
ישראל במדינת הממוצעת המשפחה של הנשואין בחיי מסתתר מה לראשונה1 הזו\
 בע־ שמתעוררות קורה האם •
 ליח- כנוגע אשתך לפין פינך יות

¥ סי־מין?
קרובות. לעתים כן, .1
לפעמים. כן, .2
הרבה. כליכך לא אבל קורה, .3
קורה. ולא כימעט .4
פעם. אף קורה לא ל•

למנוע כדיגכר עושה מה
ז מהריון אשתו

בחוץ. שפיכה .1
 גומי. .2

לא. מאומה
(איזה)? יאחר אמצעי
 להי לא כדי אשה עושה מה

להריון?
רחיצה. .1
טבעת. .2

.3

.4

בנס

משקע. .3
לא. מאומה .4
1 (איזה) אחר אמצעי .5

מי מגע מקיימים אתם האם ן•
הוסת? כזמן ני

הזוגות: ענו עליה
בן. כלל בדרך .1
לפעמים. .2
רחוקות. לעיתים .3
לא. פעם אף .4

מי מגע מקיימים אתם האם •
? הוסת הפסקת שלאחר כשכוע ני

הנשאלים: ענו כן על הדו״ח. וחוקר ממשיך
כן כלל בדרן .1
לפעמים. .2
רחוקות לעיתים .3
לא. פעם אף .4

★ ★ ★
כאמריקה כמו ,

 ה־ של האחרון לחלק התשוכות **ן
במש המין ליחסי הנוגע זה שאלון,

מסק להסיק היה אפשר הנשואות, פחות
ביותר. מעניינות נות

מק אתה פעמים במה השאלה על
 התקבלו אשתך? עם מין יחסי יים

הבאות: התשובות
 הם כי השיבו, אחוז, 40 הנשאלים, רוב

ב שלוש עד פעמיים יחסי־מין מקיימים
 אחוז 26 המונה השניה, בקבוצה שבוע.

 מקיימים הם כי התשובה היתה מהנשאלים,
בשבוע. אחת פעם מין יחסי
 פע־ יחסים קיום על הצהירו אחוז 17

 על אחוז 7 ואילו בחודש; מיים־שלוש
 אחד אחוז רק בשבוע. פעמים ארבע־חמש
 יחסי־מין מקיימים הם כי השיב מהנשאלים

 סימן לא מהנשאלים אחד אף יום. בכל
 פעם יחסי־מין מקיים הוא כי כתשובה

פחות. או בחודש אחת
 בגיל זוג השואלים חקרו אחד, במקרה

ב שאלות של לנושא הגיעו כאשר .80
הזוג. את מלשאול נמנעו הם מין, ענייני

התשו עם להשוות אפשר אלה תשובות
 ה־ של לחוקריו זו שאלה על שניתנו בות
מת קינסי של שבמחקרו אלא קינסי. ד״ר

נע שטרם מה הגיל, לפי התשובות חלקות
הישראלי. בדו״ח שה

 של קינסי, אצל יחסי־מין של הממוצע
,30ל־ 20 שבין בגיל נשואים וגברים נשים

 הקובע העיקרי הגורם היא
 חיי־ של ההצלחה מידת את

גורם הוא מיניים יחסים

 אי ובחיי־הזוג. המשפחה בקרב היחסים על בהשפעתו מכריע
 כלל, בדרך מביא מבני־הזוג אחד של רצונו מילוי על הקפדה

כללי. יחסים קילקול אחריו הגורר — השניים בין ביחסים לקרירות
המינית המשיכה

של וקביעתם תכיפותם מידת הנישואים.

 מיניים מגעים שלושה עד שניים של הוא
 יחסי־המין, שתכיפות מסתבר מכאן בשבוע.

 שונה אינה — הישראליות המשפחות אצל
ה המשפחות אצל המקובלת מזו בהרבה

אמריקאיות.
ה נמשכות זמן במה השאלה: על

למגע הקודמות המכינות פעולות
ה התשובות התקבלו עצמו? המיני

באות:
ה כי השיבו, אחוז, 40 הנשאלים, רוב
 כמה רק אצלם נמשכת המכינה פעולה
 על להשיב בחרו מהנשאלים שליש דקות.

 למדי. ממושך זמן התשובה: את השאלה
 הפעולות כי השיבו מהנשאלים אחוז 18

 ביותר קצר זמן אצלם נמשכות המכינות
 קיימות לא אצלם כי ענו אחוזים 9 ואילו
כאלו. פעולות בכלל

ה התמונה התקבלה קינסי של במחקרו
פעו כי השיבו מהנשאלים אחוזים 11 באה:
 קצר זמן אצלם אורכות למשגל ההכנה לות

נמ אחוז 36 אצל דקות.) שלוש (עד ביותר
 אצל דקות. 10 עד מארבע הפעולות שכו

 אחוז 22 דקות. 20 עד 11 — אחוז 31
מ ליותר המכינות הפעולות את האריכו

דקות. סב
על־ידי שניתנו התשובות הם מאלף פרק

באמ לשימוש בנוגע הישראליים, הנשאלים
 מהנשים אחוז 74ש־ התברר מניעה. צעי

ב משתמשים אינם מהגברים אחוז 49ו־
המשיגל. בשעת שהם מניעה אמצעי שום

בשפי משתמשים אחוז 32 הגברים בין
 אחוז 17 הריון. למנוע כדי בחוץ כה

אח באמצעים אחוז 2ו־ בגומי משתמשים
רים.

 הריון למנוע מנסות אחוז 15 הנשים בין
 טבעת; באמצעות אחוז 7 רחיצה; באמצעות

 נוספים אחוז 2 מישקע. באמצעות אחוז 2ו־
אחרים. באמצעים משתמשות
 מתשובות המצטיירת המפתיעה המסקנה

 אינם הנשואים מהזוגות אחוז 12ש־ אלה,
 לגבר לא מניעה, אמצעי בשום משתמשים

 זה גבוה שלאחוז ספק אין לאשה. ולא
 מהנשאלים ניכר שחלק העובדה תורמת

 השימוש את באיסור הרואים דתיים, הם
מניעה. באמצעי

עוזרת כינוגית השכלה
 ה־ של המלא הדו״ח יתפרסם אשר

להש עומד הוא אותו פואה, פרופסור
 שהוא לודאי קרוב ימים, חודש תוך לים
הגדולה חשיבותו אולם בציבור. גלים יכה

ה והבנת להכרת יתרום שהוא — היא
ה במשפחה השוררים האמיתיים יחסים

ישראלית.
החל הסטטיסטיים הנתונים לסיכום ביחס

הנשו חיי־הזוגות להצלחת והשוואתם קיים,
 שיש ״ברור פואה: הפרופסור אומר אים,
 וחיי־ מחיי־נישואים שביעות־רצון בין קשר
 מספר ריבוי נשים. אצל בעיקר — מין

 יותר לא אבל — בשבוע המיניים המגעים
 לריבוי גורם — פעמים חמש עד מארבע
פעמ היא (הנורמה הרצון בשביעות מקביל

בשבוע). שלוש עד יים
 מגדילות מיני למגע ממושכות ״הכנות

 אצל והכללית המינית שביעחדהרצון את
הגבר. לגבי משמעות לה אין אך האשד״

 שהיא דומה אשה, אצל בינונית השכלה
מהנישו שביעות־הרצון להבטחת נוח תנאי
 פחות שלמדו הנשים מרוצות בעיקר אים.

והפסיקו. — באוניברסיטה משנה
 שביעות־ יותר קצת שוררת האדוקים, ״בין

 בגלל כנראה האחרים, אצל מאשר רצון
הגידה. חוקי על שמירה

 העדתית, ההשתייכות אין זאת, ״לעומת
היל ומספר ההשכלתי המצב הכספי, המצב

 מידת על ניכרת במידה משפיעים דים,
מהנישואים.״ שביעות־הרצון

שלח בביתו שורו אלה בציווים המתואוים החצבים מן איזה המצו״ו: המישאל
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