
למעלה? הגבר ע1מד
 ואני האחרון, המדור על רנות תגובות קיבלתי

 השאלות דרד״המלד. על עליתם שסיף־סוף חושבת
 הכותבים. עם הזדהות והרגשתי אקטואליות, היו

 לכן פרוורסיה. בהן ואין ריאליות, שלי הפנטזיות
 פה לי אין הולך. הכל פתוחות. לשאלות מצפה אני

 והר־ מין לאוהבי מועדון אלא לסוטי״מין, מועדון
פתקות.

 לעשר כתוספת בן הבנים. בסימן עמד השבוע
 לילדה ובן האמזונות. בארץ שנוי בשדרות. בנות

 אב ללא בבית לגדלו שהוחלט וחצי!), (וחצי! 14 בת
סב. וללא

 היו ובני־הנוער רבות, שאלות צצו המיקרים בשני
 הסוד מעל הלוט והסרת דברים בגילוי עסוקים
צעיר. בגיל יחסי״מין הגדול:

 שקיבלתי מיבתבים לכמה אתייחס הפעם
 בפעם להתייחס מבטיחה ואני אלה, בנושאים

האחרות. בעיותיכם אל הנאה

נע1ם טיפול
 מיני כל עם יחסי־מין מקיים .16 כן נער אני

 לא פעם אף אני קבועה. חכרה לי אין נערות.
לעשות? מה יקרה. זה מתי יודע

אביזן י7י

 הגבר שרק כאלה יש אמצעי־מגיעה? עלי פעם שמעת
 הרופא שם ״קונדומים״(על נקראים והם בהם, משתמש '
 כדאי בתהילת־עולם!) לזכות דרו כן גם אותם. שהמציא ;

 ואל סיכון, תיקח אל פעם אף בכים. אחד לך יהיה שתמיד
 להכל לכתוב העזה לא היא אולי הנערה. של בידע תאמין י

 מספיק אחד חור מוצק. במשהו הקונדום את עטוף הולך.
הריון. ליצירת
 להלביש כדי לשניה, להפסיק ״מבאס״ שזה יודעת אני

 ההנאה ואז ממנה, זאת לבקש יכול אתה אבל זה. את
מובטחת.

ערד עני ב
 שתאהם אשד, לתפוס לי וקשה כסך, לי אין
זה. כלי גם אותי

 היו שלי הגברים רוב כמוני. מטורפת אחת תמצא תמיד
 אולי בכיסם. ולא בהם התאהבתי זאת ובכל חסרי־פרוטה,

 כסף. לחסוך נסה בינתיים יותר. ארוך זמן לחכות תצטרך
אשה. וגם כסף גם לך יהיו זמנך, כשיגיע

הריתית
 חכרה עם הלכתי כהריון. ואני ,17 כת אני

 אפנה כיצד חיים. אינם חיי עכשיו לכדיקה.
אליהם! לפנות אעז ולא אתאכד אני להוריי?

 כשזה אלה? הם חיים מין איזה ביחד. איתך נאנחת אני
בפנים. זה נכנס,

 לעזור. שיכולים ההורים, מלבד אנשים, עוד יש אבל
 אדם הוא המיקרים ברוב רופא־המישפחה, על לסמוך נסי

 יחשוב לא אינטליגנטי שכאדם בטוחה ואני דיסקרטי.
לא־טיבעי. דבר בימינו הוא 17 בגיל יחסי״מין שקיום
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 גם יש להועיל. יכולה ההורים ובין בינו פתוחה שיחה
לישכות־יעוץ.

 לגדול תכונה האלה לדברים יש קצת. שתמהרי כדאי
 אם השלישי, החודש את לעבור לא וכראי במהירות,
 אין תספיק. שההפלה לי האמיני הפלה. היא ההחלטה

להתאבד. צורך
 התקן או גלולות קחי מהחיים, וליהנות להמשיך וכדי

בהצלחה. תוך־רחמי.

!הנטנביניסט הדפוקה
 שנה 16 מזה נשואה ,36 בת אשה אני

 גם זאת רואה אני אבל לי, נמאס לשוכיניסט.
 שהגבר נורמלי זה האם שלי. החברות אצל

מר אני למטה? תמיד והאשה למעלה, תמיד
דפוקה! גישה
 מי — המינים במערכת הניצחת ההתלבטות זוהי
 הרי יום־יום, לחיי זאת נתרגם אם למטה. ומי למעלה

 הדרישה לעניין. טובה דוגמה דווקא הם שיחסי־המין
 הכיוונים בכל ולתנוחות לשיוויון היא בחיי־המין ההדדית

משותפת. הנאה ליצירת האפשריים,
 טובים, חיי־מין כמו לפחות נעימים יהיו שחיינו כדי

 ניצחית. התלבטות תהיה היחסים שמערכת כדאי
 הרי ונפלא, חכם שהוא הזמן כל להצהיר צריך כשמישהו

כלל. בכך בטוח שאינו
 ממארת מחלה למזלנו, אינו, הגברי השוביניזם לכן

 צריך קטנים. במינונים לטיפול ניתן הוא חשוכת״מרפא.
לפעמים. להתהפך ללמוד

 שלהן, למיטות מתחת חיה אינך את לחברות, ובקשר
להן. זאת נשאיר ?ן ועל

המילנאימניק
 יום. 21 למילואים בשנה פעמיים יוצא אני
 ברגע אבל ומילדיי. מאשתי להיפרד לי קשה
 לחיית־טרף הופך אני לבסיס, מגיע אני שבו

 ריגשי־ לי יש המילואים ובסין? לנשים. ביחס
בעצמי? נלחם אני איד אשם.

 ״איזהו שנים: כמה לפני נאמר כבר שלי, מילואימניק
יצרו!״ את הכובש גבר

 שולט גבר שהוא אדם חכמים, ללשון במתורגם
 שזהו יודע הוא עושה, שהוא מה עושה הוא ואם בענייניו.

 בבית. שהשאיר לזו להכאיב שלא נזהר ואולי ממנו, חלק
 עם שיתמודד לפחות בייצרו, להילחם יכול אינו ואם

להת המניעים את לשקול וינסה שלו, הפנימית האמת
פרקות.
 שלם בלב זאת שתעשה מוטב בפעילות, תמשיך אם

 העומדים הימים 21 את ותמצה תיהנה שבאמת כדי
לרשותך.

 של ימים 21 ב־ לזכות כדי הון משלמים גדולים מנהלים
הוללות!

ת המדבר
 שלי הבעל המעשה. בזמן מדברת תמיד אני
 אני הגה. משמיע ואינו פרוורטי שזה חושב
לעשות? מה שידבר. רוצה כל־כך

 אולי המילים? לו נגמרו אם שיאמר רוצה את מה
 ושתקנים. מהנים יש מדברים. כולם לא קצרה. נשימתו

 המלווה ברקע, כחול סרט או אירוטית מוסיקת־רקע
התוצאה. אותה את לד יביאו בהולות.

סיפוק ללא בחורה
שו באופן יחסי־מין שמקיימת בחורה אני

לאורגזמה. מגיעה ואיני טף,
 זאת. בבעיה בחיי רבות נתקלתי כבר הבעיה? מה ובכן,

 תאחר, לא האורגזמה באוננות. טיפול על ממליצה אני
 האיזורים סודות את בן־זוגך את גם תלמדי וכך

יקירתי. לך, נעימה אורגזמה שלך. האינטימיים

שאסור אמרה אמא —
)29 מעמוד (המשך

 היא כי סבורה אינה ,17 בת מלי, •
 קיימתי אני ״גם למין: מדי צעירה
 עם כך על שוחחתי .16 גיל לפני יחסים
אמי.״
 מתייעצת היא האם ,17 בת סיגל, •

 אספר בהריון, אהיה ״אם אמה? עם
 היא איתה, טובים קשרים לי יש לאמי.
 מדי, מאוחר יהיה אם בכל. לי תעזור
 את רואה אינני לאימוץ. יימסר הילד
.״17 בגיל כאם עצמי
עינבל, קיבלה מיני חינוך איזה •

 אלא אצלנו, מיני חינוך ״אין ?15ה־ בת
 נודע אילו מורה. של פרטית ביוזמה רק

אני יחסי״מין, מקיימת שאני לאמי

 חטיבת־ תלמיד רבינצקי, דורי •
 על לך הסבירו מה — 15 בן ביניים,

אמצעי־מניעה?
 אבי בכלל. מדברת לא שלי ״אמא
 לי. הסבירו לא בהומור. לכך מתייחס

 מצפה, אני מסרטים. זאת יודע אני
 הרי היא לאחריות. מהנערה, ממנה,
זאת.״ עושה

להריון? נערה תכניס אם ומה
 לא שזה אגיד אני אכחיש! ״אני

 עם גם שכבה שהיא בטוח אני ממני!
איתי!״ רק ולא אחרים,

 ״אני וחצי. 14 בן קונפינו, צ׳יקו •
 בערך נערה עם פעמיים שכבתי כבר

אותי. העיר ברעננה הזה הסיפור בגילי.

וענבל מלי
מי עם כך על ,שוחחתי א

וג׳רמי סיגל
טוב״ מזל לומר מהסס ,אני

זנזונת.״ שאני אומרת שהיתה חושבת ,
 כבר היה וחצי, 13 בת לליליאן, •
 לאמה? זאת הסבירה כיצד קבוע. חבר
 לאמא אין. עכשיו קבוע, חבר לי ״היה

 אבל מהוריי. פוחדת אני מספרים. לא
 .13 בגיל ולהתנשק להתמזמז טיבעי זה
הסוף." עד כמעט הלכתי חברי עם

 אירופה: ילידת ,17 בת דניאל, •
 קיצוניות בישראל יש מין ״בענייני

 כשבאתי פשרה. ואין ולכאן, לכאן
 השם את עליי הלבישו מייד מחו״ל,

׳נותנת׳.״
לו אם מהסס ״אני :16 בן ג׳רמי •

 ותיעלב. שיתכן מפני טוב, מזל לה מר
תאונה.״ כאל כך אל מתייחס אני

 ״אני :12 בת מילוא, שירלי •
 עד ומגיעים בנים עם לפעמים יוצאת

 בבית, כך על דיברו תמיד נשיקה.
 אמרה אמא בזאת. מעמיקים עכשיו
 לי תתן היא ואז ,18 גיל לפני שאסור

גלולות.״
 השאלה על ,15 בן־עמי, רוויטל •

 מקיימת ״איני מותר? היכן עד —
 החגורה עד רק הסוף. עד יחסי־מין

וזהו!"

 בבית־ אבל בלהסתלבט, הכל בבית
אמצעי־מניעה. על הסבירו הספר

 שעושות נערות עם רק שוכב ״אני
 נותן אני קבועה, חברה לי כשיש זאת.

איתה. שוכב ולא כבוד לה
 תכנס אמי להריון, נערה אכניס ״אם
 צריך תגיב. איך יודע לא להלם.

להיזהר.״ להתחיל
 חטיבת־ביניים, קסטלו, סינדי •

 עושה היית מה :14 בת ראשון־לציון,
מרעננה? נערה אותה במקום

 הוריי עם שלי היחסים ״בבית
 לבחורה נחשבת אני למדי, חופשיים

 השיטה מחזרים. לי יש לה. שהולך נאה
 לזכות כדי הדדית, בהצקה היא אצלנו

 אני החברות. באה ואז בתשומת־לב,
ברחוב. חבוקה והולכת מתנשקת

 הייתי איתי, קורה היה משהו ״אם
 שהייתי חושבת אני לאמי. ניגשת
 אומץ היה לא לי הדבר, אותו עושה

להפלה.
 אבל כועסת, היתה בטוח ״אמא

 תיק־ בעיות לי אין לי. עוזרת היתה
 הייתי לא לאבי רק איתה. שורתיות

לספר!״ מעזה
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