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 החל שלו הרפואה לימודי את .1959
 ב־ וסיים בוורשה לרפואה בבית״הספר

 העברית באוניברסיטה לרפואה בית־ספר
 כפסיכיאטר- לעבוד החל הוא בירושלים.
 רבים מאמרים פירשם 1964ב* סכסולוג.

 ובע־ גינקולוגית ״פסיכוסומטיקה בנושא
 עטק הוא צעירות״. נשים אצל יות־וסת

ב והשתתף חיילות, עם קבוצתי ברפוי
רבים. קונגרסים

 בשתי חוליו את מקבל קותהאוזר
 המפואר בביתו מהן אחת — מירפאות

 למישפחת בת היא ורדה, אשתו, בסביון.
 ילדים: שלושה לו יש העשירה. מאיר
שלו משפח והוא וכריסטינה, רועי מירי,

כלבים. שה
 הואשמו באשר התפרסם קורנהאוזר

 שעבר זקן נשכו כי רוטוויילר מגזע כלביו
 זה אך — שבסביון הווילה חצר ליד

אחר. לסיפור כמובן, שייך,
 בצפון נמצאת שלו השנייה המירפאה

 לפרקטיקה עבר שנתיים לפני תל״אביב.
 י— לדבריו — שהרוויח אחרי פרטית,
 וזה עבד. שבו בבית־החולים פרוטות

לאקטו איתו הראיון את הופך כמובן
 כמו הרופאים. שביתת בגלל גם אלי,

 ברפואה מצדד הוא אחרים, רופאים
 עם־ישר- על רבות דיעות לו יש פרטית.

 העדות, בין העכורים היחסים על אל,
וה חיים, אנו שבו הקשה המתח על

המיני. תיפקודנו על לדעתו משפיע
 לא אם כי סבור קורנחאוזר ד״ר

 יחטי־מין נקיים כל-כך, רב במתח נחיה
 לו יהיה ואז יותר, ובריאים תקינים

בחיים. כף יותר
בקולו! כולנו נשמע שלא למה

■ ■ ■
 מיקצוע היא שכסולוגיה •
ץ נולדה כיצד יחסית. חדש

פרוייד מאז והתפרסם התפתח המיקצוע

 וב־ פי־הטבעת באיזור מיני הוא צרכיו,
הגניטליים. איזורים

האח בשנים עצומה. מהפכה היתד, זו
 הגינקולוג האמריקאים, שני נתנו רונות

 גץנסון והפסיכיאטית מאסטר ויליאם
 הסכסולוגיה. להתפתחות גדולה דחיפה

 בגלל סנסציוניים. היו שלהם הגילויים
 הם כאילו הואשמו הם שלהם, החידוש
 אך מיקצועית. בפורנוגרפיה עוסקים

האמ את ללמד החלו וג׳ונסון מאסטרס
 בסן- מרכז הקימו הם להזדיין. ריקאים
 גבר של מיניות לבעיות מכון לואיס,
 המיס- להפגת מאוד הרבה ותרמו ואשה,
המין. נושא סביב והפחדים תורין
ית רבים שאמריקאים לכך, הביאו הם
 לנושא ובוגר רציונאלי יותר באופן ייחסו

 פסיכו- של התפתחות חלה בהמשך המיני.
וסכסולוגיה. סכסולוגיה

? סכסולוגיה מהי •
מינית, בעיה לפתור מנסה הסכסולוגיה

ש לבעיה ישירה היא ההתייחסות כאשר
 בחור לטיפול שמגיע נניח הפונה. מביא
 ה־ מאימפוטנציה. הסובל ובריא, צעיר

 מבלי בעיותיו את לפתור מנסה סכסולוגיה
 וזוהי יותר, עמוקות לבעיות להתייחס

 בעברית, או — ביהביוריסטית טיפול דרך
הספ לבעיה המתייחסת — התנהגותית

בלבד. ציפית
7 פסיכוסכסולוגיה ימהי •

 הבעיה אל מתייחסת הפסיכוסכסולוגיה
 את ולשנות לברר מנסה אך הספציפית,

 זה לסימפטום הביא אשר הנפשי המיבנה
 אינה היא כלומר, המטופל. אצל אחר או

 אלא הספציפית, בבעיה ורק אך עוסקת
יותר. העמוקים וגורמיה במניעיה

 היי אומר, שאתה מה לפי •
 רצינית, אינה כעצם סבסודוגיה

 1ה את מורחת כאילו שהיא מפני
בעיה.

בעיה עם אדם אליי בא משהו. בזה יש

 השיטה שבהם מצבים יש כי בחשבון,
טובות. תוצאות נותנת הביהביוריסטית

והכסף. הזמן של הנקודה גם קיימת
לעו בטיפול מעוניינים שאינם אנשים יש

 הם אלה ז סוד לדעת רוצה את מק.
 ואומרים: אליי באים הם רופאים. בעיקר

 פסיכולוגיה־שמיכולוגיה, רוצה לא אני
 אדון לך ושלום זו מבעיה אותי פתור

 מעוניינים שאינם מטופלים יש קורנהאוזר.
 הם בעייתם, לפיתרון וכסף זמן להקדיש

 לדפוק ושיוכלו להם יעמוד שהזין רוצים
מהר. שיותר וכמה
אינם אנשים לדעתך, מדוע, •

 עול ת1ת!רוונו שומע אני
 משני נפיץ!!מינית

 החושות1 במרות המינים.
ולהיפך יתסיחמי!, קיום

 עם ברצינות להתמודד מעוניינים
7 שלהם המיניות הבעיות

 יש פחדים. פוביות, שנקרא מה יש
 נשים שיש כמו מגברים, הפוחדות נשים

 מסתתר זה מאחרי כביש. ^חצות הפוחדות
 היא הכביש את תחצה כאשר שמא פחד,

 גורם זה אותה. יאנוס ומישהו תיפול,
תפקודי. לשיתוק לאשה

 המטופלת: האשה לי אומרת זה, מלבד
חיה אני לי, טוב מאושרת, אשה אני

קורנהאוזר מרואיין
אשר,!״ עס יחסים מקיום להנאה הומו־סכסואל להביא ״הצלחתי

 הגדול והזעזוע מיניות לבעיות והתייחסותו
 וינה של המכובדת המערבית שהחברה

 הוינאית החברה גילוייו. בעיקבות עברה
להא פרויד זיגמונד מעז כיצד הבינה לא•

במיניות. ילדים שים
 של עניינו הוא שמין חשבו, אז עד

 במין, שותפותה בגלל לאשה, גם — גבר
 בא ואז המלוכלך. בנושא חלק קצת יש

 מיני. יצור הוא ילד ואמר: פרוייד אדון
 מתבטאת שלו המיניות יונק, הוא כאשר

את עושה הוא כאשר ובלשון. בשפתיים
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 לשאלה להתייחס בלי ואני אסטמה, של
 להשתחרר לו עוזר לאסטמה, לו גרם מה

 אחר־ אבל מאושר, מאוד הוא מהתקפים.
 דיכאון ולפתח הביתה ללכת יכול הוא כך
 שפיתחו דברים שאותם מכיוון פסיכוזה, או

טופלו. לא האסטמה את אצלו
ת אשר לרופא דומה זה •  תח

כ הפצע את מורח בנמק, לטפל
הדם. את ועוצר משהה

 שהדוגמה חושב אני מדוייק. לא זה לא,
להביא צריכה את מתאימה. לא הנמק של

 נפלא. מאהב מצויין, בעל לי יש נהדר.
 לא שאני זה לי שמפריע היחיד הדבר
 מבקשת אני — הכביש את לחצות מעזה

 הביה־ זה בענייו מהבעיה. אותי שתשחרר
 בטיפול צורך אין מאוד. יפה עובד ביוריזם
לעומק.
 הוא טיפול כי גורס אני זאת, עם יחד

 מסימפטום, אדם הפותר טיפול רק לא
 את ולחזק לגבש לו המאפשר כזה אלא

 טיפול לקבל העומד מטופל אך עצמו.
אינטלי תפיסה בעל להיות חייב לעומק

מה תועלת להפיק ויכולת ונבונה, גנטית
 להיות צריך שהוא מתכוון לא אני טיפול.

ר אוניברסיטה. מג
 *־ טיפול שהוא לעומק, טיפול #

 בלתי• בצורה יקר הוא — ממושך
? רגילה

 שבעיותיו מבטיח כזה טיפול אך כן.
 לבעיות יהפכו לא המטופל של המיניות
נפשיות.

ל מאפיין קו איזשהו יש מ *--------------- ------------------ 7 הישראלי של המיניות בעיותיו
 שבו התחום פסיכאטר, שאני מאחר

 פסיכוסומטיקה, הוא בעיקר עוסק אני
אסט העיכול, מערכת־הנשימה, של בעיות

 אני ובעיות־לב. השמנה ברונכיט, מה,
 פסיכוסכסולוגיה או סכסולוגיה כי גורם,

 שבו מצב — מפסיכוסומטיקה חלק הם
 עמוקות. נפשיות לבעיות ומגיב מדבר גוף

 אלא מחלה, לא היא למשל אימפוטנציה
נפשית. מצוקה לבטא הבא סימפטום

 לאין■ הנשי המקביל מהו •
הגברית? אונות

 אי־יכולת פריג׳ידיות, מינית, קרירות
ל גם אפילו ואולי — לסיפוק להגיע

אורגזמה. י
 מיני סיפוק בין הבדל יש •
7 אורגזמה לבין

 ליהנות יכולה גבר עם השוכבת אשה
 על־ מחוזרת כחברתו, נמצאת שהיא מזה
להג מאוד חשובים שלבים הם אלה ידו.

 — יחסי־מין המקיימת אשד, ההנאה. ברת
 מתחבקת, — למישגל מתכות לא ואני

 לך,נאה, לה גורם זה מתלטפת מתנשקת,
 חושב אני אורגזמה. לא זו אבל לסיפוק.

 להיגמר צריו או יכול מישגל כל שלא
באורגזמה.

7 הגבר אצד גם •
 לאורגז- שהדרישה חושב אני !בהחלט

 היא יחסי־מין שמקיימים פעם בכל מהי
לאורגזמה. מגיעים תמיד לא אינפנטילית.

 מגיעות אינן נשים כי ידוע •
 ידוע אך מיני, מגע בכל לאורגזמה

מגיעים. כן בדרך־בלל גברים כי
 יש גבר אצל כי אופטית, אשליה זוהי
 המיני. המגע של בסופו פליטת־זרע תמיד

 הסובלים גברים אצל פליטת־הזרע אבל
 מאימפוטנציה. יותר עוד קשה היא מהפרעה

מח מתוך רק לגמור היכולים גברים יש
 מתור או בה נגיעה מתוך אשה, על שבה

ליטוף.
 המיה• על מדברת לא אני •
גב■ על מדברת אני החריגים, דים
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 נשים מאשים אני
יגבוים, הנננעות

שאתו יודעת ואשה נ׳
 מגיעת דוו!היא
מיני יסימק

 האם מהפרעות. סובלים שלא ריס
 לרצות אינפנטיליות זד אצלם גם

 שהם פעם בכל לאורגזמה להגיע
7 יחסי־מץ מקיימים

 מדברת? את חריגים מיקרים איזה על
 של מאוד גבוה אחוז שיש יודעת את

מוקדמת? משפיכה הסובלים גברים
7 אחוז איזה •

 פליטת־זרע יש מהגברים 309׳ס־27ל-£׳
 כזה לגבר אבר־המין. והתרופפות מוקדמת

 תיסכול לו יש שלו, מחיי־המין תענוג אין
המיני. תיפקודו מחוסר סובל והוא
 אי-יכולת של בהרגשה אצלו מלווה זה

 לידי להביא רוצה מבוגר גבר לתפקד.
 בלתי־נפרד חלק זהו — האשד, את סיפוק
 ביחסי־המין. אמיתי לסיפוק להגיע מדרכו
להר לאשר, לגרום בלי שופך הוא כאשר

מושפל. מרגיש הוא משהו, גיש
 70/״ס סובלים בעיות מאיזה •

7 האחרים
השאר, על הרבה יודעים לא אנחנו

 בעיה. על ומדווחים פונים לא אלה כי
 יותר מישגלים יש כי יודעים, אנחנו
 ד,מיקרים ברוב הגבר טובים. ופחות טובים
 יש כי עוד, להמשיך מסוגל ואינו גומר,

זה לפעמים אבר־המין. של רפיון לו




