
ועוזרים מונעים קונדומים
אסף־ בבית״החולים בכיר נשים רופא ),40(גולן אברהם די׳ר
 יחסי־מץ המקיימים לגברים האורבות הסכנות את מסביר הרופא,

 1 לעבור יכולות כזה במגע לקבל אפשר שאותן המחלות זונה. עם
אחרות. לנשים גברים מאותם אחר״כך

לקבל? אפשר מחלות איזה •
ג; בשפה,המיקצועית זיבה עגבת. זיבה, ה״קלאסיות": המין מחלות יש

 אפשר לזה נוסף סיפליס. היא המיקצועית בשפה ועגבת גונוריאה, נקראית
 >5 אלה — ואיידס הרפס וכמובן טריכומונס הלקות, שהיא פלאמידה, לקבל

באו. מקרוב זה החרשים,
הסימפטומים? מה •

 : צריבה איבר־המין, על פצע עגבת, של במיקרה מאיבר־המין הפרשה
 ;5 יותר, מאוחר בשלב רק כלום. ירגיש ולא להידבק יכול גם הוא במתן־שתן.

 ן: בלב. בפרקים, הגוף: של אחרות במערכות פגיעה יש זיבה, של במיקרה
בלב. מערכות מיני ובכל בחוט־השידרה במוח, לפגוע יכול זה בעגבת
ו: יותר מאוחר ורק במערכות־המין, מתחילות רק האלה המחלות כל

הגוף. של אחרות במערכות פוגעות
נדבקה. האשה שגם לדעת יכול לא הגבר פעמים הרבה

נדבקת? כשהאשה קורה מה •
״׳ פיצעונים באיבר־המין, חיצוני פצע מופיע באגן. לדלקת מתפתח זה

 | מייד לגשת יש מיקרה בכל ובכאבי־בטן. בחום מלווה זה והפרשות. אחרים
לרופא־נשים.

נרפאית? האשה נעלמים, וכשהסימנים •
בלתי־הפיך. וזה בחצוצרות ברחם, פגיעה מתמשך, נזק יש לא.
זה? מכל להימנע אפשרות יש •

! לאונן טוב הכי ברירה, אין ואם זה. כל את ומונעים עוזרים הקונדומים
בבית. 1

ח־יגשי־אשס מתח חררה,
 ולטיפול לייעוץ המירפאה מנהל קליני, פסיכולוג ורניק, אורי ד״ר

בירושלים. מישגב־לדך בבית״החולים מיני
לזונות? הולכים גברים מדוע •

 8, של בתנאים לזונות באים אנשים מחפשים. שהם מה שזה אנשים יש־
 5 כל על חושב לא בדרך־כלל לשם, שהולך מי ריגשי־אשם. או מתח, חרדה,

 1 התקשרות דרך מיני מגע ליצור יודעים שלא כאלה גם יש הסיכונים.
לזונה. הולכים הם ואז רגילה,

 כל, קודם סוגים: לשלושה לזונות ההולכים את לחלק אפשר למעשה
 £ אחרת, בצורה מין להשיג יכולים שלא אנשים חינם. משיג שלא מי משלם
 | יחסי־ להשיג יכולים לא שלהם שבחברה אנשים שוליים. קבוצות למשל

 ! עצמם את שמרגישים אנשים או נכים, או חברתיים, איסורים בשל מין
נמוך. עצמי דימוי להם שיש דוחים,
| המישפחתית במיסגרת סטנדרטי. מין עושים שבבית אלה הוא שני סוג

 | לא מין לעשות בלתי־לגיטימי או בסדר, לא ייחשב זה שלהם הדתית או
לזונות. הולכים הם ואז קונבנציונאלי,

 לעשות שנהנים טאבו, לשבור אוהבים שפשוט אלה השלישי, הסוג ויש
 י'1 של האלה ושהצדדים אותם מעניינים והפחד שהמתח אסורים, דברים

לסיפוק. להם גורמים המיניות
 בתל־ נמצאים הלילה של מסויימת שמשעה מסתבר •

הגב קוקסינלים. בעיקר תל־אביב, של הזונות איזור ברוך,
 בהמוניהם. לשם מגיעים זאת ובכל זו, לעובדה מודעים רים

מדוע?
 ין עסק. להם יש מי עם יודעים שלא כאלה גם שיש מניח אני כל, קודם

 | גברים שיש — העניין את בדקתי לא כי ספקולציה, וזו — חושב אני
 | חיצו־ סממנים מפגינות לא כבר נשים והיום נשי־קיצוני, מודל שמחפשים

 1 אודם מאוד, גבוהים לעקבים היא שלי הכוונה שלהן. הנשיות של ניים
 1 האלה הגברים האירוניה, למרבה לגוף. צמודים בגדים בהדגשה, משוח

| מחפשים. שהם מה זה שבעצם כאלה יש ולסיום: בתחפושת. נשים מוצאים

 מתגלה שכורה דייהטסו מכונית
גבר שני מוסווית. מישטרה כמכונית

 אחד את ועוצרים מהרכב יוצאים תנים
 ומסמכים רישיונות לבדיקת הנהגים
 באדישות. במחזה צופות הבנות מזהים.
ונעל לפאניקה נכנסים נהגים מיספר

למכוני חוזרים הבלשים מהשטח. מים
ועוזבים. תם

 מודפסת מיני בשימלת קוקסינל
 השימלה כפתורי את פותח בפסי־זברה

 עשוי חזה — היחידה גאוות את וחושף
 לא שעוברים הנהגים אך לתפארת.
במיוחד. מתלהבים
 באיזור מפטרלים נהגים מיספר

 מוגדרים, לא גירויים אחר בחיפוש
 נהג הקוקסינל ליד עוצר בינתיים

 הקוקסינל, על־ידי מייד המזוהה ערבי,
 חד־משמעית: לו ואומר אליו שפונה

 לא הנהג ערבים!״ עם הולכת ״לא
 אוהבת לא מותק, ״למה, ושואל: מוותר

 מתעלם הקוקסינל כסף?" רוצה לא זין?
ללכת. וממשיך מהשאלה

02.00 שעה
 לשטח חודרות זונות־נשים שתי

 על־ידי מייד נאספות הן הקוקסינלים.
 רק לחלוטין, מתרוקן האיזור לקוחות.

 כעבור להתרוצץ. ממשיכות המכוניות
 ומייד הזונות, אחת חוזרת דקות כמה

 שני שבתוכה חדשה בוולוו שוב נאספת
 צדדי, לשביל אותם מפנה היא צעירים.
ה מנקודת כעשרים־מטר המרוחק

איסוף.
 בחזרה והבחורה דקות עשר עוברות

 ונמרצת. יעילה נראית היא הכביש. על
 כל את לגרוף עומדת שהיא נראה

 לקוחות. כמה עוד תופסת היא הקופה.
למכו נכנסת חברתה. חוזרת בינתיים

ועוזבת. נית
 פולקסווגן במכונית צעיר בחור

 נראה אך המגע, בזמן לזונה מציץ
בו. מבחינה לא היא העבודה שבלהט

 היא זו, מאוחרת בשעה עכשיו, רק
 יפהפיה היא לעבודתה. מתייצבת
 את אליה מביא שלה המוניטין אמיתית.

 לאיזור שמזדמן מי כל שועי־הארץ.
 עיניו, למראה מאמין אינו אותה ורואה
הנ התנועות המהודר, לבושה סיגנון
 כלקוחים נראים הזוהר והמראה שיות

 כנערת־ לעבוד יכלה היא אחר. מעולם
 היא אך וגרמניה, באיטליה טלפון

כאן. האקשן את מעדיפה
 של הערצתם נושא היא זאת, מלבד

 הגברים הגברים, כאן, הקוקסינלים כל
 את עברה הזמניים. והגברים לשעבר

 על להכריז המאפשרים היסורים כל
דבר. לכל כאשה עצמה

 בשפה עבודתה את מתארת היא
 את ליפות נסיון שום ללא טכנית,
העניין:

אוב כאל אליי מתייחסים ״בהתחלה
הן שונה שאני מאחר אך מיני, ייקט

קל הבנות, משאר באופיי והן במראי
חוז וכשהם בי, מתאהבים רבים יינטים

 לשאול מתחילים הם הבאה בפעם רים
מצי והם בזנות, בחרתי למה שאלות,

 הנפשית ותמיכתם עזרתם את עים
 הזנות. את אעזוב שאני כדי והכספית

ול־ לגופי אדון להיות מעדיפה אני אך

בלבד. עצמי על ולסמוך עצמאית יות
 שבאים הגברים שרוב חושבת ״אני

 הומו־ הם הקוקסינלים בשביל לפה
 את לקבל להם שקשה סכסואלים

זין. עם לאשה הולכים הם אז עצמם,
 כל מה עצמי את שאלתי ״תמיד

 מהר אך פה, עושים האלה הגברים
ביותר. מורכב שהנושא למדתי מאור לה־ למדתי להשתייך. לי קשה נפשי.־
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