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 למאה1שכיחות סרט* איבר המי* במבוגרי$ הוא 

אל2.

 הטלות מו$ בתינוקות על מנת000,100הרעיו* לבצע 

למנוע סרט* במבוגר אחד הוא אבסורד. ההשלכה

לנשי$ תהיה שיש לכרות כל המתבגרות הצעירות את

השדיי$ לש$ מניעת סרט* השד.

רופאי$ הממשיכי$ לבצע "ברית מילה" אינ$ רק

פוגעי$ בתינוקות, אלא ג$ ביושרו של מקצוע

הרפואה.

בניתוח המילה עובר הרופא על כל שבעת העקרונות

של הקוד האתי של התאחדות הרופאי$

האמריקאית.

דר' ג'ורג' ס. דניסטו*

נשי$, אשר קיימו יחסי מי* ה* ע$ 139בסקר שנער9 בי* 
גברי$ נימולי$ וה* ע$ גברי$ שלמי$, הראה בבירור שנשי$
מעדיפות לקיי$ יחסי מי* מלאי$ ע$ גברי$ בעלי איבר

מי* זכרי של$,  מאשר ע$ גברי$ נימולי$.
מנגנו* ההחלקה, אשר פועל רק אצל גברי$ שלמי$, מאפשר
לגברי$ אלו להמנע מחיכו9 בי* העור המתוח של הפי* )אשר
נוצר לאחר שכמחציתו הוסרה בעת המילה(, משו$
שהתנועה היחידה בי* דפנות הנרתיק והפי* נישאת על מצע
של עור רפוי, המסוכ9 בעצמו בעזרת הפרשות של העורלה

עצמה בינה ובי* בסיס העטרה.
בצורה כזו לא רק שהחיכו9 הוא מינימלי, אלא שג$ חומרי
הסיכה של בת הזוג אינ$ הולכי$ לאיבוד. בזמ* הנסיגה
החוצה, נוגע קצה העורלה, העשיר בתאי עצב רגישי$ למגע
עדי*, בעטרת הפי*, העשירה א2 היא בקצות עצבי$ כאלו.
מגע זה גור$ להפסקת הנסיגה החוצה, דבר שאולי מסביר
את התנועות הקצרות יותר אשר מאפיינות גברי$ שלמי$

)על פי תאור הנשי$(.
אצל גברי$ נימולי$, הגרוי הזה אינו קיי$, כ9 שהתנועות
פנימה והחוצה יותר ארוכות. בנוס2, הגרוי הוא ע"י חיכו9
בי* העור המתוח ודפנות הנרתיק, ושפשו2 זה דורש בהכרח
את הפרשות הסיכה של הנרתיק. בשל המבנה של ראש
הפי*, וההיצרות בבסיס העטרה, חומרי הסיכה הללו
יוצאי$ החוצה בכל פע$ שהפי* נסוג מהנרתיק, ויש צור9
בחומרי סיכה חדשי$. בשל הצור9 של הגבר הנימול בגרוי
חזק יותר )בעדר תאי עצבי$ הקולטי$ גרוי עדי*(, התנועות
פנימה והחוצה חזקות יותר, ואילו המגע ע$ הדגדג* קט*

יותר.
( הגדירו את מהל739רוב הנשאלות ע$ בני זוג נימולי$ )%

המשגל בתנועות ארוכות, עמוקות וחזקות יותר, ואילו רוב
( הגדירו את מהל719הנשאלות ע$ בני הזוג השלמי$ )%

המשגל בתנועות עדינות יותר, קצרות יותר, ומגע ממוש9
ה* ע$ עצ$ הערווה וה* ע$ הדגדג*. נשי$ אלו יכלו ג$ להגיע

לאורגזמה מהר יותר.
שאלות אחרות, אשר בחנו את טיב היחסי$ הזוגיי$, ולא
רק את מהל9 המשגל, הראו שהנשי$ ע$ בני הזוג השלמי$
הרגישו יותר אינטימיות ויותר קרבה ע$ הגבר. יכול להיות
שממצא זה קשור להערתו של הרמב"$ על טיב המי* של

(. חלק4 הערה __נשי$ ע$ גברי$ ערלי$ )ראה עמ' 
מהנשאלות העירו שהמי* המספק תר$ ג$ לזוגיות בכלל,
אול$ כל הקשר שבי* המצאות העורלה וטיב הזוגיות דורש

מחקר נוס2.
ממצאי$ נוספי$ שעלו במחקר, א$ כי ללא בסיס סטטיסטי
אית*, קשורי$ לכ9 שנראה שגברי$ שלמי$ מעדיפי$ יחסי
מי* של חדירה, משו$ שאלו מספקי$ אות$ יותר, ואילו
לגברי$ נימולי$ יש נטיה להעדי2 אוננות ידנית, אורלית
או אנאלית. בנוס2, היו מספר נשי$ שהעירו שיש יתרו*
לעורלה ג$ במשחק המקדי$, ולא רק בעת החדירה ממש.
מסקנותיה$ של החוקרי$ ה* שהעורלה תורמת בהחלט

השפעת מילת הזכר על
ההנאה המינית של בתזוגו

מאמר שהופיע ב מעובד מתו(BJU)
להנאתה של האישה, בכמה תחומי$, ולמרות מספר בעיות
בטיב הסקר שנער9, מאמיני$ החוקרי$ שהמסקנות הנ"ל
אינ* נובעות מטעויות במתודה של המחקר, אול$ יש צור9

במחקר פרוספקטיבי כדי לאשש אות$ טוב יותר.
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