
מתוכה יוצא זעיר פלסטיק ותינוק בונת־הנלסטיק(מימין) בטן על קלה לחיצה

ה הילדים של האתהן הלהיט הוא זה צעצוע הושלמה. והלידה קלה משינה איוונ נ
 משוחררים יהיו מחר של שגני־חנעורים לכך, זו קטנה בובה תעזור האם

 העולם ברחבי חינון מומחי ן היום של מבני־הנעורים יותר לפחות — מגעיות־מין
 בגן־הילדים. כבר להתחיל חייב השיטתי המיני החינוך כי כיום, מסכימים המערבי

 הגיעה לא הזו הבובה״הולרת גם זה. אידיאל מהגשמת עדיין רחוקים בישראל,
 להצלחה זוכה היא לאחרונה, בשיווקה הוחל שם שבאירופה, למרות — לארץ עדיין

לחי :המישחק תחילת את לראות ניתן מימין) (למעלה הראשונה בתמונה מסחררת.
— ברורים שדיים ובעלת בטן נפוחת אשה, דמויית שהיא — חבובה בטן על צה

 על החוצה. מבצבץ — כאימו הוא, גם פלסטיק — תינוק של שראשו לכך גורמת
 של תפקיד ממלא כשהוא כך, ולמשוך. התינוק, של בראשו לאחוז המשחק, הילד

 הוא גם הבנוי התינוק, העולם. לאוויר בשלמות התינוק את מוציא הוא מיילד,
 מצפה המשחק ולילד — ילדה או ילד להיות יכול האנטומיים, הפרטים במלוא

 מהבובות־ בחלק בי כפולה, הפתעה לו מצפה לעיתים, לו. נולד מה לגלות הפתעה,
 בובה־אמא לשווק היצרנים מתכוונים יותר, מאוחר בשלב תאומים. ישנם האמהות
לחניק. גם המסוגלת

 ברחבי- לנסיעות הלימודים סיום לאחר
בטיו והתנסויות חוויות ולצבירת העולם

לקוד בניגוד המבטאת (גישה אלה. לים
 זו קבוצה ההתמסדות) של דחייה מתה

 ונערות נערים של ניכר מיספר הכילה
 בקיום צידדו או בהווה יחסי-מין שקיימו

אלה. יחסים
 הדנות השאלות בכל כי להדגיש ראוי

בת שוני של בעייה התעוררה ביחסי־מין,
 את שונים מגילים הנחקרים של פיסתם
 שהופנו שאלות מתוך ,יחסי־מיך המושג

 מכיתות תלמידים על־ידי החוקרים אל
 השאלונים, מילוי בעת ושישית חמישית
 מייחסים אלה תלמידים כי הרושם התקבל

 חיבוקים לנשיקות, יחסי־מין של משמעות
 המינים. שני בין שהוא מגע־גופני כל או

 ניתן יותר המבוגרים לתלמידים באשר
 ידם על הובן יחסי-מין המושג כי להניח

והמוכרת. המקובלת במשמעותו

 וחשיש אורגיות
המבוגרים נדמיון

 מקיימים הם כי דיווחו אשר חקרים ך
עצ להעריך גם נוטים יחסי-מין כיום •4

 כי ולדווח החבר׳ה, בין השפעה כבעלי מם
למט שלא חברים עם להיפגש מרבים הם

 חשיבות ליחס הנטיה גם לימודים. רות
הנו אצל קשורה נמצאת כיום, ליחסי־מין

 כבעל־הש־ עצמו את להעריך לנטייה ער
החבר׳ה. בין פעה

 עם המועדף דפוס־היחסים על לשאלה
הנשא ממחצית למעלה השיבו השני, המין
 מתקיימת בו מצב מעדיפים הם כי לים

 המינים שני בין וממושכת קבועה חברות
 בן־ של תכופה החלפה של מצב פני על

הזוג.
והשמי מתלמידי.השביעיות הארי חלק

ה הקבוצה חברי כלומר שבמידגם, ניות
 בעבר יחסי־מין קיימו לא כי אמרו בוגרת,

כיום. גם יחסים מקיימים אינם וכי
 מגלה יחסי־מין לקיום הנמשך הנוער

 אחרות אסורות״ ל״התנהגויות גם משיכה
 זו קבוצת־נוער אך וסמים. סיגריות כמו

השאר. בקרב ממש זעום מיעוט מהווה
חיו גישות מביע הנוער של הגדול רובו

 המקובלים התנהגות ולדרכי לערכים ביות
 המתירני, הדימוי כי נראה החברה. על

 מן רבים שתלו התענוגוודהאסורים, שטוף
 אד' מתחושת־הפסד נובע בנוער המבוגרים

 ימי־נעוריהם אשר מבוגרים, חשים הם
 בער־ ומעוננים באורגיות שטופים היו לא

פילי־השיש.
 חשוביס כמה

ח מי סי־ ח י
דנ מחקר ■•4 י וקומוניקציה לשיטות־מחקר מרצה { 1 פלד, ציונה על־ידי ע

 ועובדת בירושלים, העברית באוניברסיטה
 הסקר. הוזמן בו למחקר־חברתי המכון
 עוזרת שימרלינג, חביבה ידה על עזרה

 קצינת- העברית, באוניברסיטה הוראה
 למחקר־ המכון עובדת וכיום בעבר מבחן

חברתי.
 של שילוב הנוכחי המחקר היה למעשה

 הוזמן אחד מחקר נפרדים. מחקרים שני
 והתרבות החינוך מישרד על־ידי במכון

 שמגלה העניין מידת את לדעת שביקש
בסמים. הגימנסיות נוער

הברי מישרד על־ידי הוזמן אחר מחקר
 הנוער של יחסו את לבדוק נועד והוא אות

למין.
 הסבירו חברתי למחקר המכון ראשי

 שני בין הקשר את המזמינים הגופים לשני
 הצדדים כל דעת על והוחלט אלה נושאים
 הבעיות, שתי את שיכלול מחקר לערוך

שביניהן. היחסים על
אמ בשיטה בנויים היו המחקר שאלוני

שא לכל תשובות סידרת כלומר ריקאית,
 כמה גם נתנו נכונה. אחת רק מתוכן לה,

הנש היו עליהן פתוחות מרכזיות שאלות
 מפורטות תשובות לענות חייבים אלים

משלהם.
 דפוסים שני קיימים .1 היו: השאלות

 האחד, המינים; שני בין ביחסים עיקריים
 השני, המין בן עם קבועה חברות קיום

 עם וקצרות רבות חברויות קיום — והשני
שאתה היחסים דפוס מה השני, המין בני

 להתחיל רצוי לדעתך גיל באיזה .2 ו מעדיף
מין? יחסי לקיים

 יחסי מקיים אתה או קיימת האם .3
מיו•
 חברות חברים, עם משוחח אתה האם .4
 מין? ליחסי הקשורות בעיות על אחרים או
 לקבל מעוניין אתה האם .5 ? זמן כמה כל

המין? נושא על נוספות ידיעות
 בכיתה מחנך לשעת מישהו בא אילו .6

שעלי השאלות הן מה מינית. הסברה לתת
 בעיקר? הדיבור את שירחיב רוצה היית הן
 יהסי־מין לקיים לך חשוב כמה עד .7

כיום?
 הוראות
מפורטות

ה נערך בהם כתי־הספר מנהלי ^
בכתב. מוקדמות הודעות נשלחו מחקר /

 עצמי למילוי לנחקרים נמסרו השאלונים
באו או הלימוד בכיתות בו־זמנית שנעשה

 מראיינים בנוכחות שבבתי־הספר, למות
 התלמידים הנחיית ובהנחייתם. המכון של

 סגור שאלון מילוי של בטכניקה הצטמצמה
 השאלונים את ימלאו שהנחקרים ובהקפדה

בשני. האחד בלתי־תלוי באופן
 מיוחדת הדרכה קיבלו המכון מראייני

 מפורטות והוראות שאלון־המחקר, לתוכן
 ותתעוררנה במידה לתת שעליהם לתשובות

שונים. מסוגים שאלות
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