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ל נוער א ר ש 1960 י
)1+ מפנווד (הנזשן
 מאשר כזאת בחברות להשיג יותר קל וזה — המינית לתביעה סיפוק ולקבל המבוקש
 מתקבלת ממושך זמן במשך בהליכות רק כי מתחלפות. נערות עם מקריות בפגישות

 יותר באה מיני מגע קיום של האפשרות כלומר, הבעל. גם בעתיד יהיה שהנער ההנחה
חתיכה. לו שיש לנער שלהם, בז׳ארגון או — תמידית קבועה נערת לו שיש לנער בחשבון
 להסתלק הנוער על להשפיע בחשבון, לבוא יכול שהדבר כמה עד איפוא, דורש, .אני

 לבחור המתאימה הנערה היא מי ההחלטה את צעיר. בגיל קבועה חברות של הזאת מהצורר,
 בין לבלתי־מתאים, מתאים ובין ורע, סוב בין להבדיל יודע הבחור כאשר מה, לזמן לדחות יש

 על־ידי זו בתופעה להילחם יש לדעתי, בן־חלוף. שהוא מיני גירוי לבין אמיתית אהבה
 משותף חינוך נגד אני התיכון. בית־הספר גיל — המסוכן בגיל והנערות הנערים הפרדת

זה.״ בגיל התיכוניים בבתי־הספר
★ ★ ★

חמדריד דעת
 בקשר מעשית ידיעה על בעצם, מבוססת, אינה כה עד שהובעה אנשי־חמדע עת ך*

 נחום של לדעתו רב ערך יש זו מבחינה הליכת־קבע. — ששמה התופעה להתפשטות |
 הצעיר השומר של הצפון קן את ומחצה שנה מזה המרכז כפר־מנחם, איש־קיבוץ שור,

 ודיעותיו: ידיעותיו את חד־הלשון נחום גילה בתל־אביב.
 מדריכם. שאני בני־הנוער בין הזוגות מבתינת בולטים שינויים חלו לא ידיעתי מיטב ״לפי

 בשביעיות זאת לעומת בנות־זוג. או בני הגדוד לכמחצית יש שלי, בקן השמיניות, בשיכבת
 שונה ודי מקרי די והוא בוגרים בגילים וגובר הולך הוא יותר. נמוך האחוז ובששיות

.50ל־ 30 בין הוא מכיר שאני בקינים הזוגות אחוז בממוצע, התנועה. של שונים בקינים
 כמעט הזוגות איתם, מגע לי שיש ומחצה השנה שבמשך היא ביותר המעניינת ״התופעה

 רק ואולי בשמינית, גם נשארו השישית בסוף שנוצרו הזוגות אותם התחלפו. שלא
בשביעית.״ התחלפו מהם שניים

 במסגרת פוגעת אינה וכמעט חברתי אופי אצלנו נושאת בתנועה הזוגות ״היווצרות
גם שהוא מקרים יש כי אם לפעילות, דירבון בן־הזוג משמש המקרים ברוב התנועתית.

 השני. הזוג בן בעיני להצליח ורצון מתח מרץ, הזאת התופעה יוצרת אחד מצד מפריע.
פעילות. על־ידי חברתית עמדה להשיג מעונין הזוג בן מעמדם. להעלאת בשאיפה כרוכה היא

 כי הכללה, נותן הייתי לא רע. דבר אינה בני־זוג של הקבועה ההליכה עקרוני, ״באופן
 כל את ומגלים לשני אחד עוזרים והם בונה החברות אם בני־הזוג. של באופי תלוי זה

 אבל חיובי. גורם לשמש הקבועה ההליכה יכולה בעתיד, משפחה של הרצויות התכונות
 מקרים רק ישנם השמינית. אחרי גם החברות נמשכת מקרים מאוד שבמעט מלמד הנסיון
בשמינית. נפרדים הם כלל בדרך בכך. והתמידו הקן בתקופת שנוצרו זוגות של נדירים

 עניין כל בוחנים אנו קבועה. לחברות מתנגדים אנו ואין מעודדים אנו אין ״בתנועה
.לגופו .  אלה זוגות של הבילוי שמקום העובדה עצם צעיר. בגיל יפה חברות מעודדים אנחנו .
 לידי לבוא לא מחנכים אנחנו אבל הקן. של החברה לחיי מלט מהזזה — התנועה קן הוא

 מאופקים הצעירים את מפנים מוקדם בגיל כאלה שיחסים מפני ,18 גיל עד מיניים יחסים
 להתפתח. לה מאפשר ואינו וסוחט מרץ מוציא היחסים קיום הנערה. אצל ביתוד רוחניים,

מוקדם. השותפות לפרוק גורם מיניים יחסים שגילוי מאחר רוחניים, יחסים מעודדים אנחנו
 בעיקר מקובלים הם יותר. מצומצמת במידה קבועה חברות של תופעות יש ״בקיבוץ

 שעות 24 יחד חיים והבנות הבנים ברורה. היא הסיבה החינוכי. המוסד של הבוגרות בכיתות
 שבזרות הרומנטית וההילה צעיר מגיל השני את האחד מכירים הם שנים 12 במשך ביממה,

 המוסד סיום לקראת אולם שניים. או זוג איזה יש קבוצה בכל קיימת. אינה המושכת
 ילדי־ עם הקבוץ בני של המקרים ברוב הם זוגות שיש ובמידה ילדי־חוץ, בקבוץ קולטים

 מהצבא, שחזרו אלה הצעירה, החטיבה של לבנים התקשרות יש הבוגרות הבנות בין החוץ.
ישיר.״ מיני אופי תישא לא זאת שהתקשרות מאמץ עושים אולם

★ ★ ★

 בחברות הפרוכות הספנות כדבר המומחים של התראותיהם האם
 החברות של השפעותיה הן מה המציאות? על מבוססות הקבועה,
 התשובות ? בני־הזוג שני של והתרבותית המוסרית רמתם על הקבועה
 ״1960 ישראל ״נוער על המאמרים שבסדרת כשני תידונה אלה לשאלות

הזה". ״העולם של הבא כגליון והנוער, המוסר -

ס 1 ט

לאו־ה״ב
.;-:,־*מ■ *
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 בבוקר 7.45 בשעה מתל־אביב תמריא הסילון. טיסות חלוץ - ב-ט.וו.א. טוס לניו־יורק הבאה בנסיעתך
 ניו־ זמן לפי - בערב 8.45 בשעה לניו־יורק ותגיע 817?2111£יד במטוס מרומא ג׳טסטרים, במטוס

הדרך כל אותך המטיסה היחידה התעופה חברת ט.וו.א. זכור, ארצות־הברית, תוככי אל יעדך אם יורק.
אחת. תעופה חברת אחד, כרטיס - בארצות-הברית ראשיות ערים 70 ואל ניו-יורק אל חניה ללא
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נוסעי□ יותר הטיסו א. .11 ט. סילוני

אחרתו תעופה חברת כד מאשר

 או שדו הנסיעות לסוכן פוה
6 סדפון תל־אב־ב, א., .11 ל־ט. צלצל 7 3 6 4
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