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 בני־עירה, כן לא בהומור. ואפילו טובה

 לאות־מחאה. העסקים, את להשבית שאיימו
 עצמו כנען חמדי של נוספת התערבות רק

אלימה. שביתה מנעה
 ששר־הביטחון, עד־כדי־כך, הרצין המצב

ביקורו. את במפתיע הקדים דיין, משה
 בבוקר, תשע בשעה שבשבת, אירע וכך

מ בתי־ספר 12 של התלמידות חזרו עת
 טוקאן, פדואה עם לאות־הזדהות לימודיהם,

מש שהרכיב — דיין של מכוניתו חנתה
 ליד — גלויות עיניו כששתי כהים, קפיים
 מישמר־ לליווי והמתינה בית־ליד, צומת
לשיירה. אור־ירוק שיתן הגבול
 ישבו וראש־העיר ששר־הביטחון שעה אך
 החליטה שכם של והעירייה במצב, לדון

 מישאל־ בידי גורל־התפטרותה את להשאיר
 היד שמדיניות ברור היה השבוע, תושבים,

 — מורעלים פירות הצמיחה כבר החזקה
 יצטרך מי שעה, לפי ידע, שאיש מבלי

אלה. מפירות לאכול

ך ו נ י ח
מיו

והיפוכו
לצעי הניתנות החשובות ההרצאות אחת

 עוסקת חשוב ממלכתי במוסד ישראליות רות
המיני. בחינוך

ומח מחזור כל בפני מרצה רופא־המוסד
בנו מדעיות ידיעות לצעירות ומקנה זור,
מעבי ההרצאה שלאחר הוא והנוהג זה. שא

 שאלות — ובהם פתקים הצעירות אליו רות
לנושא. הקשורות שונות

ה באחד אמצעי־מניעה. העיקר:
 רואה כיצד הרופא נשאל האחרונים מחזורים

 הוא והאם הנשואים מלפני יחסי־מין הוא
מצדיקם.

 ביחסים פסול כל ״אין הרופא: תשובת
 שהבת כמובן בתנאי, — הנשואין לפני אלה

 ויודעת השונים, אמצעי־המניעה את מכירה
בהם*. להשתמש כיצד

ש מורות, נכחו הרצאה באותה
 בחיפה, לקורס־הכנה מכן לאחר הועברו

 ואזורי־קליסה לעיירות־עולים ד,ישלחן לפני
שונים.

 על נוספת הרצאה הבנות קיבלו בחיפה
 המרצה היה שהפעם אלא — מיני חינוך
 לחינוך המינהל מנהל שמואלי, אליעזר הדייר

והתרבות. החינוך שבמשרד העל־יסודי,
 הופתעו לדבריו שהאזינו המורות 80

 בענייני־ הסברה כל שולל המרצה כי לשמוע,
 זה, בנושא חינוך להעניק ומסרב מין,

 לנושא להיכנס כדאי ״לא ולדבריו מאחר
זה״. מסוכן

 הצעירות. המורות את סיפק לא הדבר
 בכל ביקשה שמואלי, לד״ר פנתה מהן אחת
 יחסי־מין קיום על דעתו את לדעת זאת
הנשואין. לפני

 יחסי־ קיום הדעת על כלל להעלות ״אין
 הפסקנית תשובתו היתד, הנשואין,״ לפני מין
המחנך. של

 ממדר־כות אחת ממקומה בנחת קמה אז
 הקיבוץ־ ממשקי אחד בת שהיא הקורס,
 כבר יחסי־מין בקיום התחלתי ״אני הארצי:

 צלול, בקול הודיעה וחצי,״ 16 בגיל
 מאחר — פסול בכך ראיתי לא ״ומעולם

 ומשום למעשי, אחראית עצמי את רואה ואני
 מקיפים הסברים במשק מחנכי מפי שקיבלתי

הבעית־.!״ על
 דברי לשמע עוז, אזרו אחרות בנות
 — הנבוך המרצה את הן גם תקפו חברתן,

 הרצאתו, את לקצר משום־מה שהחליט
ובבושת־פנים. בחיפזון מהמקום הסתלק

משטרה
 :ועכשיו

■■■■■■■■■ןחם נשק
כ בימים השוטרים, מסתובבים בלונדון

 הכלל מן להוציא כלשהו, נשק ללא תיקונם,
 מזויינים בניו־יורק הלבנים. מקלוחיהם את

לשיניים. עד השוטרים
 מש־ הלכה ערי־הארץ וביתר בתל־אביב
 את חימשה היא בדרך־ביניים: טרת־ישראל

שמס אלה את בייחוד חם, בנשק שוטריה
 קיימי? היתד, זאת, עם יחד בלילות. תובבים
 — באש לפתוח השוטר על האוסרת הוראה

 במיקרים בייחוד זאת. עושה שעבריין לפני
מן ומעשי־שוד היום, לאור התפרצויות של
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