
ת ך*ן  מל בארצות־הברי׳ת שעמדה ע
 המיני ך החישו הכללת בעיית הפרק

 !נפוצה בתי-הסיפר, ישל בתוכנ״ת־הלימודים
:הבאה הבדיחה שם

 בנו, של לחדרו !במפתיע ׳נבנם יאחד אב
 ובמעשה־ ושקוע 12ה־ בן !בנו את שם יומצא

 .פש־ לבן: ׳ואמר נבוך לא האב אוננות.
ל רוצה אני השעורים, את להכין תגמור

משהו...״ לך הגיד
 בישראל, ׳ואמהות אבות ויותר יותר
 במצבים עצמם את למצוא השנה עשויים
ל צפויים אינם אומנם הם דומים. מביכים

ומע שעודי־בית !מכינים ילדיהם יאת גלות
 נכונות לבטח אבל המין, ׳בנושאי שיים
 להתעניינות הנוגע ספל הפתעות כמה להם
 — המין ׳בבעיות ׳ובנותיהם !בניהם של

 □בעיות עמם לדון יבקשו ישיבה ובפתיחות
 היא הנוכחית !שנוודהלימודים כי אלה.
 בישראל. המיני החינוך !של המהפכה שינת
והחינוך לגיטימציה, סוףיסוף קיפל המין

 כמו הישג על אפילו לאין־ערוך עולה תה
חינם. תיכוני חינוך

ה ד חי הי
ת ד ח ו מי ה

ט ^ ב  שדווקא אבסורדי נראה ,ראשון מ
 שהוא המיר, זבולון כמו דתי ■שריחינוך *י■
ש הוא ואינטי־מתירני, שמרני דימוי פעל

 ב־ המלא המיני החינוך הכללת את הנהיג
 שר־ של סמישרדו ואומנם, ביתי־הספר.

הציבו התנובה מן גדול חשיש יקיים החינוך
המפו פיר׳סומה עם להתעורר העלולה רית
 שכתיבה — המיני החינוך !תוכנית של רט
 כפי שלה, המלא הראשוני הפירסום היא זו

 מכלי־התיק־ ׳פאחד !אף כה עד הופיע ,שלא
בישראל, שורת

 עשוי המר זבולון שכן עדין. המצב אכן,
ה־ הלוץ של דימוי מעתה לעצמו לבנות

שרד־החינוך נונשים המד. זבולון .,הדת שר־החינוך בהנהגת  מי
קנדמי! על־ידי שהובנה בבתי־ספר מיני לחינוך התוכנית את

משרדיו־,!חי על-ידי ריישמית הופלל המיני
 ה־ סתי-הספר של ופתובנית-הוליומודים נוך

בישראל. והתיכוניים יסודיים
 לפיכך, עשויה, ׳תשליט שינת־הלימודים

 מרתקת תלמידים אלפי מאות לגבי להיות
 לה. שקדמו שנות־הלימיודים מסל ומושבת

ש מה סל לשאול יוכלו הם לשבוע אחית
 המין, בתהום לשאול העזו !ולא לדעת רצו

 לא ׳ולבטח ביתיהספר כתלי בין לא לפחות
 סד, עד שנאלצו המיידע את המורה. את

בשיחות הנוער, בתנועת ברחוב, ללקט

ב בהדרכה לא גם ביודהספר, אחות שיל
 כמו !בנושאים ׳בסיסיים מושגים הקניית
 אמצעים או בנות אצל החודשי המחזור

 בתוכנית־ ׳מדובר הפעים למניעת־הריון.
בקפד שהוכנה ומפורטת, יסודית לימודים

 ביו־ החדשניים ההישגים יעל בהסתמך נות
 תוכנית בעולם. המיני החינוך .בתחום תיר
 לחיי־מיש׳פחה לחינוך ״תוכנית המכונה זו,

 חלק ׳מהשינה החל תהפוך מיני״, וחינוך
מיו כשהיא מותוסנית־הלימודיס, אינטגראלי

ש־ כיפי הפאות, המטרות את להשיוג1 עדת

׳חברתית. ואחריות
 העצמית השליטה ראיית יאת לחזק •

׳להשגה, הניתנת חיובית כתכלית
 מספקים חיים לחיות ליחיד לסייע •
 יחסי-הגומלין הבנות תוך מישפחתו, בתוך

׳אייתם. והתמודדות בתוכה
ב החברה של בנורמות להתחשב •
סובל ולטפה והמין, סמ״שפהה היי תחום

יוצאות-דופן. ׳להתנהגויות נות
נוט בישראל לראשונה :אחרות ובמילים

עצמה על הממלכתית החינוך מערכת לת

 בישראל, בני-הנוער בקרב המינית מהפכה
חי לנוער חינוך־מיני ירק ילא ׳שמנהיג סמי
ל (יכפוף מיוחד מיני היגוך גם אלא׳ לוני

ה הדת שבהילסות ולמיגבלות איסורים
הדתיים. לסתי־הספר יהודית)
 משרד־החינוך ראשי ׳מבקשים יכך משום
 המר זבולון לא כי ושוב, ישוב להדגיש,

 המינית המהפכה על ׳שהחליט האיש הוא
 הוא סתי־הספר. כתלי בין השבה שתתחולל

 ותיסנניו שהגו תוכנית ומגשים מיישם רק
בדימוי להשתמש ואם בתפקידו. קודמיו עוד

ך ם מיני חינו טי א בפי לפעו ה1 שהו א ם ר רי ר ׳המופיעים בציו פ ס ש כ  חד
ת, רי כ עי ה להורים לסייע שנועד ב ר כ ס ה ת כ ני ט לילדיהם, מי ס כ ט ת ה ח ת  מ

מר לציור ם ״בך :או אי ם נר רי הו ם ה אינ ש שים כ ם. לוב ה בגדי א א :ר  אב
ר. הוא כ : אכרי־המין אלה נ לו חריו הפין, ש א מ ם. — ו שכי  א

א אמא שה. הי ה ובין שדיים לה יש א א — רנלי מצ ״ נ ת. פו ת ה י כנ  תו
ך חינו שראל, ׳המיני ה מי נולדה כי תו בי הונ שר אלון יגאל של כ ך. כ חינו ה

סחבו־ ציחקוקים ׳ומלוות מיסתורין אפופות
 של בקריאד־בחשאי יאו ׳חד־מיניות, רות

 שנועדו וחוברות־זמין מדעיים סיפרירמין
 גלויה, בצורה לרכוש עתה יובילו — לגירוי

 להתפתחות המותאמת ומסודרת ריושמית
שלהם. ׳והגופניות הרוגשיית

 ׳להבהיר ראוי אי-הבנ׳ו׳ת, למנוע כדי
היגיינה״ ב״שעורי עוד מדובר ואין מייד:
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 של הפדגוגית המזכירות על־ידי הוגדרו
:מקשרד־היחינוך

 אל חיובית גישה בתלמיד !לטפח י•
 תוך מיני, יצור להיותו ומודעות המיניות
 והשיוויזן המינים של הייחודיות הדגשת
ביניהם. ביחסים

אוטונו להחלטה הכושר ואת להגביר •
בזולת התחשבות תוך מין), (בנושאי מית

אמא ״אבא ם ו הבי ת זה או ם מאד. זה א ק. רוצים ה שכיו תינו א  של ב
ב א ם. תאי״זרע ה ב רכי א ם ה א ה ם ו ככי ה. שו ט מי ם הם כ סי כני ת מ  א
ק. הפין תי ר ה לנ ת ע יכולים הם ע חדיו לנו ס י על ת ה ל  לכך — ו

ת, קוראים דווגו שנל הז ״ או מי ר יחסי־מין, בי ס ר מ פ ס  תינוק ה
ת שהופיע לנו, נולד א צ הו רו כתר. כ מקו הו כ פר ז ר דני, ס הגי :ש

ת סה רי כ עי ה שלו ה ב ת כ די נ כי

 בהחדרת עוד להסתפק !שלא המשימה את
ו התלמידים, לראשי ומיספ׳רים עובדות

ל ׳אלא — טובה אזרחות לחיי להכשרתם
 יצורים להיותם המודעות את להם הקנות

 וחיי חיי־מין לחיות ולהכשירם מיניים,
תקינים. מישפחה
ש ביותר הגדולה המהפסד, אולי, ׳זוהי,

והושיבו- בושראל, החינוך בתחום התחוללה

של רוני שלמה שטרק כ. ו ל ר־ כ

זבו לא :ה׳חינוך־המיני מתוכנית הלקוח
 מי!שרד־החינ׳וך את ׳שהכינים הוא המר לון

יילד רק הוא ׳המיני. החינוך של להריון
אותו.

 החינוך ■שילוב על העקרונית, ההחלטה
ה החינוך ישל בתופנית-הליימודים המיני
 בשנת עוד התקבלה והעל־יסודי יסודי
כיהן שר״החינוך ׳בתפקיד כאשר ,1973


