
.המלא

-1

1
{

מכד כבוגר שנים 10 — 5 ה.
מכך מבוגר ימנים יותר או 11 ו.

א,ת תדירות באיזו .22•
ידזפי־מין מקימת בדייב
ביום פעם לפחות א.
בשבוע פעמים 5 — 3 ב.
בשבוע פעמים 2 — 1 ג.
בחודש פעמים 2 — 1 ד.
בחודש מפעם פחות ה.
 לקייב רוצה את האם .23 •

 יותר גדולה בתדירות יחסי־־מין
פחות או

יותר א.

פחות ב.
הדבר אותו בערך ג.
 מעדיפה את האם .24•

יהכי-מין לקיים
בבוקר א.
היום במשך ב.
בלילה ג.
 מקובלת תנוחה איזו .25•
יחסי־מיז בקיימך ביותר עליך
מתחת אשה / מעל גבר א.
מתחת גבר / מעל אשה ב.
זה לצד זה ג.
מאחור הגבר ?05101-10•! ד.
בעמידה ה.
התשובות) בדף פרטי ונא אחרת ו.

 מת המיטה, מלבד .26•
 לקיום עליך האהוב המקום

יחפי־מין
ספה א.
ריצפה ב.
חוף־הים ג.
דשא ד.
מכונית ה.
אמבטיה או מיקלחת ו.
התשובות! ברף פרטי (נא אחרת ז.
המיטה רק ח.
 הבאים מהדברים אילו .2ד •

 כמבוא עליך המועדפים הם
יחפי״מיז לקיום

אוכל א.

משקה ב.
מוסיקה ג.
וכו׳) בושם מי הגוף. (ריח ריחות ד.
 מעוררים וחשיש. ותרופות סמים ה.

התשובות) בדף פרטי נא ואחרים.
מין על שייחות ו.
פורנוגרפיה ז.
התשובות) ברף פרטי ונא אחרת ה.
 לקיים אוהבת את האם .28 •

יחבי־מיז
הזק אור או היום באור א.
מעומעמים באורות ב.
בחושך ג.
 אוהבת את זמן כמה .29 •

שלפ המקדים המי־טחק שיארך
יחסי-המין קיום ני

דקות 5מ־ פחות א.

רקות 15 — 5 ב.

שעה חצי עד ג.

•ותר או שעה הצי ד.
 לך לוקח זמן כמה .30•

 התחלת מרגע לאורגזם להגיע
המקדים המישחק

דקות 5מ״ פחות א.

דקות 10 — 5 ב.

 דקות 20 עד ג.
שעה חצי עד ר.
ויותר שעה עד ה.
 יחסי* מקיימת בשאת .31 •
אוהבת את מה מין

אותך יפשיט שהגבר א.

לגבר ולסטור לנשוך לצבוט. ב.

לך ויססור ירביץ ינשור. שהוא ג.

אותך יכה שמישהו ד.

 לנסות או לגבר להתנגד כאילו ה.
ממנו לברוח
 מקבלת את האם .32•

אורגזם

הנשים של ח״־המץ על
תמיד א.
בדרך־כלל ב.
לפעמים ג.
רחוקות לעיתים ר.

לא אף־פעם ה.
 אורגזמות לך יש האם .33 •

מרובות
תמיד א.
לפעמים ב.
לא אף־פעם ג.
 הפעמים מיספר מה .34•
 במשך לך שהיו אורגזמות של

יחסי־מין קיום של אחת פעם
1 א.

5 — 2 ב.

10 — 6 ג.
ויותר 11 ד.
 שלך האורגזמות האם .35 •

בחוזקן משתנות
קרובות לעיתים א.
לפעמים ב.
לא פעם אף ג.
 כלל בדרך הן האם .36•

מ- כתוצאה מתקבלות
וגינאלית כניסה א.
 <של קליטוראלית מניפולציה ב.

הרגרגן)
 בדף פרטי <נא אחר גירוי ג.

התשובות)
 את התנהגויות באילו .3ד •

 המיני הקשר בתוך משתמשת
בדרך־כלל:

 אברי־מין (ליקוק אוראלי מין א.
האשהז ע״י הגבר
 אברי־מין (ליקוק אוראלי מין ב.

הגבר! ע״י האשה
פ־־הטבעת) אנאלי(דרך מיז ג.
 או תנועה מיוחד. בבגוד שימוש ד.
אחר עצם

 או מקל) או שוט הכאה(בעזרת ה.
אחרת סדומזוכיסטית התנהגות

 גופך מחלקי אילו .38•
 אירוטית מגיבים הדגדגן מלבד
לגרוי

פה א.

אוזניים ב.
חזה ג.
פי־הטבעת ד.
התשובות) ברף פרטי אחרים(נא ה.
אחד לא אף ו.
 תפקיד נוטלת את האם .39 •

יחפי־המין קיום בזמן יוזם
תמיד א.
קרובות לעיתים ב.
לפעמים ג.
לא פעם אף ד.
 בש* היית כמה בת .40•

הראשונה בפעם אוננת
5מ־ פחות א.
שנים 9 — 5 ב.

שנים 15 — 10 ג.
שנים 20 — 16 ד.

20 מעל ה.
)44 ל׳שאלה (עברי לא פעם אף ו.

מאו עדיין את האם .41•
ננת

כן א.
זוג בן לי אין אם ורק אך כן,

)44 לשאלה (עברי לא ג.
 את תדירות באיזו .42•

מאוננת
יום כל א.
בשבוע אחדות פעמים ב.
בחודש. אחדות פעמים ג.
רחוקות לעיתים ר.
 באילו מאוננת. כשאת .43 •

משתמשת? את אמצעים
יד א.
ויברטור ב.
מים ספריי ג.
התשובות) בדף פרטי ונא אהר ד.

 פנטזיות לך יש מתי .44 •
מיניות

המיני המגע במשך א.

אוננות בזמן ב.

 ללא אני כאשר אחרים. בזמנים ג.
מינית פעילות

בחלומות ד.

)46 לשאלה לא(עברי פעם אף ה.
הפנ מהבאים באילו .45 •

קשורות שלד טזיות
בבו־זוגך א.
מכירה את שאותו אחר במישהו ב.
מפורסם אדם ג.
זר ד.
חיות ה.
התשובות) בדף פרטי אחר(נא ו.
 במחזור תקופה באיזו .46 •

 המיני התיאבון שלך החודשי
יותר גדול שלך
ממש המחזור לפני א.
המחזור בזמן ב.
המחזור אחרי מייד ג.
המחזור באמצע ד.
 כל כמשך הדבר אותו בערך ה.

החודש
 אמצעי־מניעה באילו .47 •
משתמשת את

הגלולה א.

טבעת .11(0 ב.

ריאפגרמה ג.
(גומי) קונדום ד.
קצף ה.
הבטוחים הימים שיטת ו.
נסוג מישגל ו.
אחת שיטה לא באף ח.
 • לגבי מרגישה את איך .48 •

 הפלה כלומר דרישה, לפי הפלה
בה רוצה שאשה זמן בכל
מסכימה א.
מסכימה לא ב.
דיעה אין ג.
 הפלה לך היתה האם .49 •

מלאכותית
כן א.
לא ב.
 פעם הסכמת האם .50•

 לשיפוטך, בניגוד מיני לקשר
 נעים לא פפיכולוגי לחץ בגלל
הגבר מצד
כן א.
לא ב.
פעם נאנסת האם .51 •

כן א.

)53 לשאלה לא(עבר• ב.
ע״ימי .52•
בעלך א.
קרוב ב.
חבר ג.
זר ד.
 אי*םעם לך היה האם .53 •

לסבי נסיון
כן א.
)56 לשאלה ועברי לא ב.
היית כמה בת .54 •

10ל־ מתחת א.
!5 — 10 ב.
20 — 16 ג.
25 — 21 ד.
ומעלה 26 ה.

 עדיץ לך יש האם .55•
כאלו יחפים

לפעמים א.

קבוע באופן ב.
 נדירות לעיתים ג.
פעם לא אף ר.
למי פעם נבנכת האם .56 •
זכר הומוכככואל עם טה
כן א.

 פעפנפיון לך היה האם .57•
החוק לפי שאפוד מיני

כן א.

)59 לשאלה ועבר־ לא ב.
מי עם .58•
אב א.
אח ב.
דוד ג.
 פעם היית האם .59•

 במפי■ או מועדון־מין באורגיה,
בן־זוג החלפת בת

קרובות לעיתים א.

לפעמים ב.

בלבד אחת פעם ג.
)61 לשאלה ועברי פעם לא אף ד.
בכך חלק לקחת האם .60•
כן א.
לא ב.
 יחכי־מין קיימת האם .61 •
אחת בבת אחד מאדם יותר עם

קרובות לעיתים א.

לפעמים ב.

בלבד אחת פעם ג.

)63 לשאלה (עברי פעם לא אף ד.
היו אלו שותפים האם .62 •

ואשה גבר א.

ויותר גברים 2 ב.

ויותר נשים 2 ג.

 גברים של אחרת קומבינציה ד.
ונשים

 מין אוהבת את האם .63 •
קבוצתי

לאהד אהד יחסים מאשר יותר א.

כשינוי ב.

לא כלל ג.
 חושבת הינך האם .64•

 טובים יחפי־מין שאפשריים
אהבה ללא
כן א.
לא ב.
 וקשורה רווקה את אם .65 •

 גבר, עם ממושכים ביחפים
 חופשיה עצמך חיטה את האם

זה ליחם מהרין מיני מגע לקיים
כן א.
)70 לשאלה לא(עברי ב.
 את מתארת היית איך .66 •

 לקשר מהדן ביחכי־מין נסיוגך
והיציב הארוך

פעם מדי א.

אחר גבר עם רצוף בסיס על ב.

 מאורע כמעט קרובות. לעיתים ג.
מכרים או חדשים אנשים עם קבוע
 עברי — נשואה את אם •

67 לשאלה
ם א  עברי — רווקה את •
70 ליטאלה

 — נשואה את אם .67•
 לנשו* מהדן קשר לך היה האם
־ אין

כן א.

)70 לשאלה לא(עברי ב.
 את מתארת את איך .68 •

 למים־ מחוץ שלך יחכי־המץ
גרת-הנישואץ

לנשואייך עזר זה א.
בנשואיין־ פגע זה ב.
 על השפעה כל לזה היתה לא ג.

נשואייך
 על יודע בעלך האם .69•

אלו קשריך
כן א.
לא ב.
בודאות יודע לא אך חושד, הוא ג.
בעלך או שותפך האם .70•

 יחכי־מין לקיים חופשי מרגיש
אחרים

כן א.
לא ב.
יודעת איני ג.
— האפ״את .71 •

 איכפת ולא רשאי שהוא חושבת א.
לר

 קשרים לו יהיו שלא רוצה היית ב.
אחרים
 שכבת אי־פעם האם .72•

ראשונה בפגישה גבר עם
קרובות לעיתים א.
לפעמים ב.
פעמים או פעם רק ג.
פעם אף ד.
 עם למיטה נבנכת האם .73 •

היום באותו אהד מגבר יותר
קרובות לעיתים א.
לפעמים ב.
פעמיים או פעם רק ג.
לא פעם אף ד.
 את בילית פעמים כמה .74 •

 עתה שזה אדם עם הלילה
יחכי־מין איתו קיימת

תמיד א.

בדרך־כלל ב.
לפעמים ג.
פעמים או פעם ד.
לא פעם אף ה.
 יחכי-מין קיימת האם .75 •

שלך הצהריים בהפפקת
קרובות לעיתים א.
לפעמים ב.
פעמיים או פעם רק ג.
פעם אף ד.
לכ פעם ניכית האם .76•
גבר בוש
פעמיים או פעם א.
לפעמים ב.
קרובות לעיתים ג.
לא פעם אף ד.
 קישרי־מין לך היו האם .77 •
נשוי גבר עם

פעם רק כן. א.

מפעם יותר כן, ב.

)80 לשאלה לא(עבר• ג.
שה- חשה חינך האם .78•
נפיון
ממכאיב יותר מעשיר א.
מעשיר מאשר מכאיב יותר ב.
שתע משהו זה האם .79 •
פעם עוד שי

כן א.

לא ב.
יודעת איני ג.
 לקיים נהנית את האם .80•

יחפי-מין
תמיד א.
בדרך־כלל ב.
לפעמים ג.
לא פעם אף ר.
בכך טובה את האם .81 •

כן א.

בטוחה לא ב.
לא ג.
 מכפ• שלך חיי־המץ האם •
קיפ

כן א.

לא ב.
 את יעשה מה בשפתך, .83 •
 יותר(נא טובים שלך המין חיי

התשובות) בדך השיבי
 חושבת את האם .84•

 לכך גרמה המינית שהמהפכה
ש

רגיל שיהיה למץ גרמה א.
ל קשור יהיה שמין התחושה ב.

משמעותיים יחסים
 למצוא יכולה. שאינך לכך גרם ג.

מינית) לגבר(מבחינה לא לומר תירוץ
 על טובה השפעה לכך היתה ד.
רובנו
 בדף עני (נא אחרות הערות ה.

התשובות)
 אי־ להופיך לך יש האם .85 •

 השאלון בנדטא הערות אילו
התשובות) בדך (פרטי

המחקר. מתוך נבחרים קטעים לצטט
 של מייצג מדגם להיות התכוון לא הוא

פנה הוא בישראל. הנשים אוכלוסית !
 מסויימים בגילים לנשים רק מראש

שבחרו לנשים בדרך״כלל), (צעירים י
 שלהן שההשכלה כך אקדמי, במסלול

יותר ליברליות ושהו הממוצע מעל היא
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 בחלק נכתב זאת למרות הממוצע. מן
 מיד־ מהווה הסקר כאילו העיתונים מן
 האוכלוסיה סוגי כל של מייצג גם

 האוכלוסיה של במיקרה וגם בארץ.
 לא הנשים מן אחוז 90 הזאת, המסויימת

 השאלון, על לענות כלל מוכנות היו
אנונימי. היה שהוא למרות

 ד״ר אומרת בעיתונות, שקרה מה
 לא בכלל שהם הרושם את נותן ספר,
 התוצאה בעצם שהתפרסם. מה קראו

 לא המוחלט שהרוב היתה המחקר של
 המעניינים הדברים אחד וזה ענה,

ביותר.
הנשים שרוב אומר זה מה •

ענו? לא
 בארץ שהגישה היא המסקנות אחת

שמ ויותר פתוחה פחות הרבה עדיין
ארצות״הברית. לעומת רנית

 אמר שהיו בסקר שאלות כמה היו
 יחסי־ מקיום הנסיון סוג את לזהות רות
אינפורמציה לקבל רוצה אני אם מין.

 תמיד לא אני מסויימים, בנושאים
 אשאל אני אם ישירות. שאלות שואלת

 נסיון לך היה אם או מאוננת, את אם
 מייד לומר נוטים אנשים הומוסכסואלי,

 הנושאים על שיש טאבו בגלל לא,
ב תשובות לקבל כדי לכן, האלה.

מסביב, לשאול צריך כאלה, נושאים
■ סדמפטי ענת —■—■י■■■


