהשמנה,בציציס,גודשעצירות,

יובשיותרישלזה"כנוסףרוזנברג.ממשיךמכיריס",כולס
וזהחמור,יותרהואשלרעתימשהו,וישפטריות,יותרבנרתיק,

הנשיסצעירמגילרכותשניסבמשךרצוףשימוששאחרי
יורעותלאהןשלהן.הגוףאתמכירותלאגלולותשלוקחות

שלנורמליתהפרשהזומהיורעותלאהןוסת,להןישמתי
מודעותלאככללורוכןביוץ,מיחושיזהמהלא,ומההנרתי,ק
כעיותלמסךגסעלולותהגלולותמשלמות.שהןלמחיר

שהיאכגללמפספסתשהאישהוגניקולוגיות,הורמונליות
ארוכות.שניסכמשךבהןמשתמשת

זאת,להגידיכוללאאניהרא.זהשגלולותלהגידכאלא"אני

שידעתיהדאנעיםהכילישהיה"מההשיטה:שלקליינטיתשן,
גמחגדאים.איתדלשח·קגלישהדא,כמדשליהגוףאתפדגשתאנישסדפסדף

הזדג.דלגןלימשדתףלמשהדלהרידןאחרידת·שלהנדשאכלאתגם.הפןזה
-לטדג"קידדהדהדאלפהגלדלהזרקתישאניפעם,כמדלאזה

הואמביניהםןהנגישהמוכרהאמצעייותר.טבעייםמניעה
האחוריומהמושבמהמוערוניסיצאמזמןשבברכמוכן,הקונרוסשלהמשתנההאיכותלפ'הפורייההתקופהאתלזהותלומריס

נשואיס.זוגותהרכהעלגסמוערףמגירהלמוצרוהפךהאוטושל,שמחייבהשלישיהסימןעסדבראותוהכמות.לפיולאההפרשה,
מיניכלועודלאושהקונרומיסכשנוספיס,מניעהאמצעיאורךהרחסצוואראםבורקיסהרחס.צווארמנחאחרימעקב
.בישראללהשגהקשיסיותרקצתהריאפרגמה,עלוריאציותאזופתוח,רך,גבוהצווארכשהסגוד.אופתוהנשך,אוגבוהקשה,

מוכריס.פחותהקצתהאכיזריסאתהושפותופבליקאררפורייה".שאניסימןזה
הבריתובארצותבאירופההנשי.הקונרוסאתשולפותהןתחילההןולכןסובייקטיביות,הןהאהרונותהשיטות"שתיפכליק:

כמונראההואמרשס.ובלייחסיתבקלותאותולהשיגניתןבהן.לוקחלהשתמששהאישהתרגישכטוההערתרגול,מחייבות
iפנימית,אחת,טבעתגמישות.טבעותשתיעםרקזכרי,קונרוסצריךללמוד,צריךמחסרונותיה.אהדוזההשיטה,אתללמורמן

מפתחמשתרבבתוהשנייההרחס,לצווארסגןוךמתיישבתהחורשי.הגרףאתלקרואאיךלהביןצריךהסימניס,אתלפענח
אבלאסתטי,מהיודעמילאשזהיורעותופבליקארדהנרתיק.אבלהאידאלי,המצכשלתיאורלמצואאפשרבאינטרנט

מפנישומרהאכיצעיר,לגילנהררמניעהאמצעיזהולרבריהןשוניס".הסואישהאישהכלשלהאישייסהנתונים
הואהקןנדוסזוג.בנישמהליפהלמיומתאיסמיןומחלותהריוןיותרעמוקמתהליךכחלקשנתייס,כברבשיטהמשתמשתה'

דולד.19כסעטעולהעשרהשלפעמי,וחבילהחדכטן.ריקורילומרתגסהיאאחרות:במיליסעצמה.להכרת
ביןשמפריד"אנז:זרהחןצציס.משפחתהכריהסבתורהבאיסזה"אבלהן,מעידהמהדברים",מחלקנרתעתיאניגס"בהתחלה

ארר.מסבירההרחם",צווארוביןלנרתיקשנשפכיסהזרעיסשלך.להיגעלמהגוףלאלומרתואתלטכעי,הופךוזהפשוט,מאוד
סיליקוןקעריתמיןהריאפרגמה,היאביותרהמוכרתהחוצצתכמופשוטה,מאורגינקולוגית,לאמאורפעולהזורבד,שלבסופו

ומכניסיסמכווציסהפנימי,צרהעלזרעקוטלשמודחיסגסישהצוואר,ובדיקתבבוקרשנייהלוקחהחוסאתלמרורשיניים.לצחצח
כדיהסקס.אהדיספורותשעותומוציאיסהרהסלצווארסמוךעדלההליףאולשירותיסשללכתכמובריוקהתעסקותזוהרחס
אתולבררנשיסלרופאלגשתצריךבריאפרגמהלהצטיירזהשלי.הסייקלאתלמo-תישאניהואהרווחהתעסקות.זוטמפון
מצביעהמרירה",ערכותשלמאודקטןמספריש"בארץהמירה.שלי".המיניותעםכאישה,שאנימיעסליסררעשה

פעמי,דכאביזרהיאהדיאפרגמההמכשוליס.אחרעלארדהביוץןעושיסבימיזוגך1ובאתומה
לצייןכראישקל.250ומחירהשנים,שלושבערךמעמרשמחזיקאוליבשיטה,קשההכיהרברזהאחדיס.ףבריס"עושיס

פשוטלאהחוצצים,במשפחתחיונימרכיבשהסזרע,קוטלישגסייס".יצירתלהיותאיךמוצאיסאבלש<:!ה.היחירהחיסרון
בישראל.להשיגוהחליטהללימוריסמחברההשיטהעלשמעה,31בתרווקהמ',

דומה.הואצוואריכוכעון,CcrvicalCupדהואנוסףחוצץהיאנמצא",שליהגוףאיפהלרעתליאפשרה"השיטהלנסות.
יותדקטןהואאכלאישית,התאמהרורשוכמוהלד'אפרגמהישלמהזורמחזורוביןמהזור,מקבלתשאגילאכבר"זהאומרת.

אפשרשלו:המרכזיהיתרוןהרחס.צווארעלסבוואקומתיישבהגוףשלהזההמנגנוןבה.רהקמהמושגלישאיןכזותקופהמין
לארץמיילרתאותושעות.מייבאת48למשךבגוףאותולהשאירשהיאלישאמדההקטנהאחותיעסריברתימוכר.ליהפךהנשי

בקיבוץעכשיוגדהרבותנשיםשלשלצערןברגנר,שייןהביתמעריפהלהתעוסמהמחזוד,לשיסטמפוןולשכוח.השיטהמחזירה
הכיוץ,בזמןלהיעשותשחייבתההתאמה,שמלאכתכךחצריס,-הוא·השיטהמלימורשקלטתיהדבריםאחדהנשי.למעגלאותנו

הכוכעו;מהירהאוויר.חילבמוזיאוןטיולעסקוגןפלטבאההגוףחורשכלעצוב.נוראבעצסהואהאישהגוףשלשהמנגנון
נגיש.לפחותאותוהופךגסוזהשקל,אלףבערךהואהצווארי,"אנישנה16שכברקלטתילהריון.נכנסלאשהואזהאתבוכה

יותרעוראפילושהואהרבש,כובעוןהואאחרמשפחהקרובמחדש".חורשכלשליהגוףאתמאכזבת
שלהרשמייסלבעליסלהפוך.כר'הצווארימהכוב.עוןקוטודהוטסביבהןטםי~תrולו.לשיטחמתייחסשלךהחברואיך
שרקכאנגליה,אחתרופאהאצלהתאמהלעבורצריךרבשכובעוןעללגוףהורמוניםכדורלהכניסלענייןלאשזהכרעההוא"גס
כקוטלבדבשהשימושהואשלו.הייחודאותולהשיגניתןררכהפלוסימיסעשרההיוכיאותו,תסכלזהלפעמיס,אבליומיבסיס

מיוחדת.רבשבצנצנתהכובעון,נשמרל~נ,אחדסיבוכביןזדע.אחר.משהואוקונרומיסרצינולאכיחרירה,היתהשלאבחודש
לשיס"שאסורלציין,אררממהרתלהבהיר",חשוב"אבלשישטובזהמבחינתיאכלמרי.ארוכהתקופהכמולונראהזה

מסוכניס".הכיהסהללוהשעטנזיסברבש.רגילהריאפרגמהכלשחייביסחושבתלאאניכילאישה,לחרוראפשרשאיתקופה
fAMוה"LeaShieldהאתגסישליסמעברלאשהסמסביברבריסהרבהמעריכהאנימין.יחסילקייסהזמן Cup,ששניהם

עללפיקוחהאמריקנית(הדשותFD••.ה-אישוראתקיבלובבור".גסואולייצירתיות,מלמדסבלנות,מלמרזההרירה.
בשלושהוהשניאחיד,כגודלמגיעהראשוןומזון).תרופותבתבסדנההשיטהאתנשיסללמדמבטיחותופבליקארד
שעודהלקוהה.גודלאחדלמיגךלים,לפיהיסטורייתהילורהשלשנהבכלהן,לדברישקל.850שלובעלותמפגשיס,שלושה

בניתוחשילרהלמינוסףוגורלשכן,למישניגרולילדה,לאשלהן.הקולגותואצלאצלןכ"שיטה",נשיס200בערךמוכשרות
כמומגיעאנגליה,תוצרתסיליקוןעשויחוצץ,Ove'sה·קיסרי.ילרוכברחלקןסרנה.בליביוץמעקבימאלתרותרבותנשים
ומשווקפעמיחרהואולארג:מריוםבסמול,טיפוסיתטי"שירטמקסימיס.ילריסכמה
גםכובעונים.חמישהאושלושהשלובחכילותהתאמהערכתעסלהיכנס"כשרציתיההפרשות.במעקבבעיקררוגלתע'

לפנישמכניסיסזרע,קוטלרוויספוגבעצםשהיאהספוגית,שזהסיכויישמתילראותכריההפרשות,אחריעקבתילהריון
בהזמנה"רקלהשגה.קשהאחרי,שעותכמהומןציאיםהאקטלהיכנטאפשראימימית"'כשההפרשהממבירה.היאיקרה':

איליין"כיפבליק.אומרתאותה",לקנותאפשרמיוחרתלהריון,כיאתרחוקהמביוץ,וכשההפרשהצמיגהזהיכוללקרות.
המתכקשת.ההע!"האתארר,מוסיפהכולן"אתרכשהמ'סיינפלד'להבחיןפשוטריזהאצבעותשתיביןההפרשהאתבורקיסאםאז

עלהימנכדיהפעסלמעקב,ע'חזרהשילדהאחריבהבדל:
ההנקהכיהנקה,בזמןמאשרחוץמצוין,עובר"זהמהדיון.

ממשהואלגוףהחיכודאגב,ע',אצלההפרשות':עלמשפיעה
בןבנהכיהטלפוןאתנוטשתהיאאיתההשיחהבזמןחייס.ררך

כליבנהאתמגדלתהיאכן,פיפי.לושישלהמסמןשנההחצי
בררכולהמסמןהואשבועייסמגילכברולרבדיהחיתוליס,

הפרשות.אחריסדרתיתעוקבתהיא,ככהלהשתין.צריךכשהוא
שיותד"נשיסארר.קובעתנשים",שלאחרזןמצמיחה"השיטה

מהשבוחרותנשיסמרגישות.שהןלמהשלהן,לצרכיסמודעות
הטבעיתהזכותועדללדת,איפה,דרךלילרמהגןלהן:מתאיס
במרינהלאכבראנחנולהשתמש.מניעהאמצעיבאיזהלבחור

טוב".לנועושהוזהשחור.לחסרקכהשישקומוניסטית

שלוסלגוף
קיבוצניקית",אני"טוכ,.15בגילגלולותלקחתהתחילה"
אחדייוסחודש,אחדיהורששנה,15במשךמתנצלת.חציהיא
אהרי,30שכגילעדהגרון.במורדהגלולהאתההליקההיאיום,

הלירהלהדיון.ונכנסההגלולותעס"הפסיקהשהתחתנה,
והמשגשגהישןמהמקצועלהנמאסהחיים.אתלהשינווההורות

ברורלההיהמזהוחוץסינית.רפואהללמורהתחילההיאאזשלה,
ההורמונליהאיזוןאתלשבשכי"למה?חוזרת.לאהיאשלגלולה

חותכת.היאסביר",לאזהסתסככהבגוף
הנכוןהמניעהאמצעיאחרמתמשךחיפושיסבמסעהיאמאז
עלבאמורפסלההיאהגלולהאתמתסכל.מאורמסעעבורה.

סףאתיעבודלארחמיתוךהתקןגםהורמונלי.איזוןחוסרסעיף
"ואניהסינית,לרפואההקשורהאנרגיהאיזוחוססהואכיגופה,

שלה.הזוגבןכמבחןנכשלהקונרוסלעצמי':זהאתאעשהלא
היאברירהבליתמספיק'בטוחה.כלאבעיניהחשורההספוגית

ריאפרגמהלהשיגשכרידקהריאפרגמה.מפתןעלנחתה



-

אוטומטי"לטייסועוברותגלולותעםמתתילותהן16"בגילפבליק,אומרתמושג",איןהנשים"לרובנשי.קונדוםעםארדוענתדיאפרגמהעםפבליקשירלימימין:

.לאלרמזזr,ראתפשרט,מארזזהאבלמהזבריפ,מחלקנרתעתיאניגפ"בהתחלהה':
פשרטה,מארזגינקולרגית,לאמאוזפערלהזרזבר,שלבסופרשלן.מהגרףלהיגעל

זרהרחפצווארובזיקתבבוקר,שנייהלוקחהחופאתלמזוזשינייפ.לצחצחכמו
התעסקות'ןזוטמפוןלהחליףאולשיררתיפשללכתכמובזיוקהתעסקות

נשיפ.שלאחרזןמצמיחהןהשיטהIנשית:למרזעותסזנאותמעבירהארד,ענת
מתאיפמהשבוחרותנשיפמרגישות.שהןלמהשלהן,לצרכיפמוזעותשיותרנשיפ
מניעהאמצעיבאיזהלבחורהטבעיתהזנותרעזללזת,איפהזרןלילז,מהגןלהן:

שחרר'ןלחפרקבהשישקומוניסטיתבמזינהלאכבר.אנחנולהשתמש

פתוהואניהמחיר,אתרואהרקאניאותן.שלוקחזהאנילאכי
מהזהאםהiההמחיראתלשלםתסכיםשאישהזהאתלקבל

לה",שמתאים

מישלפריבילגיהאייג".ביןנלהבלההרכההנשיתלמחזןריןת
המקרהנ'אצלהשהלות.עםלפטפטפנויזמןמרייותרלהשיש
ליהחלוז.-Iךרצוף,27גילער21מגילגלולותעלהייתי"אניאתר.

שלישהרופקליאמרו"הרופאיםנ:משחזרתלב",תרפיקמיניכל
שזואמרהשליהמשפחהרופאתלמה.ליהטכירולאאבלטריר,לא

לרוץהתחלתימרוע.כרורלאאכלבות,i'נשיםאגלמוכרתתופעה
שמואלפרופ'וליחיר,לאחרשהגעתיערלשני,אחרמקרריולוג

ההולטרתוגאותאתוהואראהלמשררשנכנסתיכרגעטקלרוכסקי.
70'60אצלושישליאמרהואנכון?'.גלולות,על'אתאמר:הוא

בליכולןרצוף,שניםחמסדששגלולותשלוקחותנשיםשלמקרים
מולבמשררכולןפיזיים.לאובמקצועותאשכנזיותרוכןילרים,
והשינויהגלולות,עםהפסיקהנ'רומה".הפרעהעםוכולןמחשב,

הלכ".קצכאתלישיכשופשוט"הגלולותמיר.נראה
אחרייותרעורגרלהומהתקניםמגלולותשלההרתיעה

לתתכמהלווסת,יורעשהגוףעריןרכרזה"הורמוניםשילרה.
הגוףעלהשליטהאתלגמריאיכרונשיםהגלולהכגללומתי.

בשבועאחדקונדום
להריון.להיכנסשרצתהער16מגילכגלולותהשתמשהר'

סכיבקשייםהרבהכךכללי,היונולרשליהגדולשהכן"אהרי
לישיפהיתוגלולותאקחגםאנימה,לעצמי:אמרתיאזההנקה,

לינראהזהכחשכון.כאלאגם"התקןנזכרת.היאהחלכ?",את
שהתקןמהזהכימורלק,שהגוףלווראכרימשהוכגוףלשיםנורא

שהביציתכריהרחם,בריריתקלהרלקתיוצרהואעושה,
וגםכיהבריאותימההיכטגםאותי,זהזעזעתיקלט.לאהכזופרית
אזולתינוק.לעוכרלהתפתחאמורהמופרירזכיציתשליבהרגשה

הלטקס".תעשייתאתמפרנסיםאנחנונולרהשנישהבןמאז
הקשראולגוףהחיבורסכיבהזההריוןככלרואיםרביםאנשים

~
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לרופאהגעתיכשאנישלהן.בגוףקורהמהמושגלהןאיןשלהן.
סרירה,וטתליישאםאותישאלוהואגלולותעלשהייתיכזמן

פשוטמורעותוכלימושג,ליהיהלאכילו,להגירמהירעתילא
שליטה".אין

המיני.מגילכחשקפגיעהעלגלולותמכוססנגרת'שלהתיק
לנסותוהחליטההתחתנההיאואזגלולות,נטלההיא23ער18

חזרכךאחרוחציוחורשהגלולותעם"הפסקתילהריון.להיכנס
זורם.לאשהחשמלהרגשתילכן"קורםת:אומרתהחשק",לי

בעלי,וביוביניתמיךהיתהאהבהחלשה.נוראהבטרייהכאיל,
מאורהיהבחשקמשהו,אבלשליהתשוקהגםנזושאשהואוירעתי

הוכילוזהמינית,לסיטואציהלהיכנסקשהמאורליהיהקהה.
בינינו".תסכוליםלהמון

לגלרלרת?קשר,שזהחשרת
קשוראולישזהחשכתיאזכיחררכזמןשהיינוכגללאכל"כן,

אז,אבלותיקים.זוגותכיןזהושככהבינינו,הקשרשללשחיקה
חרשהכטרייההכנסתיכאילוהיהזההגלולות,עםכשהפסקתי

לעכור".מתחילמירוהואלמכשיר
החכרהראשויושכנשיםרופאזיירמן,רניאלפרופ'

נשיםישאםגםלרעתו,מתרשם.לאמניעה,לאמצעיהישראלית
ריאפרגמהכמועליהןיושביםהטבעייםהמניעהשאמצעי
לנשיםמאוריפה"זהאחת.כלהולםלאערייןזההיטב,מותאמת

גםהןשבגללההוליסטית,חשיבהאיזומתוךגלולהרוצותשלא
מתריעאורגניים",ירקותרקואוכלותלבןבסוכרנוגעותלא

הכתבהאתשיקראו16בנותמילרותמפחראני"אבלזיירמן,
לרובאבללעשות,מהטוב:לאזהגלולות'אה,גירו,ויב'מעריכ'

אלפיעורתהיההתוצאהואזמורעות,מטפיקאיןעורהציבור
רצויים".לאהריונותשלהפלות

שנהבכלשלפיוהמבהילהנתוןהיאמתרגזשזיירמןהסיבה
מעריךזיירמןכישראל.יזומותהפלותאלף-20מיותרנערכות

להפלהייחטותמתהשאררפואיות.מטיבותהןמתוכןאלףשרק
מניעה.אמצעישלכסוג

זיירמן.מוסיףנורמלית",לאמשמעתרורשתהזו"השיטה
באכשנןראאומרת:,והשיטההביוץסביבהואהליכידןשיא"הרי

עורואזמכניים>,מניעהבאמצעיהשתמשי(אותעשיאל-לך
שהשיטהיוצאאזהמיני.החשקאתמורירותשגלולותמתלוננים

לאישהקשהמאורהיאמזה,חוץטכעית.לאמאורהיאהטבעית
סרירים.לאמחזורים1נם

עריף?מהאכלחסרונות.ישבגלולות.חסרונותשאיןלא"זה
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אישיתבהתאמהצווארי.כובעוו

,.

טבעלתובביכבש.ממעיקונרום

~

דבשבנירטתנםישזרע.קוטל

~ם
x

"r-

הטגעותבוכותנשי.קרנדום

שיניסגנדליסלהשיגייאפרגמה.

..

נסוגמשגלרק
טבעיותלגמרי(כמעט)בשיטןתמהריוןתימנעוכך l

ף:הגעםהיכרותשדורשותטכניקותשלושבאמצעותהבטוחיםהימיםזיהוי"השיטה":•1
צווארמנחאחריומעקבהפרשות;מעקבהשר";חום,שנקראהבסיסיד.גוףחוםמדירת
הרחם.

פנימית,אחת,טבעתגמישות.טבערתשתיעםרקזכרי,קונרוםכמרנראהנשי:.קונרום2
חובבותפעמי.חרהנרתיק.מפתחמשתרבבתוהשנייההרחם,לצווארסמוךמתיישבת

בהשבוןלקחתרקצריךכבש.ממעיעשויגבריקונדוםגםלנסותמוומניםהטבעוחובבי
•HJVה"נגיףנגדעמידאינושהוא

ומתיישביותרקטןאבלאישית,התאמהרררשוכמוהלריאפדגמהדומהצווארי:.כובעון3
שעות.48למשךבגוףאותולהשאיראפשדשלו:המרבזיהיתרוןהרחם.צווארעלבוואקום

הייחוראותו.להשיגניתןדרכהשרקבאנגליה,רופאהאצלהתאמהרורשהרבש:.כובעון4
דבשבצנצנתהבובעון,נשמרלשניאחרסיבובביןורע.כקוטלבדבשהשימושהואשלו

מיוחרת.
מכווציםהפנימי,צרהעלזרעקוטלשמורחיםגמישהסיליקוןקעריתמין.ריאפרגמה:5

המין.יחסיקיוםאחריספורותשעותומוציאיםהרחםלצווארסמוךעדומכניסים
שייכתהדיאפרגמהשנים.שלןשכערךמעמרשמהזיקפעמי,רכאביזרהיאהריאפרגמה

כבור:שלהבריםכמהעןרשכןללתההןצצים,למשפחת
.Leא. Shield"ןFAM Cup.ה"אישוראתשקיבלוהבריתארצותמתוצרתחוצציםFDA•

גורלילדה,לאשעןדלמיאחרגודלגרלים:בשלןשהןהשניאחיר,בגןרלמגיעהראשון
קיסרי.בניתוחשילרהלמינןסףןגודלשכן,למישני

הדולארג:מריוםסמול,במירותמגיעאנגליה.מתוצרתסיליקוןעשויהוצץ.Ovc'sכ.
כוכעןנים.חמישהאןשלושהשלןבחבילותהתאמהעגכתעם,ןמשוןקפעמי

אחריו.שעןתכמהומוציאיםהמיניהאקטלפנישמכניסיםזרע,קןטלדןןיספוגג.ספוגית:
מיוחרת.בהומנהרקלהשיגניתן

t
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בטו

•••
ןאזהנישואים,גילערמתנזרןתהיונערןתמושלםטבעיבעןלם
באפריקה.כממניעה.באמצעיצןרךשןםבליילחים,12עושןת

אפירןרל,בלימתהבלירה.מתההיתהנשים25ןךMחתIiגםואז
לגמרי".טבעיבאופןחיץ,מתהחתךבלי

"הגלולההפמיניסטי.למגרשהריוןאתמחזירותןפבליקארר
שתקופתבזמןההודש,כלעלביטוחיכיסוילךנותניםוההתקן
לאמשהופה"ישארד.אומרתימים",מספרשלהיאשלךהפוריות
גבראבלבחורש,פעםאחתביציתעםברחובהולכתאניהגיוני.

מסתובבוהואבשנה,יום365ביממה,שעות24החורש,בלפורה
זרעים".מיליארריעם

מניעה?לאמצעילדאוגשצריכותאלואנחנןלמה"אזפבליק:
אני?''','למהשואלים,שילריםכמואו

לשאתשיצטרכואלוהןכיברורה:התשובההנשים?למה
שזנחואחריגםאזהראשונים.החורשיםבתשעתלפחותבתוצאות,

לתעותנשים,ממשיכותרחמיהתוךלהתקןוהתנכרוהגלולותאת
מתחיליםמאיפהקל.לאזהוגםהטבעיים.המניעהאמצעי-בשרןת
כשאת"כיפבליק,אומרתמושג",איןהנשים"לרובבכלל?

מראיםגלולות,לךמראיםהחינוךמשררערכותעלמסתכלת
נכנסלאאפילואר"רברששוםכךקונרומים,לפעמיםהתקן,
גלולותעםמתחילותהן,16בגילואז,הנערות.שלמורעלתת

ואומרותמהטיסהיוררותהןבהריוןדק.~וטומטילטייסועוברות
ובלאישהשכלכריהירע.אתלאפשרזהשלנוהבושימה'סטןפ'.

להם".הנכוןברמןלהםהנכוןבאמצעילהשתמשיןכלורוג
חציבתלאעורבתהמניעה.כאמצעיההנקהעלנשענתנ'
"אניבמנוחה.שלההוקיקיםמלאההנקהשעםמקוןהוהיאשנה,

אכנסלאאני"אבלמורה,היאבטוח",אחוזמאהלאשזהיורעת
בהריון".שובשאניאגלהאניאםלטראומה

עלתסתמךלאלהייםמתוכננתיותרקצתבגישהשרןגלתמי
"וההקונדרם.עללסמןךיכולהכןהיאאר"ים.נםיםעלאוהנקה

להשתמשהגייניכשהיהשלי,העשריםבשנותעורהתהיל
אזזוג,בןליהיהשלאארוכותתקופותהיוכיגםבקונרומים,

ק:מספרתהשאר",וכלאיידםבגללוגםגלולה,לקהתמהבשביל
שליהנשיםלרופאתהלכתיבעלישהיןםמיאת"כשפגשתי

אףלעשות.המהוגןהרברלישזהכינראהסתםגלולות,וביקשתי
לאשהיאליהבהירהשליהרופאהכן.לפניגלולותלקחתילאפעם

גלולותשלהשילובאו,ולרבריהשעישנתיבגללגלולותליתספק
וככההקונדומים.עםלהישארהחלטתיאזכמיוחר.מסוכןגריותוסי

בקפירה.שתוכננוילרים,שניועםשנינותשעכבראנחנו
אחלהרע.שםלקונדומיםישלמהמבינהלאאני"האמת?

יכולהגברכיגםסיבות.מינימכללנשים.במיוחדמניעה.אמצעי
אחריכיגםעלי.בלעדיתלאוהאחריותשלו,בקנייהלהתעסק

וגםהעניינים,אתולסדרמהמיטהלקוםשצריךזההואהסקס
אתישאזשלי.ההדשהשטיהעללטפטףצריבהלאשאנימפני

מבינהלאשאניבהייבספןנטניות.פוגעשזהשטועניםאלהכל
פוגעאריזהניירחתיכתלקרועאיךמדברים.הםמהעל

ליתניאני,אזחלוף?ברכזההואשלהםהחשקמה,בספונטניות?
בשבוע",פעםבאמת,להודותאםאויום.כלומיםקונר

הרחםעלהקרב
21בגילנשיםבקרב'98ב"בישראלשנערךנשיםבריאותסקר

מעורערהבלתינצחונןאתמגלהזיידמן,פרופ'שהעביר,44ער
מניעהבאמצעיהמשתמשותמתוךאחוז40שגרפןהגלולות,של
38עםקלבפיגורההתקןכלל).משתמשות.שלארבותגם(יש

אחוזיםשמונהבקונרום.שימושעלהעידומהנשיםאהוז15אחוז.
באקרובטיקהנמ.לואחוזיםושבעההבטוחיםהימיםעלהסתמכו

ןבבלמעודבןמהיורעמישאינוהסקר,אבלהנסוג.המשגלשל
הןעולההנשיםשגילשכבלבךעלמצביעגםממנו,איןטריזאת

מהנשיםאחוז2440"21בגיליהגלולה.אתונוטשותהולכות
.34עד30בגילבלבדאהוו20לעומתגלולות,עלנשענו

ההמצאותלאחתהגלולהנחשבהרווקאררכהבתחילת
שאפשרההטכנולוגיההיתה"הגלולהלנשים.ביותרהידידותיות

ד"ראומרתוהשבעים",השישיםשנותשלהמיניתהמהפבהאת
"הגלנלהרפואית.באתיקההמתמחהמשפטניתשלו,כרמל

לנשיסאתנתנההיאלדאוג.בליממיןליהנותלנשיםאפשרה
שלהן".<;!מיניותהכופי:נחות

רוניתמוסיפהבפריון",נשיםשלשליטהאפשרה"הגלולה
בר"יברסיטתבאונמגדרללימוריבתוכניתמתרגלתעיר"שי,

בתחוםשלההדוקטורטעבודתאתהגישהמזמןשלאאילן,
מניעהבאמצעינתפשהגם"הגלולהוההלבה.המגררהפריון,
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----.~.g,ורכופרומצוותקוימהוככרכמירההלכתית,מכחינהא,ראל
טכעי,כאופןמתק"מיםמיןשיחסיכרגעכיובת.בןישולזוג?
מותר".זההאישה,בגיףנמצאוהזרע~

סימניםהראתהוהגלולההנשיםכיוהאמיצהשהחברותאלא
התחילזהשנולדה.אחדיספודותשניםכבדמשכרשלדאשונים
נמשךנעימות,לאלוואיתופעותעלנשיםכתלונותמלמטה,

גלולותנטילתכיןאפשדיתזיקהעלשהצכיעושוניםכמחקרים
נט"העםפמיניסטיותבתאוריותונגמרהשר,לסרטן

כדירקגכריםידיעלהומצאההגלולהשלפיהןלקונספירטיכיות,
לשעון.מסכיכמיןיחסילקיוםזמינותלהיותיוכלושנשים
אותנו,מוכילהמיניהחופשלאןשאלורדיקליותיסטיות"פמינ

נשיםכיןהיחסיםשכהפטריארכלית,בחכרהחיותאנחנועודכל
עיר-שי.מסכירההגכרים",לטובתמוכניםממילאגכריםובין

מקוםלתפוסהחלהנשיםלגריאותהמורעותהתעוררותגם
"נשיסהלירה.חרךיהיתהבמאבקהראשונהירהjההיוס.סדרעל

דפואית,התערכותשפחותכמהעםטבעית,ללידהלחזורביקשו
ד"ראומרתבבית",ללדתאפילוברופאים,ולאכמ"לךותלהיעזד
ומדיניותהאישהשלהנפשגריאותחוקרתפ"נסון,מרג'ורי

הכל-חלק"זהשגידושלים.פאלקגמכון'חברתית-בריאותית
גוףשלהיתרלמריקליזצ"תכתגובהשגאהנגדממהפכת

לחנותניגשהואמניעה,אמצעידוצהגגראםד,ךיכיהנשים.
ושובשוכנשלהתכח"השלבבכלאישהאבלקונדום,וקונה

לגינקולוג".
ההריוןהפריון,עלשהשליטהזהעלכתבו"פמיניסטיות

"מריעיר-שי.ממשיכהרופאים",לטוכתמנשיםהופקעהוהלידה
משליטהעצמהלשחרררוצהאישהשאםכתכהלרוגמה,אוכריאן,

עללוותרלהר.אסהטכעילפריוןלהיצמרצריכההיאאזגכרית
הנשיםשלהיחירהכוחמקורעלכיזהויתורלוגית,הכיהאימהות
מקנאיםשגכריםטענהריץ'אדריאןהמינים.כיןהמאכקכמסגרת
כנשים.הואהח"םכלשמקורמזההנשי,הרכ"המכוחופוחדים

לעשותהרדךלשלוט,להמשיךרוציםהםשאםמכינ,םגכדים
האימהות.כוחהגכלתידיעלהיאזאת

אתכותכיםדופאיםהמ"לרות,אתהחליפורופאים"איך?
מתיכהריון,להיותכיצרגםאלאללרתאיךדקלאהכלליס
כךכדיערבלידה.מאושרתלהיותואיךלישוןמתילאכול,
עםדכראותושלהן.החושיםעללסמוךהיכולתאתאיגדושנשים
זהלגכריםסכירהגלולהפיתחולאהיוםשעדזהמניעה.אמצעי

שמחלאאחדשאףספקאיןמגדרית,מכט.מנקודתמקרילא
למההמניעה?אמצעיאתמפתחומישלו.לגוףהודמוניםלהכניס

מלגגרים?".לנשיםהוףמוניסלתתקליותר
כמומפתיעים.קצוותשניאיחרשוגהזההחשיגהמהלך

הרריקליותהפמיניסטיותעצמןמצאופורנוגרפיה,נגרבמאבק
כששניהםהפונדמנטליסטי-נוצדי,הימיןעםפעולהמשתפות
האישה.כאויב'ההתערבותייסהמניעהאמצעיאתמסמנים
הפעולהששיתוףמתריעיסהבדיתכאדצותליברלייםגורמיס

הימיןלטענתם,לנשים.בעיקרלכולם,גיוקריעלהעוךהזה
להפלות,התנגרותוגרגלמנופףשניםעשרותשכברהדתי,

המניעה,אמצעילזידתגםשלוהמאבקאתלהרחיכמתכוון
וגמקצגד.אישהשלהאימהיכ"עודהפוגעיםהםגםשלשיטתם,

הםלגוףחיכורעלהמקסימיםהךיכוריםשכלכךשלה.הגופני
המסורתילתפקירןהנשיםאתלהחזירשנועדהמניפולציהסתם

סדרתיות.ולדניותכ
.שהואהואכפמיניזםאוהכתשאני"מהנכהלת:לאפ"נסון

היולאשנה30לפניילדתיכשאנינשים.כפניאפשרויותפותח
שיחפתחההפמיניסטיתהתנועהלידה.מדכזיהיוולאמ"לדות
שואלת:היאשעכשיוכמוללדת?היחידההדדךזוהאםושאלה:

כאמצעיהשימושכעיני,לכן,הדיון?למנועהיחידההדדךזוהאם
היאדוצה,שאישהמהזהאםקדימה.צעדכןהואטכע"םמניעה
לאעיד-שיגםגסדד".גםזהלא,ואםכזה.להשתמשיכולה

הסכימושנשים"כרגעהכדחית:חכילהכעסקתשמדובדחושכת
מודעותיותדשללכיווןצעדכלאזואמהותפדיוןעללוותרלא

התקרמות".הואההודמונלייםהאיזוניסשמירתושללגוף
בית:לידותכמואשכנזית,כפריכילגיהשמרוברמוצאתשלו
שאימקומותמדייותרעד"ןשישהיאכעולםהאמיתית"הכעיה

להןמתאיםשלאנשיםישאזמניעה.אמצעיכהםלהשיגאפשר
המוןדורשתכזומיניתהתנהגותדיל.כיגכגלולה.להשתמש

זוגכןעםולתתלשאתיכולתהמוןעצמית,שליטההמוןייע,
מצריךזהאכלכסרר.אזזה,כלאתלךישאםתנאים.ולקכוע

השיטהאוליאקסקלוסיכי.מצרךזהולכןמשאכים,הרבה
שכאיםאחריםמשאכיםרורשתהיאאכלכסף,עולהלאהטכעית

נגישותתהיהולגכריםשלנשיםהואשחשוכמהמעמד.עם
איזה".משנהולאמניעה,לאמצעי

הילודהאת"כשמסיימיסדן,מסכמתאבןלןציןנית","מנחיגה
שלקשירהיעשהשהגכרלהיותצריךהאישהשלהאינטרס
יותרפשוטהרפואיתפרוצרורהשזומפניגםהזרע.צינורית
פוגעתלאוהיאלוואיתופעותלהאיןכיוגכ;וחצוצרות,מקשירת

שלהכלכלייםשהמשאכיםלוודאיכולהאישהגםכךבביצועים.
הגירני".הכישזהאיתה,עשהשהיאהילריסכלפייופנרשלההגכר
תעשו?שלדהזוגזבןשאתמהזהאז

•האיש".עםזהאתרסקסתילא.עורברור'לא

הלכתית"סבחינהאידאלית"הגלולהעיר-שי_רוניחטבע'ת"לאדברשלבסזפוהטבע'ת"הש'טהזיידסן.דניאלד"ר

גופן"אחסכירותלאגלזלהעל"נשיםרוזנברג.קרלןסד"ראקסקלוסיבי"סצררהםטבעיים"אסצעיםשלו.כרמלד"ר

המיילדרת,אתהחליפר"ורפאיםבו"אילן:בארניבוסיטתלמגדוהחרגעיו"שי,ורנית
לישוןמתילאכול,מתיבהויון,להירתכיצדללדת,איוהכלליםאתכרתביםורפאים
עללסמרוהיכרלתאתאיבדרשנשיםכוכדיעדבלידה.מארשותלהירתראיו

מקוי"לאזהלגבויםסביוהגלרלהפיתחרלאהיוםשעדזהשלהן.החרשים

שלאלנשיםמארדיפהזהטבעייםמניעה"אמצעינשים:ורפאזיידמן,דניאלפורפ'
לבןבסרכונוגעותלאגםהןשבגללההרליסטית,חשיבהאיזרמתרוגלרלהורצרת

מספיקאיןערדהציברושלורבלעשותמהאבלארוגניים.יוקרתוקרארכלרת
וצריים"לאהוירנרתשלהפלרתאלפיערדתהיההתרצאהואזמודעות,
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