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 אותו ללמד הזמן זה בענייני־מין, ראשונות
 והפעו- האברים של הנכונים השמות את

ה את ולהפסיק לעניין, המתייחסים לות
 רבים מבוגרים התינוקיים. בשמות שימוש

 שלהם, הרופא בפני אפילו לבטא, מתקשים
 שכל בגלל רק פין, או אבר המילה את

פיפי. במילה השתמשו ימיהם
 הפעילי השאלה, על לענות כשסיימת

 הזנה־חוזרת: של הידוע החינוכי הכלל את
 הילד קלט מה לברר מצידך, בשאלות נסי,

גל. אותו על בכלל הייתם ואם מהסברך,
הילד בתמונות־חתך: משימוש הימנעי

 זה ולמה כיצד בשאלה מועסק כה יהיה
 — לשניים שבתמונה הדודה את ניסרו
מדברייך. מילה יקלוט לא שהוא

קרו לעיתים השדיים: היא אחרת נקודה
 כפרס השדיים את אימהות מסבירות בות

ההס זכרי. אבר־מין לה שאין על לילדה
 התרבות מזיק. גם אלא מוטעה, רק לא בר

מי כסמל בשד כל־כך מועסקת המערבית
 בראש לו שיש לפעמים שוכחת שהיא ני,

 הוא השד תפקיד ביולוגי. ייעוד וראשונה
 להתחרות לא להנקת־התינוק, חלב לספק
 פחות אינו הנקבה של אבר־המין בגבר.
הזכר. של מזה חשוב או ניכבד

מילים
גסות

 לאיסורים. _ מביכים מהסכרים ן
יל על האוסרים להורים איננה הכוונה |

 הורים :שאלות־מין בכלל להעלות דיהם
 הנוכחי, הדיון למיסגרת מחוץ הם כאלו

 לא אם מיני־יסודי, לחינוך בעצמם נזקקים
פסיכיאטרי. לטיפול

כ ״רעים״, דברים על לאיסורים הכוונה
 באב־ התעניינות או׳ גסות במילים שימוש

אחרים. של או שלו — רי־המין
 בעלות גסות במילים משתמש כשילדך

מט שהבעייה הוכחה זו מינית, משמעות
 איסור ביטוי. לה מחפש והוא אותו רידה
 לחץ לו. יעזרו לא ליגלוג או עונש סתם,

ביניכם. לניתוק־מגע רק יגרום מצידך
ב גסות במילים הילד משתמש לעיתים

 לגבי יש, שלנושא חש הוא תחילה: כוונה
הד מיסתורית. משמעות איזו המבוגרים,

מנ והוא כאחד, אותו ומפחיד מרתק בר
הו מה פרובוקציה, באמצעות לגלות, סה
פה. לך

 דעי — אלה סימנים מגלה את כאשר
אותו. שמטריד בנושא שיחה ליזום שעליך

פלש! של 1פ1ס
עם

35 אלקטר! ישיקה

 לצלמים בעיה תמיד היוה הביתי הצלום
 פלש, הרכבת כאחד. ומקצועיים חובבים,

ה טעינת בפלש, לצילום המצלמה כיוון
.ועוד ועוד פלש .  התמונות והעיקר .
 טבעיות נראו לא פלש בעזרת צולמו אשר

למקור. ונאמנות
 הביתי הצילום לבעיות המודרני הפתרון

המצ — ״35 ״ישיקה מצלמת הוא
בעו היחידה האלקטרונית למה

 תאורה תנאי בכל המצלמת לם
פלש. עזרת ללא
 אלקטרו ״ישיקה של האלקטרוני המוח

פתוח המצלמה צמצם את ישאיר ״35

 שומרים פיצד
הים? בגד על
להת נוטים והחוף הים בגדי

מהשפע כתוצאה ולדהות קשות
 שמש, מי-ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריכות. החיטוי וחמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלה

 גמישותם על תשמור שמפו״
 והחוף. הים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל
 החיטוי, והמרי המלח שיירי /

הים. בגד חיי את ומאריך

טקסטיל!

 בע״נו נורים חב׳ חמציצים
ך םוצרם ח׳׳ ם נקת בי בפ״

שעשועי-

 את לראשונה הילד מגלה אשר ^
 בדברים אותו תטרידי אל נושא־המין, ^

צני תודעת בו להחדיר תנסי אל אחרים.
 מדברת. את מה על יבין לא הוא עות.

מוחלט. חופש לו הרשי
 החינוך־ נושא הוצעד בארצות־הברית

ה הוצף כאשר קדימה, גדול צעד המיני
 אבר־ בעלת בובת־תינוק הקטן, באח שוק
פרטי־פרטיו. כל על מושלם, זכרי מין

 כל מצד גדולה זעקה שם קמה בתחילה
ה כיום אך והחשוכים, המפגרים החוגים

ההורים. בין ביחוד — להיט היא בובה
 מגלה אינו בה המשחק שהילד התברר

 יותר הקטן האח של באבר־המין התעניינות
חס בובה דווקא להיפך, באוזניה. מאשר

 ל־ חשומת־ליבו את מרכזת אברי־מין רת
 משהו פה שיש לו מאותתת זה, איזור
מוזר.

ליש עדיין הגיעה לא זו שבובה חבל
מא יותר — רבה ברכה בד, טמונה ראל:

הרצאות. במאה שר
 לילדך אם־כן הרשי בית־ספר, גיל י עד
תמי הם המיניים. בשעשועיו גמור חופש
 תפריעי. לא אם — כאלה ויישארו מים,

 להתחיל יכולה את א׳ מכיתה החל רק
בזהי אך — מושגי־צניעות בו להחדיר

תיחפזי. אל לאט־לאט. רות,
 ימשיך לא הוא — לחשוש מה לך אין

 גם שלו באבר־המין בפומבי להשתעשע
.20 בגיל


