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מערבת
אחד מרקוזה, מקם ד״ר ידי על

המין

 הפסיכו־ בריפוי שנה 50 זה פועל מרקוזה ר״ד
 השנים 20 משך מיניות. הפרעות של *ני1ל

 התענין כתל־אביב, זה כמקצוע עסק האחרונות
 העובדת. ההתישבות במשקי זה בשטח במיוחד

 בלתי־ ומאמרים חוברות 'ספרים, פרסם הוא
מדעיים. בכתבי-עת זה נושא על ספורים
סטטיסט עובדות כקביעת הסתפק לא הוא

ה הגורמים את למצוא ניסה אלא יבשות, יות
 העומדים והבלל־אנושיים הלאומיים נפשיים
 שלו המענינת התיאוריה אלה. עובדות מאחורי

 וכין היהודית הלאומית הנשמה כין הקשר על
מיוח לב לתשומת ראויה הפרט בחיי ההפרעות

זה. ראיון של האחרון כחלק משתקפת והיא דת,
 הזה״ ״העולם יפרסם הבא השבוע בגליון
 הסוקר נודע, רופא־מין עם ראיון זו כסידרה

מד עמדה וקובע כארץ מחלות-המין מצב את
הפריצות. כעית לגבי עית

 של המקרים מספר מה מרקוזה, ד״ר
י כארץ? מיניות הפרעות

בלתי־ספורים. מקרים ישנם
 למצב כהשוואה זה, מצב מעיין• אתה איך

אחדותי? בארצות
 שהמספר דומני אך בלבד. מקומי נסיוני האהרונות בשנים

יותר המקרים רבו שבישראל אלא בעולם, מקום בכל גדול

המיניות׳ ההפרעות }אות33^קו־מבדמבכ

 מציאת בשטח הפרעות :ראשית עקריות. תופעות בשתי
 בחורים בין וצעירות, צעירים בין הספונטני, החפשי, המגע

 בחוסר המתבטאות פאתולוגיות הפרעות :שנית ובחורות.
שונים. מסוגים מיני כושר

 6[30ט13110 של התופעות רבה במידה גברו האחרון בזמן
 20 לפני בארץ למצב בתשואה מאד גדל המספר פנסספ&זע*

 הגברים היו לא לכן שקודם בחשבון לקחת יש אמנם, שנה.
 הלא־יהודי, וגם היהודי, הגבר לרופאים. זה בענין פונים

 כשהוא רק לרופא הלך הוא במטה. האשד, בגורל התעדן לא
 כשהפתיחה לרופא פונה הוא כיום ממשהו. סבל עצמו

״אשתי את לספק יכול ״איני :היא בפיו האופיינית ! 
.40 עד 20 בגיל לגברים כוונתי

 כגורל יותר עתה מתענינים הם האם
? הנשים

 להם נדמה היה שנים עשר שמשך גברים יש כן.
 שהאשה במקרה, להם■ נודע לפעת מאושרים. שנישואיהם

 סיפוק שמצאה או אומללה, שהיא כלל, סיפוק מקבלת אינה
לרופא. באים הם אז אחרים. גברים אצל

עולה הגברים כין ההפרעות שריבוי משמע
הניטים שבין זה עדי

 אולם שווה. והנשים הגברים אצל המקרים מספר לא.
 היא גורלה. עם סיפוק קבלה שלא האשד, השלימה בעבר

 דורשת היא התעוררה. עתה אחרת. להיות שיכול הבינה לא
 הדבר עלול בעלה, אצל אותו מוצאת היא אין אם סיפוק.
לגבר. מגבר עוברת היא מצדה. מינית להפקרות לגרום

אהבו מתוך

הנבונה

 - עליה •טדיברת השניה להפרעה כיחס מה
 אנשיג כקרב מגע למצוא הטבעי הכשרון חוסר

?־, צעירים

 בחורות מכך פחות ולא בודדים, בחורים הרבה ישנם
 הסובלים הבחינות, מכל מפותחים הגונים, טובים, בודדות,
 לרעותו. איש בין מגע מוצאים הם אין מבדידות. נוראות

 הנוער מן שחלק יודעים אנחנו בקיבוצים. אפילו קיים הדב
! ברווקות נשאר שם
;י י הסיבה מהי י

זה אולם !״ הזדמנות לנו ״אין : הוא הנצחי התרוץ
 הצעירים הזדמנות. תמיד יש אובייקטיבית. מבחינה נכון לא

נברוטי. שמקורה מהפרעה סובלים האלה
ד? הפרעה-נוצרת ביצר. ,

 כוח חוסר מפני הפחד נחיתות, רגשי שונות. הסיבות
 מפני הפחד בעיקר, לאמא. הקשר מופרזת, מוסריות גברא,

נישואים.
? הכהורים אצל המצב זה י

 לנסות רוצה פשוט היא יצר. מתוך לא גם לא. לגמרי
 אשתו. מצב את כלל יודע אינו שהבעל יתכן סיפוק. למצוא

 הגבר, רגש או(' גופני באופן להרגיש יכולה שר,אשד, בעוד
 סיפוקה על באה האשד, אם כלל לדעת יכול אינו הגבר הרי
ממנו. הדבר את מעלימה האשד, אם לא, או

? אלה להפרעות העיקרית הפיכה מהי

 באמצעים הריון למניעת הדאגה היא הסיבה לדעתי,
 €01105,־ד היא נוקטים הגברים שרוב הדרך בלתי־נכונים.

מ!** שז  השניה, הדרך מסתיים. שאינו המשגל כלומר, *טזקנדז
 מניעה. באמצעי הגבר שימוש היא פחות, בהרבה הנפוצה

וגופנית. נפשית מבחינה פסולות הדרכים שתי

 באמצעי תשתמש עצמה שר,אשד, היא הנכונה השיטה
 היא ואין יחסי, באופן ביותר, בטוחה זו שיטה מניעה.

 משתמשות הנשים כל בהם קיבוצים ישנם לגבר. מפריעה
 לרופא, לפנות צריכה כשהאשה בעיר, אולם אלה. בשיטות

 סיפוק, וחוסר פחד היא התוצאה זאת. לעשות נוטה היא אין
 ובפרי־ הגבר מצד אונים) (חוסר באימפוטנטיות המתבטאים

האשה. אצל (קרירות) גידיות

חוסר בגלל להתגרש יכול אינו שזוג נוראים מקרים ישנם

 שאיפתי את לזקוף •טייט הירטב אתה ^אבשיכו
 אופיה הצכי־י, חשבון,האופי על• גם הנישואים י

. ? הארץ ילידת׳ של

הבחורים, אצל יותר בולט הדבר אמנם, הבחורות. אצל גם
היוזמה. נדרשת מהם כי

מפני פוהדות ■שהבחוי־ות ■להכין עלינו והאם
. נישואין.? ׳׳ ,"•-

 אצל התקשרות. מפני הפוחדים הם הבחורים להיפך.
 עד בתוליה על לשמור רוצה היא הפוכה. הסיבה הבחורה

לנישואין.
לתסביכיס/' גורם 'וזה
 היינו בתולים־למחצה, מקרי של עצום ריבוי ישנו כן.

 . נמנעות אולם בחורים, עם מלא מיני במגע באות שבחורות
 יותר הרבה המצב היה בעבר עצמו. המיני המעשה מן

 התמעטה באירופה גם זו. תופעה נגד לחמו תנועות טוב.
 ״רוצות בארץ אך יותר. אמיתי מוסר התפשט התופעה,
 יפריע הבתולים שאיבוד חוששות והן להתחתן, הצעירות

, להן•
 אי גופנית מבהינה הדבר 'מפריע׳ האם

״ נפשית?
 מבחינה לא כי אם האופי, מבחינת נפשית, מבחינה

 מבחינה לרמות. להטעות, ברצון הוא התופעה מקור רוחנית,
 סיפוקם על י באים הצדדים שני אם מזיק, זה אין גופנית
זו. בדרך המלא המיני

אחרי פתרון אין האם

המכריע. הוא הכספי הצד אך כן.
ך ־־ 1 ל רי ••ל *״2 מ־י

ע ישנם'מקרים• "האם ? מיניות סטיות של רבי
הומוסקסואליות

 נעשה הדבר אך גדל, לא והאחוז יתכן מאד. נפוץ הדבר
 להומוסקסואליים עוד. אותו מחביאים אין חופשי. יותר
יותר. קל ביניהם המגע קפה. ובתי •'מועדונים .ישנם

ם . שי ג • * / ■ רו

מתחתנים. שהומזסקסואליים רבים מקרים ן.״גשנפ-;*ם0

 לרכילות. קץ לשים והחברד״ המשפחה את להטעות כדי
 שאיפה גם יש סטיה. אותה בעלי עם המגע על להקל׳

 באשה משפחה, בחיי רוצה ההומוסקסואלי משפחתית.
 אין נישואים שנות תריסר שאחרי מקרים ישנם ובילדים.

 המיניות ההפרעות זזאשסקסובלי. -שךעלזז מישזן לאשוך־
 בתכונות גם לו,מקור יש כארץ הסוגים״ מכל

? היהודיות הלאומיות

 נפשית מרגשות *מטבעם סובלים היהודים כן. בהחלט
הנברוזות אחוז היהודים אצל גדול העולם בכל מופרזת.

^5והפ?.י ד • ׳ ״נובנ

 התפתחות ישנה היהודי אצל והכלל. הפרט מגורל
 הטבעי, הצד ואילו ;הרצוני השכלי, הצד של מופרזת
 אין מוחלשים. האינסטינקט חיי מקופח. ביצר, שמקורו
 היצר חיי לבין ורצון אתיקה בין נורמלית סינתיזה

 סינתיזה מאד חשובה המין בחיי דוקא ואילו והאינסטינקט.
א1;״.בתי׳,ב י׳ז ל מי מ . ך מו השנים. בין התנגשות ,

 ישנים, למושגים מעבר 'להיות היהודי רוצה אחד מצד
 לרמה להגיע רוצא הוא להגיון. מתאימים אינם ששוב
 ברמה נשאר שלו הרגש ואילו יותר. מתקדמת חדשה,

 רגשי בקיבוצים. בשעתו מאד בולט היה הדבר הקודחת.
שן כדבר רבים ליהודים נראו והקנאה הבושה  ומסגר. י
 תופעות רק לא חיוניים, יסוד רגשי הם אלה לדעתי,

בסביבת.ז■,חברתגח. חברסעיז.שמקותן

.. _מאד.. .געלה,. בגש^^אק.,?מעה *א_ ז, ,.,נחי״, וי* ה<׳ י,3 ההבדלים ,,3

 ההתבגרות שזמן העובדה למשל, כמו, הבדלים ישנם
 שונה. הוא שונות מארצות היהוייוח הנערות של המינית

 באה המינית הבגרות למשל, כלל־יהודי. משהו יש אולם
 יהודיה אצל מאשר מאוחר יותר הרבה מאנגליה יהודיה אצל

 האנגליה אצל מאשר מוקדם יותר הרבה אך׳ מפולניה,
הגויית.

? לספרדי איטכנזי כין ההבדל מדג■ ■

 יותר האשכנזים בסביבה. במסורת, בנטיה, הבדל יש
 בריאים. יותר הם הספרדים אך מוצקים, יותר חסונים,

 יותר. חזקה אצלם הדת הלידה. על בקורת פחות יש אצלם
הספרדים אצל השינויים עכשיו בהורים. יותר חזקה תלות יש

̂;נג¥י גדיגיפ■  המיני־*, ה־*ייזכ•־ ־?י^י*2^יאי־•גד״זעזמ
ההפרעות?׳ בריבוי 1לרחום בדי

 ניתוח זהו הבתולים. להחזרת ניתוחים עושים בעולם
 חושב אני זאת. לעשות יכול לנתח היודע רופא כל מאד, קל

 האומרים רופאים יש אבל המקצועי, למוסר מתנגד שזה
 בת בחורה כי דורש שהוא עד טיפש כה הוא בחור שאם

 לו מגיע הרי מיניים, חיים של נסיון כל חסרת תהיה 25
אותו. שירמו

י לנייטואיס הנשים •טל המוגבר הרצון מנין

 באירופה נעשו שנה 50מ־ למעלה הכללות. לעשות קשה
 הנסיונות רוב אך להמונים, מינית הסברה להביא מאמצים

 מחלות נגד בהסברה התחילו למשל, מטרתם. את השיגו לא
 היא תועלת, מאשר נזק ינתר הביאה זו והסברה מיניות,
 בדרך מיני. מגע מפני נצחי פחד הצעיר נפש על הטביעה

 פהם קטנים, בחוגים אך בהסברה, צורך; שיש סבור אני כלל
 מאזיניו. של האישיות הבעיות את לפתור המסביר יכול

תרבים״ככיוון עושהעמאנמיה' קמ*ן־חול*ם_ גי ז ת מו י ב ב
? ספר ה

 לה היה לפנים לבד. לחיות לאשר, יותר קשה כיום
 הכלכלית הבעייה תופסת כיום לאי־תלות. יותר חזק רצון

 תנאי גם כך על נוספים במחשבתה. המרכזי המקום את
י׳ גברים ואצלהמגורים.

 הדבר הטבע. בשעורי בארץ, מקומות בכמה נעשה הדבר
 רעות תוצאות כמה היו הכללות. לעשות קשה במורה. תלוי
 נכונה פשרה למצוא יש טובות. תוצאות גם היו אך מאד,

שלילת ובין המיני, בשטח הנער של הסקרנות יצר סיפוק בין
 בעיית •טל ■יסודית חקירה פעם היתה 2־׳׳$!יצי

" הישראלי הנוער בקרב הטין ״ י י י

?ןדמת.1מ הזרעה

 הנישואים. מפני הפחד גדל הפוך. המצב הגברים אצל
 הזוג נכנם אם להתחתן. קשה שיכון. של בעייה גם ישנה

לנישואיח. רניה התחלה כבר זו הרי ההורים, אצל לגור הצעיר
הבדלים שישנם בחשבון לקחת יש מאד. קשה הדבר לא.
יו-עי וווזר• ריד עצומים י*---1. ------ .... י*••*■**•* ה̂י
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