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 תחושת עם אבל לבה שלהן לשיא יגיעו

 משיכה בגלל החל התהליך כי תיסכול.
 השיא אחרי לחזור וחייב השניים, בין

שניים. בין לקשר
 טכייקה. על דיברה האוסטרלית האשד,

 חשוב. הזה שהידע בכך מזלזלת לא אני
 12 נשוי שהיד, שזוג גיליתי אפילו אני

 לאורגזמה, הגיעה שד,אשד, מבלי שנה,
 בעיקבות כך על •לדבר לראשונה העז

ה אבל האוסטרלית, האשה של מאמרה
 שני בין הקשר שיישמר הוא חשוב

המפו מהטכניקה לומדים הם האנשים,
־*אקט הסיבה אולם מין, לעשות איך רטת

 מיבצע שלו. הגברי הדימוי ייפגע לשיא,
 לתפקד. הגבר של ביכולת פוגע כזה

 אם האשה. אצל קיים לא כזה מצב
 לא או להתרגשות־שיא, הגיעה אכן היא

 הנשי הדימוי על ישפיע לא הדבר הגיעה,
 על שיעיד חיצוני דבר אין לאשה שלה.
 צריכה, לא גם היא שלה. התיפקוד יכולת

 כל למיבצע. אחראית להיות הגבר, כמו
 האגו שעם דבר, של בסופו יודע, גבר

 לעשות אי־אפשר אגו עם לזיין. אי-אפשר
דבר.

 ל- הנחשבים גברים בקבוצת טיפלתי
 בציד- עסקו הזמן כל הם ארוטומאנים.

מיספרים). (ציידי מיני מגע לשם נשים

אברבגאל ניצה פסיכולוגית
!״מישפחות כמה הצילה ״האוסטרלית

 קשר על לשמור הרצון היא המיני
 קומוניקטיבי קשר של העמקה שייכות.

 במצב הטכניקה של בידע תלויה אכן
אינטימי.
האח בשנים שחלה הפתיחות למרות

 אנחנו המין, נושא על בשיחות רונות
 פטריאכליות. מנורמות סובלים עדיין
 אצל שוחד. של אקט זה — האשד, אצל

 חשובה לגבר הוכחה. של אקט — הגבר
 של הדאגה שלו. המינית הזהות מאוד
 אשה תביא היא שרק לזיקפה, הגבר

 הגבר על למצוקה. אותו מכניסה לסיפוק,
 קשוב להיות וגם שלו הזיקפה על לשמור
 התפקיד את עצמו על קיבל הוא לאשה.
אותה יביא לא הוא אם סיפוק. לה לגרום

מת אותם שמעתי הראשונים במיפגשים
 בסי- האשה שלהם. הגבורה במעללי גאים

 תוך אותם. פיתתה שלהם פורי־השוויץ
 אותה להכניס הצליחו הם שעה חצי

 העובדה, את הדגישו גם הס למיטה.
 הגבר שהוא להרגיש לגבר נתנה שהאשה

שהכירה. ביותר הטוב
 גברים דממה. השתררה חודשיים אחרי
 המיניות. הצלחותיהם על לספר הפסיקו

ד,טי המיפגשים מתחילת שנה חצי אחרי
 אחרים. סיפורים לשמוע התחלתי פוליים
 מהם: תובעות שהנשים לומר החלו גברים

 לא אני ממני? רוצות בכלל הן ״מה
 נשמע לא כבר הגבר !״סיפון בקבוק

הוא ההיפך. מיני. אקט אחרי שלהוט כמי

:הון־ צב* הסכסולוג

י ד ד•י מו לי הטכניקה!״ ב
 הראשונים הרופאים בין שחיה רופא״גינקולוג, הוא יד י• צבי הד״ר

 האחראי הוא בשכסולוגיה. להתמחות לארצות־הברית שיבאו נארץ
 בחיפה. רמב״ס בבית״החולים מיני, תיפקוד של בבעיות לטיפול המירפאח על

 הצעיר כרופא נחשב הוא זו, להתמחות הוך הד״ר כשפנה שנים, עשר לפני
 בבעיית לטפל יכול ותיק רופא שרק היה, מקובל אז הסכטולוגים. בין ביותר

 חטכסולוגים הרופאים אירגון כיושב־ראש הון הד״ר מכהן כיום הסכסולוגיח.
 שנערך הבין־לאומי הסכסולוגים בכנס הבכיר הישראלי הנציג חיה הוא בארץ.

בארץ. לאחרונה
:דעתו

 ביותר. הרגיש הנשי איבר־המין הוא הדגדגן צודקת. האוסטרלית האשה
 הגבר, אצל בעטרה כמו האשה, של שבדגדגן החוקרים גילו עוברית מבחינה
 גם רב עיצבוב שקיים החוקרים, גילו לאחרונה אבל עצבים. יותר מרוכזים

 מגיעים לעומק, החודרים מהדגדגן, שעצבים כניראה האשה. של הנרתיק בקיר
 עצבי מאוד. רגיש לשלפוחית״השתן הקרוב הנרתיק שקטע מצאנו לנרתיק.

זה. לקטע כניראה מגיעים הדגדגן
איבר״ לחדירת האשה אצל כמיהה קיימת מדוע מדעי הסבר לנו אין

 הנרתיק שגם בכן, זאת להסביר ניתן בינתיים אבל הנרתיק. אל הגברי המין
 הנשים דברי את מקבלים הסכסולוגים, אנחנו, מהדגדגן. עיצבוב מקבל

 נקודות יש אשה לכל לאורגזמה• מגיעות הן הדגדגן מגירוי רק שלא האומרות
 שלה, הגוף את תכיר שהאשה הוא שחשוב מה כן על בגופה, שונות רגישות

 חסר שלחן שהנרתיק נשים יש מיני. במגע לאורגזמה להגיע שתוכל כדי
 דרן להשיג ניתן שאותו חיצוני, לגירוי זקוקות אכן כאלה נשים עיצבוב.
הדגדגן.

 לימוד על־ידי המיני באקט ליהנות אין לדעת יכיל אחד כל לדעתי
 אדם כל ללמד אפשר פגישות שבכמה גורס אפילו אני בילבד. הטכניקה

 בחשבון לקחת יש מאושרים. להיות לאנשים שתסייע הטכניקה, את נורמלי
 ורק אן נובע לאורגזמה להגיע היכולת חוסר תמיד שלא העובדה, את

 הטכניקה לימוד עם בבד בד הזקוקים אנשים שיש מניח אני מבורות.
ממעצורים. להשתחרר כדי פסיכולוגי לטיפול גם

 לד,משיד עליו היה אבל מנוצל. מרגיש
כגבר. עצמו להוכיח

 האחרונית בשנים עשו הנשים לעומתם
 משל יותר הרבה נוח מצבן דרך. פריצת
 שלהן המיניות לכותרות. עלו הן הגבר.

 גם היום מותר להן לגיטימית. נעשתה
 מיפגש בכל אבל לדרוש. וגם להתבטא

 מהתנהגות ליהנות יכולה האשה גבר עם
 ימרה, לא ואם גמרה אם כי ספונטנית,
הגבר. על מוטלת האחריות

 גבריות להוכיח שכדי חשבו, הגברים
 מה אבל ואלימים. חזקים להיות עליהם

 יא־טי. ענוג יחם הוא לאשה נחוץ שבאמת
 י־י.יפ־ זהות להוכיח חייב שאינו גבר רק

 המגע לקצב קשוב להיות יכול מיני, קוד
 להיות חייב שהגבר היה נהוג האשה. .עם

 בתחילתו אנחנו שהיום בעוד אקטיבי,
כך כל לא עדיין נשים חדש. עידן של

שון, ורנד, ^  השתחררה ,22 בת ש
*  בארצות־הב־ לטייל ונוסעת מצד,״ל \

סמו מעיר לתל־אביב הגיעה אורנה רית.
 באופן לחיות כדי שנה, חצי לפני כה

 עצמה רואה היא הגדולה. בעיר עצמאי
 לחיגוך זכה שלא צעיר, דור של כנציגה

 שלומד דור התיכון. בבית״הספר מיני
הח והתנסות, ספרים מסרטים, המין על

 ׳וספת שיטה היא חברים עם חוויות לפת
 אורנה של מידידיה כמה מידע. לקבל כדי

 מיניות על בקורם באוניברסיטה השתתפו
 לסטידנטים הקורס עזר לדבריה האדם.
 אותם שיחרר לא אולם הנושא, את להבין

 להכתיב הממשיכות חברתיות ממוסכמות
דפוסי־התנהגות. להם

אומרת: ששון אורנה
 לשפיכה. שיגיע מאליו מובן ? גבר

 ,יביים יש אורגזמה. שנקרא השיא שזהו
 מרגישים ד,ם שפיכה בכל שלא לי שאמרו

 לי ? אשד, הסבר. לכך לי אין אורגזמה.
 להנאת- אגיע מיני מגע שבכל ברור, גם

אורגזמה. שהיא שיא
 את להכיר אותי שלימד גבר היכרתי

 למשש להעז פתוחה. להיות שלי. הגוף
 צאל הוא איתו. יחד גופי חלקי כל את

 לי. יעשה שהוא מבקשת אני מה אותי
 לא מאוד פשוט הוא אוהבת. אני מד,

 שאני לי הסביר הוא להתבייש. לי הרשה
 שזה לאורגזמה. להגיע לשאוף צריכה
 שחלק לו. כמו המידה באותה לי חשוב

 היא שלו מההנאה וחלק שלי מההנאה
לאורגזמה. נגיע ששנינו העובדה,

 שרק לי ברור היה אותו שפגשתי עד
 מרגישה אני היום ליהנות. צריך הגבר

 גבר. עם מיני באקט וחופשיה בטוחה
 למידה תהליך זהו אחד. ביום קרה לא זד,

 שצריך בחיים דבר כל כמו ממושך,
 לאקט גבר עם היום אכנס לא אני ללמוד.

 האפשרות לי גם תינתן לא אם מיני
 לתחושת־שיא, מגיעה לא כשאני ליהנות.

 תהליך זהו !שית בעיני נראה הכל
 להתנתק אצליח לא ואני באמצע, שנקטע

 נכנסת פשוט אני כאלה במצבים ממנו.
לעצמי. ומאוננת למיקלחת

 אוהב, אתה ״מה גבר כל שואלת אני גם
חלש?״ או חזק בך, שאגע רוצה אתה איך

 כדי מהתנסות יותר טובה דרך אין
שב שזה חושבת אני הגוף. את להכיר
 אורגזמה, מהי ידעתי לא קודמות שנים
 ניסה לא או ידע לא שהגבר מכך נובע
 אפשר גבר כל עם לא אותי. ללמד בכלל

 עם לשוחח יותר היום מקובל לדבר.
 מוכנות שלא כאלה גם ישנן אבל חברות,
 אינטימי, דבר שזה חושבות הן לשמוע.
 את לקלקל רק יכולה כך על וששיחה

 עם במיפגש להן להיות שיכולה ההנאה
גבר.
 שהמורים חושבת אני בבית־הספר גם

 שנות שבכל היא עובדה כי כך, חשבו
 שיעורים כמה רק לי זכורים הלימודים

 חושבת אני שהיום בעוד מינית. בהדרכה
 ב־ כאלה שיעורי-חובה להיות שצריכים

מסתו אותי שרואים גברים בית־הספר.
קור חברות עם אינטימיות בשיחות דדת
שב חושבת אני אבל רכילות, לזה אים

המון. לומדת אני כאלה שיחות
 אני במיטה. איתי שמדברים אוהבת אני

את לי למשש מוכן יהיה שהגבר אוהבת

אקטי ולהיות עצמן לבטא ליזום, מעזות
לה מוכנים לא עדיין הגברים גם ביות.

 לנו היה שבעבר בעוד כי מחוזרים. יות
 נשית, זהות ומהי גברית זהות מהי ברור
הגב משמעי. חד אינו הדבר שהיום הרי
 יודעים לא הם יותר. מבולבלים רים
 על ולהגן במשימה, לדבוק עליהם אם

 נהנות שהנשים בעוד המינית, זהותם
 פרצו הנשים אותם. לצוד האפשרות מעצם

 שיתפסו חושש והגבר הגברי השטח אל
מקומו. את

 הסקנדינביות שבארצות חושבת אני
 המשבר, את עברו כבר בכלל ובאירופה

 שרות שונה. אווירה קיימת בישראל אבל
 ביטחונית ואוריינטציה מילחמות בצבא,

 לגבר גורמת שרויים, אנחנו שבה מיוחדת,
 אצלנו הגברית. זהותו על להגן בישראל

בזהות. הפערים מדי חזק נשמרו

 ללקק השדיים. את למחוץ הגוף. כל
 מהישבן, והאצבעות, הלשון עם אותי

הרגליים. כפות עד
 מישחק אחרי סופי שלב זהו החדירה?

 שהגיעו גברים היכרתי לא ממושך. גופני
 להנאת־שיא. הגעתי שאני לפני לשפיכה

בעצמם. שולטים שהם חושבת אני
 רוצח לא ״אני גבר לי אמר אחת פעם

 הרגשה היתד, שלי היא האמת לגמור״,
 אותו, הבנתי לא אני מזופתת. מאוד

 המישחק כך. ינהג גבר למה מבינה ולא
 וידאי. בסירטי בצפיה גם משתלב המיני

 המיני. המגע בזמן עצמנו את צילמנו
 בירה עצמנו על לשפוך נוהגים גם אנחנו

 יודעת את בליקוק. עצמנו את ולשתות
!החיים טעם זה ? זה מה

 סדיסטי מין גם לעשות חולמת אני
 וזד, כאלה סרטים ראיתי מזוכיסטי. או

 את עשיתי לא עדיין מהנה. מאוד נראה
 זאת לבקש אומץ לי שאין מפני רק זה

מגבר.
 הסיפרות כל את שקונה חברה לי יש

 בעל־פה לדקלם יודעת היא האירוטית.
 וכל גבר כל המגרים התיאורים כל את

 ללרת מעזה לא עצמה היא אבל אשה,
 שלה. החבר לעיני עירומה שלה בבית

 בחושך מתפשטת היא מין, רוצים כשהם
לשמיכה. מתחת ונכנסת

ש חושבת שאני לא מזייפת. לא אני
 להיות צריך שבמיטה אלא לשקר, אסור

 הכל. לומר ומשוחררים חופשיים פתוחים,
 כדי נהנית, שאיני לגבר לומר יכולה אני

 בתקופה יותר. טוב להתענג נשתדל שיחד
 הייתי אליו מגבר להתנתק ניסיתי שבר,

 ידעתי אבל רגשית, מבחינה קשורה מאוד
 בגבר פגשתי אסורה״, ״ידידות היתה שזו

 אצליח שדרכו חשבתי ג׳ואן. לדון הנחשב
 ציפיות לי היו הקודם. מהחבר להשתחרר

 במיטה. ביותר הנפלא הגבר יהיה שהוא
 היה הוא חיי. כישלון היה שזה היא האמת

הס איתו. דיברתי יותר מאוחר אגואיסט.
 שלו, כמו שבדיוק בעדינות, לו ברתי
 פורקן, המחפש מיני דחף יש גבר, בתור

ומעוצ מתוסכלת הייתי אצלי. גם זה כך
 בכלל אני מה עד הבין לא והוא בנת,

 נוהג הוא כך אם אותו שאלתי מדברת.
 שהן משוכנע הוא האם הבחורות. כל עם

 עשה שהוא מה שכל לו הסברתי נהנו.
 מישחק היה לא אלי. לחדור ורק אך היה

כהכנה. מיני,
 הבחורות שכל בטוחה שאני אמרתי

 הוא כמוני. נהנו לא איתן היה שהוא
 וצווחו, נאנחו הן למה אז אותי שאל

הדב את לבסוף קיבל הוא מישחק? זה
 אותי, הפתיע באוזניו. שהשמעתי רים
מח הכל שנתחיל ממני ביקש הוא אבל
 בטוחה אני מאוד. החמיא זה לי דש.

 הוא כמה לו שאמרה הראשונה שהייתי
במיטה. גרוע
 היה לא לחזור''אליו. יכולה הייתי לא

ית מההתחלה. הכל להתחיל מצב־רוח לי
 אין איתו. להיות רצון חשתי שלא כן

לה כמיהה ובין אהבה רגש בין קשר
 בשלב מתפתחת אהבה מיני. למגע גיע

מי התנסות אחרי מאוחר, יותר הרבה
מור יותר הרבה רגש זהו אהבה נית.

מר שנובעת מיני, למגע מד,כמיהה כב
להס רוצה אני מכאן יצרי. לפורקן צון

יו־ הרבה הן חברתיות שמוסכמות ביר,

בו09 ל ־ נשו א ״אי־
י"1 זבחיוח1 ממוסכמות
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