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 לסימן־ההיכר, הפכו וסמים מין

 על דעתכן מה הנוער. של כביכול
הנישואין? לפני יחסי־מין
לע רוצה אני אישי באופן :רונית

בעלי. שיהיה האדם עם רק החוויה את בור
מס לא אבל חוקים, כאן אין :אוקי

שמקיי בנות על יפה בעין אצלנו תכלים
צעיר. בגיל יחסים מות

ה מת שלנו שהחברה חושבת אני :דנ
הנישו לפני ליחסי־מין בסבלנות ייחסת

 מהרעיון, מתלהבת לא אני כי אם אין.
 החבר עם רק לי יקרה שזה רוצה הייתי
לא כך, אחר להתחתן לא נחליט אם שלי,

 הדתיים הבחורים את״
!״באוזניים לצבא לסחוב צריך

ש הערך אין לבתולים אסון. בזה יהיה
פעם. להם ייחסו

 נראים הבעל עם דק יחסי־מין : דפנה
 שומעת שאני מר, לפי אך כאידיאל, לי

המציאות. זו שאין כנראה מסביב, ורואה
 הוריכן לבין ביניכן הקירבה מה

לבינה? שבינו כעניינים
 נותנת אותי יראה שלי אבא אם :דנה
יק הוא אפילו, הלחי, על לבחור, נשיקה

פחות. מתרגשת אמא מהגג. פוץ
 יותר ולחבר לחברות מספרים :אוקי

להורים. מאשר
קרו אמי לבין ביני היחסים :דורית

 לי. שקורה מה כל לה מספרת אני בים.
יודעת. כן גם היא מספרת, לא אני ואם

לסמים? יחסבן
לגמרי. מתנגדת :אוקי

שמעש־ אלה לגמרי. מתנגדת :דורית
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מהמציאות. בורחים — נים
ה ש סיבה מאותה סמים מעשנים :דנ
גבריים. להיראות רוצים סיגריות. מעשנים

ה  מעשנים סמים, שמעשנים אלה :פייר
וסקרנות. חיקוי מתוך

| דתיים שטחים, שלוס, 1
השטחים? בעיית עם מה

 מוותרת הייתי שלום תמורת :אוקי
לירושלים, פרט הכל, על

״לקיבוץ״ ברגמן: פיירה

ה 0*111:1 י שבע מראייןה

 הרס מיסגרת, כל ניפוץ רסן. ללא ומין סמים מרד. מרד. מרד.
ה בעקבות - מתדרדר בו רכים, לדעת הכיוון, זה והשתוללות.

 הולכת המגמה בישראל. הנוער גם - המערבי העולם ברחבי נוער
 שנת .1969מ־ גרועה 1970 המומחים. מזהירים בנגע, ופושה

האמנם? .,70מ־ גרועה תהיה ׳71
ל עלול - בעיתונות מאמרי-אזעקה הקורא ב״קפוץ", המבקר
 שלא מגלה - עצמו הנוער עם לדבר שטורח מי שאמנם. התרשם

אחרים. גם יש הורסים. מנפצים, מורדים, שיש נכון אמנם. בל־בך
ת אחרים קבוצת עם משיחה קטע זהו צגו ת-המיי  באלו-אחרו

 רונית נדיבי, דפנה נבון, דורית :1971 נוער של השני הצד את
ב שמיניסטיות - מרושק ואוקי דרור דנה ברגמן, פיירה נירי,

אק כשאלות דעתן המשמיעות - ברמת-השרון ״השרון״ תיכון
לא-מורדות. להישמע חוששות ואינן - ועקרוניות טואליות

לצבא-קבע״ ״אולי :נירי רונית
מיו להיות צריכה לא הדת :דורית

בממשלה. צגת
 דרך זו דת. רק איננה דת :אוקי

 — מיעוט הם בארץ הדתיים אבל חיים.
 שמתיחסים כמו אליהם להתייחס וצריך

למיעוט. דמוקרטית במדינה
אפ — דתיות לבנות בקשר :דורית

או לשים ההצבות. בעת בהן להתחשב שר
ב אותן לשחרר מתאימים, במקומות תן

לשחרר לא אופן בשום אבל וחגים. שבתות

 קרוב, מישהו מאבדת הייתי לוא : דפנה
 לוותר יכולה הייתי לא — מקום באיזה

הזה. השטת על
ה בש פרחים ששמים בארץ אלה :דנ

ה את מחקים שלום, על ומדברים ערות
 וייטנאם, מלחמת יש אצלם אבל אמריקאים.

מי שונה הדבר שאצלנו מבינים לא והם
קיום. מלחמת היא המלחמה אצלנו סודו.

ערבים״ ״לפגוש :נבון דורית
 מושרשת והיהודים הערבים בין השנאה

שלום. על לדבר שקשה כל־כך,
 המידוץ פרשת על דעתכן מה

? כאשקלון
 מדיף הדתיים שעושים מר, כל : דפנה

הפוליטי. בתחום מקום אין לדת רע. ריח


