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(3)והמין הנוער

 בחנויות מוצאים טלם וערבים. חווים נשים, ,קשישים גם או לחנו־ות־הסקס. באים הצעיוים
מדווח בר רונן ובעיותיהם. לחודותיהם ומוקן הכמוסים לחלומותיהם הגשמה אלה

 לפני חיפה מהסם. שם עמד וא ^
 אחרי־הצה־ חמש ימים, שלושה 1 1

ריים.
 ה־ שנות תחילת של בתולי זיפי־זקן

 במי בקינאה והביט ציפורניים כוסס .20
 סף־הכניסה. את ועברו באומץ שניחנו
 דחף פתאומי, דחף מתוך כאילו לבסוף,

 דקות כמה אחרי החנות. לתוך עצמו את
 מחייך כשהוא סוף־סוף, משם, יצא

 חום בנייר עטופה קטנה, חבילה ונושא
בית־שחיו. תחת אטום,

 סטייל, סכס חנות פתח המקום:
 ממוצע, קונה האיש: החיפאי. הסניף

 לקנות לו שייעץ המוכר, מהביישנים.
יעקובי. יוסי פליטה: להשהיית מישחה

 הרופא♦
קליינט הגיא

 מוצגים שבו מהקולנוע הרחל! א ך■
 הזה פורנוגראפיים(העולם סרטים )

 התיזה את יעקובי לי הציע )16.11.88
 ללכת ״צריך הבעייה: לפיתרון שלו

 מכבר לא חזרתי המערב. בעיקבות
ור שלי, הספקים עם מפגישות מחו״ל,

מיוח תאים יש שבמערב־אירופה איתי
 נעים. וריח קטן מסך־טלוויזיה עם דים,
 האפלולית בלי אישי, יותר הרבה כך,

המעופש.׳׳ הקולנוע של הזאת העצובה
 צורכי־ למימכר חנות לפתוח קשה

 הייבואנים לשני שיש המונופול מין.
לה יעקובי את חייב הענף על היחידים

 לאחר־ מחו״ל. הסחורה את בעצמו ביא
לקליינטים: אותה למכור צריך מכן

 התפר על חי אני אחר. לדור שייר ״אתה
אנ יש אבל האלה, הדורות שני שבין
 השייכים ממני, מבוגרים יותר שים

שא דבר זה שמין חינכו שבה לתקופה
 שזה מלוכלך, זה שמין עליו, לדבר סור

אסור.
בזכ גם אבל בבנות, בעיקר ״מדובר

רים.
 לקליינטים להסביר מנסים ״אנחנו

 ושאין בוויבראטור, סטייה שום שאין
 כחול סרט בלראות מלוכלך דבר שום

. ל י ג שא להם להראות מנסים אנחנו ר
 בושה ואין שעוזרים, דברים הם לה

בהם. להשתמש
 רופא עם הדוק בקשר נמצא ״אני

 להרצאות- ומגיע סלומון, הר׳׳ר בשם
 זה מה להסביר כדי שלו, הסכסולוגיה

בובה. זה ומה ויבראטור
 צריכים שאנחנו למיתוס ״דוגמה

 שהגיע בבחור לראות אפשר לשבור
 הביא הדוקטור שעבר. בשבוע אלינו
 קיים לא עור שבחייו ,40 בן גבר אותו.

 אלא זה, רק ולא אשה. עם יחסי־מין
 התמזמז. לא אחת פעם אף גם שהוא

 מימיו ראה לא שגם אלא זה, רק ולא
 לא־מוסרי שזה חשב הוא כחול. סרט

לראות. ולא־יפה

 לשחק♦
מאצ׳ו אותה

/אל / או /
 בבת הכל עליו הצנחנו

חוב לו נתנו בהתחלה אחת.
 איבר־מין אחר־כך סרט, אחר־כך רות,
יודע אני היום בובה. ואחר־כך נשי,

אוראלי לפורקן בובה חנות־מין:
האתטינז׳ באיזור מנוע חמים, במים ממולא מורדפאר,

 והרבה בעצמו, בטוח יותר הרבה שהוא
מאושר." יותר

למה? לחנות? אליו בא מיי
 זוגות משועממים. אנשים ״באים
 יותר להם מעניין לא שפשוט צעירים,
 מבחינה משתעממים אנשים במיטה.
 הם אז ביחד. שנים הרבה אחרי מינית
 כדי כחול, סרט ולוקחים לכאן באים

 כל או ויבראטור לוקחים או להתגרות,
מישחקי־מיטה." מיני

וש למעלה שם ישב מישהו וכאילו
 30ה־ בשנות מזוקן גבר נכנס אותו, מע

 הוא הצירה. יעקובי את ומשך לחייו
 ולאחר־מכן קלה, שעה עימו הסתודד

ויצא. לו הנראית בסחורה בחר
 מהשיעמום. זה רואה, אתה ״הנה,

במי איתו לשחק נחמד משהו רצה הוא
 , לאש־ סכסיים תחתונים לו מכרתי טה.
הנכון.״ במקום רוכסן עם תו,

יעקו של המוצרים על קצר ריפרוף
שנר גדול, מיגוון רכש שהוא מראה, ,ב

מטרה. לכל כמתאים אה
הח־ את מחזיק הוא שולחנו במגרות

בתכשירים. להשתמש
 להש־ שהמישחה טענו רבים רופאים

 גדול, אחד בלוף בסך־הכל היא הייה
דעתו? מה לתיסכולים. רק הגורם

הנמ התכשירים אחד היא ״המישחה
 מאוד גבוה אחוז אצלנו. ביותר כרים

 באים ורבים מהר', ,גומרים גברים של
 מאצ׳ו אותה לשחק רוצה הגבר אלינו.

 אם אותה. לענג רוצה שלו. האשה לפני
 לא פשוט פועלת, היתה לא המישחה

 את מקהה המישחה אלינו. באים היו
או נשארת במוח למטה. שם התחושה

קצת זז הכל למטה אבל חרמנות, תה

אגף •״יותרלאט
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במג מצויה הקצר האיבר בעלי ^
 יעקובי של הפטרו־כימיות רות /

ומע המאריכה ש״ח, 75 במחיר מישחה
סנטימטר. שני בעוד האיבר את בה

 אבל מזה, צוחק בטח ״אתה בוריס:
האמנ־ לא אני גם עובד. שזה שתדע רק

 גלויות כמו ליום־הולדת, מתנות יש
 והמת־ אותן כשמלקקים המתפשטות

מש יש במקרר. אותן כששמים לבשות
כש אולם רגיל, דרכון כמו הנראה הו,

 התלת־מימ־ גופו מתגלה אותו פותחים
 אונו. במלוא קרטון עשוי גבר של די

 להומואים, — הסוגים מכל חוברות
 ״אין ואנאלי. אוראלי למגע ללסביות,

 הבחור עם המיקרה כסף. של שאלה כאן
 י משקף אינו לכן קורם כאן שהיה הצעיר

 אנשים מוכנים בדרך־כלל שכן כלל,
עזרים. עבור טוב כסף לשלם
 מגע של זולות מאוד חוברות ״יש

 אוהב מישהו אם אבל סטנדרטי. מיני
 מוכן יהיה הוא אנאלי סכס דווקא

 חוברות בעשרות הון־עתק להשקיע
הזה." מהסוג יקרות
 קיר על המשתרעות בחוברות, גם

 הקיר על המשתרעים בסרטים, וגם אחד
שמ מה החריגים, אגף את יש שמנגד,

 הסכם של המיקצועית בשפה כונה
 — (מצרפתית ״ביזאר״ הישראלי

חריג).

החנות. של הכימי לק
 סביבו, והסתכל נכנס צעיר בחור

 וזה אליו, פנה יעקובי בחוברות. ריפרף
שצ שלו, חבר על משהו לגמגם התחיל

 חבר על ואחר־כך אמצעי־מניעה, ריך
 כדורים ורוצה מדי מוקדם הגומר אחר,

להשהייה.
 לי לחש יעקובי, של עוזרו בוריס,
 שלו: הכבד הדרום־אמריקאי במיבטא

 החבר בשביל שזה אומרים הם ״תמיד
 לגשת מתבייש שהוא אומרים שלהם.

בעצמו."
 יעילים אינם שכדורים טען יעקובי

 מישחת־השה־ לנער והציע מישחה, כמו
 חצי של פעיל זמן בעל מופלאה, ייה

 40 של צנוע במחיר זאת וכל שעה,
ש״ח.

 לא כי קמעה, מאוכזב נראה הצעיר
 דבר של בסופו לשלם. ביכולתו היה
 יש ליעקובי תכשיר. עם קונדום קנה
 זכרי, איבר־מין בצורת נר השולחן על

צריך שבה הדרך את מדגים הוא ועליו

 אחד בחור פעם בא אבל בהתחלה, תי
 יותר. רוצה והוא ס״מ, 17 לו שיש ואמר

 לו: אמרנו לא אז אידיוטים. לא אנחנו
 אתה מה אז הרבה, כל־כך לך יש ,אם

 שבועיים אחרי לו. ומכרנו יותר?׳ צריך
 לחייט, הלך כבר אם שאלתי ואני חזר,

 שהאיבר בגלל המיכנסיים, את שיתפור
 לי אמר הוא גורל. מרוב אותם קרע

 ס״מ לו יש כבר אבל לצחוק, יכול שאני
קופסות." שתי עוד קנה הוא יותר. וחצי

 טיפות־ סכס־סט״ל מציעה לנשים
 לפני שעה כחצי לקחת יש שאותן חשק,
 התשוקה רמת את מעלות והן המגע
דרגות. בכמה

ה אחת לצלצל. הפסיק לא הטלפון
 עם דיברה החנות של הוותיקות קונות

 שהוא למאכל, התחתונים על יעקובי
העבי אחר־כך שעבר. בשבוע לה מכר

 שיספר שלה, לחבר השפופרת את רה
 שעבר הנהדרת החווייה על הוא גם

 שני עוד מזמינה היא התחתונים. בגלל
משוקולד. זוגות־תחתונים

יע הדגיש גיל," של עניין כאן ״אין
 לא הוא אז חולה, בן־אדם ״אם ,,קוב

."50 בגיל זה את יגלה
 מא־ לכל התשובה הוא הביזאר אגף

 סכס שאוהבים מי של הכמוסים וויהם
 עדין, בסארו־מאזוכיזם החל מעוות.
 קשירה והרבה הלקאות מעט הכולל

 כלומר קשה, מאזוכיום דרך בחבלים,
ובצי בקטעים וכלה רם, זוב עד מכות

הט אגב מיני מגע על מבחילים לומים
אפ זו לסיררה בן־הזוג. על צרכים לת
 לאריסה חיות. עם מין להוסיף גם שר

 איתו ומקיימת בחבלים כלב קושרת
יחסי־מין.
 העניין בכל שמעניין ״מה בוריס:

 מעונ־ הכי שנראים אלה שדווקא הוא
 הדברים את אוהבים ומכופתרים בים

האלה.
 מהטכניון, סטודנט פעם אלי ״בא

 מישהו נראה מאוד, ושקט רציני איש
 לי אמר אותו. ידליק לא דבר ששום
הם ביזאר. זה מה לראות רוצה שהוא
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