
- הפגישות דשתי קץ שמה קטדנית תאונה אודם -
שה אלא ממש, של בתאונות ההסרטה של

ה : לתאונה מתאונה נתגלגל עצמו סרט
 פגישת של זרה תמונה לסרט הכניס במאי

 שלא שנפסל, קודם מתסריט לקוחה אוהבים,
 כספי סכסוך בגלל ; הסרט עם יפה התמזגה

 ולבסוף ; במעבדה שנה משך הסרט עוכב
 מטרים 60 ממש כשאבדו הסאה הודגשה

ה התמונות את דוקא שכללו צילומים, של
עצמה. התאונה של גורליות
 מחלקת ראש גיא, יהודה הצליח זאת בכל

 סרט למוזמניו להגיש המרץ, שופע התנועה
בפס לפרס יזכה לא הוא אותם. שהפתיע
 פרק פותח הוא אולם בינלאומיים. טיבלים

 שאין תעמולה סרט :הישראלי בסרט חדש
 ״ציונות״, בו שאין חיובי סרט ,תעמולה בו

 נורמליים אנשים מופיעים בו ישראלי סרט
 שהצופה סרט — נורמליים דברים ועושים

 לאומית, חובה למלא כדי בו חוזה אינו
בו. לחזות שאפשר מפני פשוט אלא

 כנראה, בו, תחזה לא אחת קבוצה רק
 שלא התחבורה, משרד פקידי אלה היו כלל.

 רואה אינו משרדם הבכורה. להצגת הופיעו
זה. בשטח המשטרה פעילות את יפה בעין

ש ה נפ ד דו ף ג קטן בגו
(ג׳יי־ מרש לו של זו היא ההרס כוסית

 בוקר המוצא מוכשר, עתונאי קמי), מס
 אהבתו בגלל בתעלה, עצמו את אחד קודר

מסור, ידיד בעזרת המרה, לטיפה המופרזת

 מתגבר הוא מפוכח, ובמאי חזק רצון כוח
 לעתונו, חוזר לשתיה, ההרסנית תאוותו על

 להחזיר שהצליח אחרי ראשי, כעורך מתמנה
 ל־ להפכם לשעבר, שיכורים ארבעה למוטב

ה סופית הופרכה בזאת מוכשרים. עתונאים
טוב. יותר עתונאי הוא שיכור שעתונאי דעה

 : יקר מחיר שילם המלאה הכוסית בעד
 אחר, בגבר התאהבה טקסטר) (פיליס ארוסתו
 :חליפין כל עשתה שלא גילתה לו, נישאה
 הצעיר האיש אלכוהוליסט. הוא אף בעלה
 ה־ בעל של האהוב אחיינו הוא יאנג) (ג׳יג

 לו לעזור בתביעה מרש אל הפונה עתון,
 קטן־ קמי נדרש כאן השתייה. על להתגבר
 נסיונות אחרי :נפש גדלות להוכיח הקומה
 וחבורת ליריבו סנוקרות כמה (כולל קשים

 סרט לכל תפאורה כרגיל, המהווה, גנגסטרים,
ה את כליל לפכח מצליח הוא קמי), של

אשתו. לזרועות חזרה להטילו הצעיר שתיין
 שעוד מוכיח גילו, אף על קמי, ג׳יימס

 הגדולים. ובאגרופיו הקטנות במותניו כוחו
 ג׳יג ושל שלו הטוב, משחקו למרות אולם,
 נושא של השיגרה מן חורג הסרט אין יאנג,

אלכוהול. כוס לתוך דמעות לסחוט כיצד נדוש:
בקצרה

ת ר ת כ ה. ה כ ל  לורנס קול הקול מ
אנג מלכת ,2 אליזבט ראש והראש אוליבייה,

 באנגליה, ביותר הגדול הראווה במחזה ליה,
האחרונות. השנים 17ב־

נוראה כשורה ובישר בדלת שוטר הופיע כמקומו -

הקודם) מהגליון לשאלון (תשובות
הכ חלק היא המינית המשיכה (ל) 1 ■

 אולם האהבה. של מספיק, לא אך רחי,
 גודם של בחשיבותו לזלזל מקום אין

 את המרכיבים הגורמים מסכת בתוך זה |
האהבה. ן

 כללים שום זה בענין לקבוע אין (ד> 2
 להראות צריך הטבע רק מראש. נתונים

הדרך. את
 הכללית ההתנהגות אין כי אם (ל) 3

 הרי מספיקה, הוכחה החיזור בתקופת
ה אלה מבין ביותר הטוב הסימן היא

נתונים.
4 ©  לפעמים נוטה הגבר כי אם (

 הרי האהבה, למשחק זקוק שאינו לחשוב
 זקוק האשה, כמו הוא, שגם ספק אין

רגשותיו. להעמקת לכך
ל מסוגלים גברים שכרגיל נכון נד> 5

 תקלה זו אין אך יותר, מהר לשיא הגיע
עליה. להתגבר שאין

 זה בענין המקובלות הדעות כל )3( 6
טפלות. אמונות מאשר יותר אינן

 להבחנה ,המקובלות הדרכים כל !)1( 7
מטעות. הן זה בענין

 ו־ פחדה על אשד, להאשים אין 0( 8
בהחלט. טבעית תופעה זוהי כאביה.

 אך קלה, תהיה לא ההתאמה (א) 9 |
 היא מקצוע, איש עמ התייעצות בעזרת

רבים. במקרים אפשרית
 למגע משתוקקת האשד. אם גם !)1( 10 8
 לדחות לה אל בעלה, מאשר פחות המיני ל
 התנגדות מרגישה היא כן אם אלא אותו, 1
משתו אחד שצד העובדה עצם ממשית. ן
 ה־ הצד מאשר פחות המיני למגע קק !
 אהבה. חוסר פירושו אין שני, :4
 לכאב שהסיבה הוכיח המחקר !כ; 11 |
פסי תמיד כמעט היא מיניים ביחסים §
 זקוקה כזו אשה גופנית. ולא כולוגית !
 איש־מקצוע. של לטיפול 1
 תוצאה שהוא המסתייג, היחס )5( 1צ ן
 הנפוצה הסיבה הוא מסויים, חינוך של |

 יש האשה. מצד תגובה לחוסר ביותר
 של משוחררת, חדשה, בהבנה צורך
זה. ממצב להיפטר כדי המין בעית

 להתבייש צריכה אינה האשה (א) 13
 הגבר. מאשר יותר המינית בתשוקתה

מס לשאלה בתשובה (עיין כלפיה חובתו
ב כלפיו, מחובתה פחותה אינה ס!)

דומים. תנאים

 עלולים קלה מחלה או עייפות נכ> 14
 באופן המינית התשוקה את להפחית

ב להתחשב תמיד חיים הזוג בן ניכר.
שני.

 על כרגיל הננקטים האמצעים (ל) 15 ;
 בלתי לפחות או שליליים, הם גברים ידי

 עזרה לתת יוכל רופא רק מועילים.
אינ הוראות על־ידי זה, בכיוון ממשית

הטכניקה. לשיפור דיבידואליות
 לשחרר בא הלידה על הפיקוח <כ) 16
 הפחד מן רבה, במידה המין, יחסי את

 על לרעה להשפיע העלול ההריון, מפני
האשה. על ובעיקר בני־הזוג, הרגשת

לא־מבוססית, דעות הן היתר כל (ל) 17
 לחשוש יסוד כל אין טפלות. אמונות או

 ההוראות את הולם השימוש אם מנזק,
המוסמכות.

מוחלט, אינו לעולם הבטחון 0( 18
 מידה להשיג אפשר נבון בשימוש אבל
 לראות שאפשר בטחון, של גבוהה כה

מוחלט. לבטחון כמתקרבת אותה
עלו טכנית שמבחינה ספק אין )3( 19
 על לרעה להישפיע אמצעי־פיקוח לים

 גישה לזה מצטרפת עם וביחוד הסיפוק,
הפחתת מאידך, אך שלילית. פסיכולוגית

 הרבה לתרום יכולה הריון מפני החשש
 הסיפוק. להגברת מאד

(כרי מסירוס להבדיל העיקור, (א> צ0
ש באופן כיום נעשה אברי־המין), תת

 המינית, התשוקה על כלל משפיע אינו
 בהתנהגות שהוא חלק כל או הגוף, צורת

הכללית.
הקודמת. התשובה ראה )1( 21
 אינה במילה, המוסרת הערלה, (א) 22

 יותר רגישה עצבים רשת בתוכה מכילה
 כן, אם המילה, אחר. חלק כל מאשר

 לטובה או לרעה להשפיע יכולה אינה
 צופנת היא אך המינית, התחושה על

היגייניים. יתרונות בתוכה
ה קיום להמשך הדואג הטבע, (ל) 23
 להריון חדש סיכוי חודש מדי יוצר מין,
 תוצאות סילוק היא הווסת האשה. אצל

ה הכנת לשם שנכשל, הקודם, הנסיון
מחדש. קרקע

 להיזהר מצווה האשה כי אס )5( 24
 מקום בכל או בים, מרחצה זו בתקופה

ב סכנה אין הרי בלתי־מתאים, אחר
 המים חום אם כראוי, שהוכנה רחצה

נוח. הוא והחדר
 לחול יכולים הנישואין אחרי (א) 25

 או פיגור, כגון קלים, שינויים בווסת
ה אולם יותר, קל שהתהליך הרגשה
גו מבחינה גרידא. נפשיות הן סיבות

להריון. עד שינוי, כל אין פנית
 שוררת נחשלים חוגים בקרב (ה) 26

ה שהתופעות המוטעית הדעה לפעמים
ל המקביל התהליך הן בשאלה מנויות

בדבר. אמת כל אין האשה. אצל ווסת
 ניסה ממש האחרון בזמן רק )5( 27

 של מינו את לנבא דרכים לגלות המדע
 דרכים אולם להריון. הששי בחודש הילד
לס כדי עד עדיין מבוססות אינן אלה
עליהן. מוך
 ביותר נדירים מקרים רק ישנמ (א) 28

יוצאי־דופן.
 כרגיל, הגבר, של זרמתו כי אם (א) 29

 תאי־זרעים, מיליון 6ל־ 2 בין מכילה
ה את מפרה מהם אחד רק כרגיל הרי

ביצית.
 שה־ לתשוקה חשיבות כל אין )5( 30

 לשיא הגיעה אם לשאלה או מגלה, אשד,
כ בהחלט אפשרי ההריון לא. או מיני

מיני. מגע מכל תוצאה
ו השחלה מן בוקעת הביצית (א) 31

 הפנימי הבטן בחלל טיולה את מתחילה
 יום 14 בערך הרחם אל השופריות דרך
 המתאים הזמן כן, אם זהו, הווסת. לפני

 זה בענין קיימים אולם להריון. ביותר
רבים. אינדיבידואליים שינויים

 הראשונה, הביצית בקיעת אחרי (א) 32
 לפני שבועיים בערך המתחולל מאורע
 להריון האשה מסוגלת הראשונה, הווסת
ה בכל מפריעה שההנקה הוכח לא חדש.

מחודש. להריון מקרים
 האשה של שקרירותה האמונה )5( 33

ב מוטעית היא הריון למנוע עלולה
החלט.

 יסודיות, רפואיות בדיקות מבלי (ל) 34
 סימני ולא התינוק, של לבו דפיקת רק

ה (הפסקת כביכול המקובלים, ההריון
 בטיח סי*ץ היא הכרם) התגדלות ווסת,

להריון.
אנ ידי על המוצעות התרופות (ל!) 35

 תועלת, כל חסרות הן חסרי־מצפון שים
פסיכולוגית. אולי, מלבד,

הקודמת. התשובה ראה (ל!) 36
ב הופצו, הטפלות האמונות (ל) 37

באו שראו הדת, אנשי על־ידי עיקר,
חטא. ננות
הקודמת. התשובה ראה (ל!) 38
הקודמת. התשובה ראה <כ> 39

 שחשפלתף סימן ומעלה, שאלות 35 על כהלכה עגות אם
 ומעלה, שאלות 30 על נכונה ענית אם כהחלט. מספירה המינית

 30מ- פחות על נכונה ענית אם מספקת. אך בינונית השכלתל
מוסמך. מוסל או איש מילי הללבה שתבקש הלין מן שאלות,


