
על
 

ה
ם

.,,.?
מין

ה
 

אחה
 

^ל
א

ע
ייי

 
המי

 
ה

מ
...?

ן
 

אחה
 

ע
יוד

 
על

 
מין?

ה
 

ה
ס

...
 

אתה
 

ע
יוד

 
על

 
ה

ם
...?

^ן
מ

ה
 

אתה
 

ע
יוד

 
על

 
?

הסין
י <

? מיניים כיחסים1

? ואחכה מינית משיבה כין היחס מהו •
0 בלבד• גופני צורך מספק המין א.
0 המינית. במשיכה חלק לוקחת האהבה כ.
0 מהאהבה. יותר חשובה המינית המשיכה ג.
0 האהבה. של נורמלי חלק היא המינית המשיכה ד.
0 האהבה. בלי קיימת אינה המינית המשיכה יה.

יחסי לקיים נשוי זוג צריף תדירות כאיזו
1

מין•
0 בזאת. רוצה כשהאשה רק א.
0 בילד. מעוניינים כשהם רק כ.
ס בשבוע. פעמים ארבע מאשר יותר לא ג.
ס לשניהם. הרצוייה בתכיפות ד.
0 בזאת. רוצה כשהגבר פעם כל ה.

א.
כ.
נ.
ד.
יה.

 עמידתה. אופן פי על
 בגברים. הסתכלותה דרך פי על

בתוליה. פי על
 גופנית. בדקה ידי על זאת לדעת יכול רופא

בטוחה. דרך כל אין

0
ס
0
0
0

8
מיניים? יחסים ידי

0 לעולם. מכאיב זה אין א.
0 למדי. מכאיב להיות יכול זה כ.

0 המיניים. ביחסים מעונינית האשד, אם מכאיב זה אין ג.
0 מאד. מכאיב נסיון תמיד האשה בשביל זה ד.

היא הגבר של המינית כשהטכניקה רק מכאיב זה ה.
0 גרועה.

 כדחף גדורים הכדלים להשפיע יבולים כיצד •
 מינית התאמה של האפשרות על המיני

? כנשואין
 לשמש יבול הבאים הסימנים מן איזה •

 להיות עלולים כהורה או שכחור לכד הוכחה
זו מוכים מיניים שותפים

0 באשי׳* או בגבר שישנה המינית המשיכה א.

0 ובהגנה. בתשומת־לב האשד. של הצורך כ.
0 הגבר• אצל ותקיפות אי־תלות ג.
0 החיזור. בתקופת הכללית ההתנהגות ד.
0האשה- או הגבר אצל מין בעניני והשיחה ההתענינות ה.

 רבים. במקרים אפשרית משביעת־רצון התאמה א.
 להתאמה ביותר הנפוצה הסיבה היא זאת כ.

0 גרועה•
משביעת מינית התאמה תיתכן לא כזה בזוג ג.

0 רציו•
הגבר חייב לרוב ;גדולים הבדלים כלל אין ד.

0 שלו• המינית הטכניקה את לשפר
להתאמה להגיע יכולים זה מסוג זוגות ה.

0 ישתדלו. אם משביעת־רצון

0
מינית

ולטפל אותו לאהוב שתוכל כדי ילה להוליד לו להציע ד.
0 בו•
0 רופא• עם ולהתייעץ נורמלית שאינה בכך להכיר ה.

14
 קלה, מחלה או עייפות, יבולה מידה כאיזו •

זו המינית התשוקה על להשפיע
0 השפעה. כל אין א.
0 התשוקה. להפחתת גורמים שניהם כ.
0 מיניים. ליחסים מסוגלים בהן, שנפגעו אשה או גבר ג.
0 • נשים על רק אלא גברים, על משפיעים אינם הם ד.
0 העייפות. לא אך להשפיע, יכולה המחלה ה.

15
כאופן סוכל הוא אם לעשות, גבר חייכ מה •

־־ ר,דנ־~...................... ז־ מוקדמת משפיכה קבוע
א.
כ.
ג.
 ד.
יה.

 ממשחק־אהבה. להימנע עליו
 משתק־האהבה. את להפחית עליו
 תזונתו. על להקפיד עליו
רופא. עזרת לבקש עליו
מיניים. יחסים על לחלוטין זמן־מה לוותר עליו

0
0
0
0
0

16
על הפקוח של העיקרית המטרה היא מה •

10
למשחק כיותר החשוכה הסיכה מהי •

זו המין יחסי לפני האהכה
 מסויימות מיניות תשוקות לספק הזדמנות לגבר לתת כדי א.

0 האשה• אצל קיימות שאינן
 וגם לגבר גם סיפוק יותר יביאו המין שיחסי כדי כ.

0 לאשה.
ד ג. ולהגביר הגבר אצל המינית ההתרגשות את להפחית כ

0 האשה• אצל אותה
מסו־ מיניות תשוקות לספק הזדמנות לאשר, לתת כדי ד.

0 הגבר• אצל קיימות שאינן יימות
0 המיני• אונו משך את להגדיל לגבר לסייע כדי ה.

 האשה צריכה מתי כלל, כדרף •
? כעלה לתשוקת להיענות

0 בכך• שירצה פעם בכל א.

0 בכך• תרצה כשהיא רק כ.
 יחסים קיימו לא לילה באותו אם תמיד, ג.

כן. לפני מיניים
בילד. רוצים כשהם רק ד.
מיוחדת. התנגדות לה כשאין ה.

11

0
0
0

*
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 מין כענייני שידיעותיו להודות מובן איני אדם שום
והד חזרו ככך שמקצועם הרופאים אף מושלמות, אינן
 המינית ההסברה כי הזה׳׳ .העולם מערכת בפני גישו

 כריאים לחיים המכשולים מן רבים ובי לקויה כארץ
 הצבור, היה אילו מסולקים, להיות יבולים היו ומאושרים

 הכעיות על יותר יסודית הסברה מקכל הנוער, וכיחוד
 המערכת התקשרה מכך כתוצאה המין. חיי של העיקריות

 את לפרסם והחליטה כארצות־הכדית מוסדות־מדע עם
 .המוסד שכהם, החשוב מן שקיכלה השאלון של תמציתו

 ככמה גם שפורסם הנישואין׳׳, ייעוץ לצורף המין לחקר
 אדם כל יכול בעזרתו נפוצים. אמריקאיים בתכי־עת

 ומבוססות רחכות הן זה כשטח ידיעותיו כאמת אם לכחץ
 מידי נוספת מקצועית הדרכה לקכל שעליו או צורכן, כל

מוסמף. אדם

 גכרים נבדלים כמה •
המיני? לשיא

 כלל. בדרך שווה כושרם א.
 מהר לש־א להגיע מסוגלת כרגיל, האשד״ כ.

הגבר.
כלל. לשיא מגיעות אינן כרגיל, נשים, ג.
0 כלל• בדרך יותר מהר לשיא להגיע מסוגלים גברים ד.
 מאשר יותר מהר לשיא להגיע מסוגלים תמיד גברים ה.

ר,נשים.

להגיע בכושרם ונשים

0
 מאשר יותר

0

 של המין לאכרי לקרות כלל כדרך עלול מה •
 כמו מופרזת, גופנית מפעילות כתוצאה האשה
? רכיכה או טניס משחק

0 פנימי• דם לשפך סכנה צפוייה א.

0 רצינית. גופנית לחבלה סכנה צפוייה כ.
0 מאומה. ג.
0 יותר. וחזקים לעבים ייהפכו הבתולים ד.
0 יחבלו. או ייקרעו הבתולים ה.

 מה כאכ, לאשה גורמים מיניים יחסים אם •
כיותר? הרגילה הסיכה היא

א.
כ.
ג.
ד.
ה.

 מדי. קטנים שלה אברי־המין
 ונפחדת. עצבנית היא

 גרועה. היא בעלה של המינית הטכניקה
 לזה. זה מתאימים אינם ובעלה היא
מינית. במחלה נגועה היא

ס
0
0
0
0
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 הגורמת היא כאן המנויות הסיכות מן איזו •

מיניים? כיחסים האשה של לחוסר־התגוכה
א.
כ.
ג.
ד.
ה.

 0 המיניים. היחסים לפני בלתי־מספיק אהבה משחק
 0 פסיבית. להישאר צריכה שהאשה סבורה היא

0 הריון. מפני פחדה או המין, אל גישתה
0 בעלה. את אוהבת אינה הא
 ליחסים להיענות מכדי עייפה או הבריאות, בקו אינה היא

0 מיניים.

13

אי־פעם באה אשה אם לדעת אפשר כיצד •

 מגלה והבעל מין ביחסי רוצה האשה אם •
? לעשות עליה מה אדישות,

 רגשותיה. את לו לומר או להראות א.

 .מצב או בדידות של באמתלה לבו תשומת את לבקש כ.
0 רוח״.

 להימנזי כדי אחרת, בפעילות או בקריאה, להשתקע ג.
~ המין. על מלחשוב

0
0
;צב
ס

? הלידה
0 מחלות־מין. מפני הגנה א.
בלתי־ מהריון פחד ללא בנישואין, צרכי־המין סיפוק כ.

0 מתוכנן.
0 ילדים. להוליד בלי בנישואין, צרכי־המין סיפוק ג.
לנשואין. מחוץ המין צרכי סיפוק ד.
היחסים בשעת גופנית פגיעה אפשרות של הפחתה ה.

0 המיניים.
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 על הרופאים אומרים מה •

? הלידה על הפיקוח
 בטחון. של מסולפת אשלייה לאנשים גורמים הם א.
האנשים. בריאות את מסכנים הם כ.
הגברים. של המין לאברי מזיקים הם ג.
שני של לפוריות או המין לאברי נזק כל בהם אין ד.

0 המינים
המש נשואים זוגות של בריאותם אח מבטיחים הם ה.

0 בהם. תמשים

שיטות ■זשפעת

0
ס
0

18
 •טעה הפיקוח, אמצעי יעילים מידה כאיזו •

 הוראות ולפי נכון כאופן כהם שמשתמשים
? מוסמכת. רשות

* 1
0 מוחלט. הוא הבטחון א.
0 ביטחון. של גבוהה מידה יש כ.
0 ביטתון. של בינונית מידה יש ג.
0 שיטה. כל חוסר מאשר ביטחון יותר מעט רק ד.
0 ביטחון. כל אין ח.


