
4

4

4

1

1

ב ג' שנה סטודנטית הימה המתוודה
 את .24 בת והיא טלי, שמה החברה. מדעי

 היא אחרים, רבים ועוד האלה, הפרטים
 האתון, פי של וכתבת כתב באוזני השמיעה

 העיברית באוניברסיטה הסטודנטים עיתון
בירושלים.

 האתון, פי עורכי רגש״. ,,בחזקת
 של המסחררת בהצלחה כנראה שהתקנאו

ש האשד״ מיניות על המחקר הייט, דו״ח
 גם בהצלחה ונמכר עולמי רב־מכר הפך

 ב־ נרחב מקום להקדיש החליטו בישראל,
 סטודנטיות. של לחשיפה־עצמית עיתונם
הוק שבועיים לפני שיצא בגיליון ואומנם,

 מיניותה על למעין־מחקר שלם עמוד דש
הישראלית. הסטודנטית של

 לדעת שרצית מה ״כל כמו כותרות תחת
 ״מה כמו או לשאול,״ העזת ולא עליהן

לסטו האקדח חוגרת הפלמ״חניקית בין
 ראיונות התפרסמו ״1 הגלולה מדור דנטית

 להזדהות שסירבו סטודנטיות, חמש עם
 משום- טרחו, גם העורכים המלא. בשמן

 כתבה ״אין כי קוראיהם את להזהיר מה,
 ורגשות תשוקות מישהו אצל לעורר באה זו

מש עדיין הם כי שמוכיח, מה אפלים.״
 סבא-סבתא של לדור למעשה, תייכים,

 כי להאמין, צאצאיו את וחינך שהאמין,
נתעב. אפילו אפל, דבר־מה הוא המין
 כמה השאלה על טלי. חושבת כך לא

 עם יחסי־מין לקיים כדי לה דרוש זמן
 השיבה: אותו, מכירה שהיא אחרי גבר

 שרק גורסת אינני תפקיד. משחק לא ״הזמן
 ארבעה—בשלושה משותפת צפייה לאחר

ל להיכנס לגיטימי זה הצגות או סרטים
מסתו לא אני פסול. זה כן ולפני מיטה,

ביד.״ סטופר עם בבת
 מקיימת היא תדירות באיזו השאלה על

ל זקוקה ״אני טלי: השיבה יחסי-מין,
 יכולה אני בשבוע. ימים שיבער. יחסים
 ביום. פעמים כמה זאת לעשות ורוצה

 אני מתוכנן. לא ספונטאני, זה בדרך־כלל
האלה.״ בנושאים סדר־יום נגד

ב כלשהו מוסרי פגם רואה אינה טלי
לש שכדי סבורה ״אינני :ריגעית אהבה

 אותו.״ לאהוב צריכה אני מישהו עם כב
 אסור שלאשה הסבורים אלה ״כל :לדבריה

 מין, עם רגש מערבת שהיא כיוון לבגוד
 מבלי למיטה ממיטה לעבור יכול וגבר

חמו טעות טועים כלשהם, רגשות להפגין
 לשכב יכולים שהגברים מאמינה אינני רה.
 אולי, נכון, זה תסכים. שרק מי כל עם
 סכם־מאניאקים. של מסרים אחוז לגבי רק

 במידה מעוניינים הגברים גם בדרך־כלל,
 להיות יכול שכמובן רגש, של מסויימת

 אבל ממערב, מזרח כרחוק מאהבה רחוק
רגש.״ בחזקת יהיה הוא עדיין

סטודנ למיטה״. ממיטה ״קפצתי
 השם מאחרי להסתתר שבחרה אחרת, טית

 ששני טיבעי דבר במין רואה ״ציפי״,
 אני ״אך שווה. במידה לו נזקקים המינים
 ציפי מסבירה לאהבה,״ מין בין מפרידה

 קבוע חבר לי יש שכיום גם ״מה ),23(
ה את שהכרתי לפני מתלבטת. קצת ואני

 עשיתי לא כעת, יוצאת אני שאיתו בחור
שהר ברגע למיטה. ממיטה וקפצתי חשבון
 פשוט מישהו, עם לשכב צורך לי גשתי

 במין רואה אני מתאים. אובייקט חיפשתי
 צורך לי אין חבר, לי כשיש פיסי. צורך

 אני חבר, לי שאין בתקופות אבל באחרים.
 בעיני, חן שמוצא מי כל עם לשכב מוכנה
המינית.״ המשיכה לי מספיקה כך ולשם

 ,23 בת לפסיכולוגיה, סטודנטית איריס,
 מכירה שהיא הזמן במשך מתחשבת אינה

 יחסי־מין לקיים יכולה היא הגבר. את
 כאשר חודשיים.״ אחרי או שבועיים ״אחרי

 כל את איתו מבלה היא חבר, לה יש
בגי או חטא בזה רואה איני ״אבל הזמן,

 צריך אחר. מישהו עם שוכבים אם דה
 וזה פיסי, צורך כאל המין אל להתייחם

הכל.״
 את מגדירה היא אם אירים כשנשאלה

 ״לא!״ בקצרה: השיבה כמתירנית, עצמה
 מייחסת שאינני ״למרות :הסבירה אחר-כך

 אינני עצמו, בפני כערך חשיבות למין
אכי של לדרגה אותו להוריד שיש סבורה

 שבדרך־כלל דבר הוא המין שתייה. או לה
 אותו מפזרת לא ואני מסויים, באדם קשור
בסביבה.״ שנמצא גבר כל לגבי

 בת לסוציולוגיה, סטודנטית היא אורית
 לזמן ביחס קבועים כללים לה אין .22

 נכנסת שהיא עד גבר להכיר כדי הדרוש
 ויכול יום, להיות ״יכול למיטה: איתו

ההי בסיס איזה על תלוי זמן. הרבה להיות
 ערב. לי הספיק שנה, לפני פעם, כרות•
 עכשיו התבגרתי. אולי השתנה. זה היום
 וסביר משהו, כלפיו להרגיש צריכה אני

 שקטה אני כיום למחרת. גם כך שארגיש
בבוקר.״ מצב־הרוח על וחושבת יותר,

 כשהם ״טוב אורית, מסכמת וסכם,״ ״בחור
כשאינם.״ נורא ולא בנמצא,
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