
 הוקמה זו מהחלטה -מתוצאה אלון. ייגאל
 אנשי־ חינוך, אנשי וסד. ׳צובורית ועזות

 ומפקחים ׳בדבר הנוגעים בתחומים מייקצוע
 ,שהתבקשה — !והתרמה החינוך ממ״שדד

 ולהציע המיני החינוך תוסנית את לגבש
למימושה. דרכים

 להקמתה הביאו זו ועדה של המלצותיה
 הפדגוגית במזכירות מיוחדת יחידה של
 -המחנכת ריכזה שאותה מישרד־הח״נוך, של

 את רק לא והכינה ׳ששקדה הראל, חנה
 חר גם אלא זה !בנושא הלימודים תוכנית

למו ענפה השתלמות ומערכת מר־הדרכה
תלמידי בפני להתייצב שיובלו כדי רים,
 בעיות על ׳בחופשיות עימם ׳ולשוחח הם

חמין.
 שנים, ארבע ׳במשך הופעלה, ׳במקביל

 במספר מיני חינוך ישל ניסויית תוכנית
 מבחינה בארץ. חינוך מוסדות ישל מוגבל

 עוד המיני החינוך מהססת החילה היסטורית
 ה־ השנים ׳ארבע במשך ישנים. ארבע לפני

 בתי- 300ב־ ׳ניתנו מסתבר, כך אחרונות,
 בנושאי־מיו, סדירים ׳שעורים בארץ ספר

 מודע אפילו יהיה ההורים ׳שציבור מבלי
לכך.

 באחד פירושו: נכבד. מיספר הוא 300
 הונהגה סבר ,בארץ בתי־ספר ארבעה מכל

 ׳אחרת. או זו המיני,בצורה החינוך תוכניית
 כל לא להטעות. עלול זה שמיססר אלא

 מתוכנית נהנו סתי־ספר באותם הכיתות
הניסיונית. המיני ה׳חינוך
 שנה, לפני משרד־החיניוך שביצע סקר

 בבתי־הספר המיני החינוך הקניית לגבי
 הלימודים ׳בשנת ׳בישראל ד,ממלכתיים

 10.6ס:ש־ס/ כך על מצביע ),1976( תשל״יו
 11.3ס/0, יורק היסודיים, בתי־הספר מכיתות
 שבהם העל־יסודיים בתי־הספר מכיתות
זיו. בפעילות השתתפו התוכנית, נוסתה
 שבהן הכיתות ׳באותן הפעילות היקף גם
 ביותר. מוגבל היה ׳המיני, החינוך נוסה

ב שניתנו השעורים מספר היה בממוצע
 על־ בבית-ספר מיני חינוך ׳שקיבלה כיתה
 יסודי ובבית־ספר בשנה, ׳שעות 7.7 יסודי

 שנה באותה קיבלו הסל בסך אחוז. 4.7
 בליתי- שעורים מהתלמידים אלף 15כ־ רק

מיני. בחינוך סדירים
 בסל המיני החינוך יופעל לא השנה גם

 תוכנית ׳בארץ. הכיתות ובכל בתי־הססר
כ מישרד־החיינוך, שמציע ,המיני החינוך

 איגד. הכללית, מתוסנית־הלימודים חלק
חיי אינם בתי־הספיר ׳מנהלי ׳חובה. תוכנית

 סהגדרת להם, הוגשה היא ׳להפעילה. בים
 קיבע של כ״תוסנית הפדגוגית, המזכירות
 - י ני ו ע מ ה החינוך מוסדות ישל לבחירתם

ם  שכבר נראה, זאת עם יחד בכך.״ ני
רב בבתי־הססר המיני החינוך יקיף השנה

 ויילך יגדל אלה של מיספרם תלמידים. בות
לשנה. משינה בהדרגה

אלי חלק ר טג  אינ
ם די מו לי ה מ

* ה ף ר ה סכי  במיש־ מפקחת הראל, חנ
•ז החי ■תוכנית את שריכזה רד־החינוך, י
 בכל ״לא :היום יועד מתחילתה המיני נוך

 המוסשרים מורים של קאדר קש ביית־ספר
 להתעורר גם עלולה מייני. חינוך לתת

ב אין זה. לחינוך ההורים מצד התנגדות
ש תלמיד על מייני חינוך לכסות כוונתנו

 ידוע זה, עם יחד לכך. מתניג׳דים הוריו
 שיהיו לרעיון ישמחו רבים הורים כי לנו

 לילדיהם מייני חינוך מלהעניק פטורים
 מהווה עדיין מין בנושאי ,שיחה בעצמם.

 רבים.״ מבוגרים אצל ׳בעיקר.
 ההורים, אצל רק לא קיימת הפעייה

 חי- קיבלו לא רובם המורים. יאציל גם אלא
 מהם רבים אצל ופורמ׳אלי. סדיר מיני ינוד

 ודיונים לשיחות מעצורים ׳אותם קיימים
 ההורים. אצל כמו מין, בנושאי חופשיים

 ישל העיקריות קמות המש ׳אחת כך, משום
 המורים את להסשיר היא מקשרד־החקנוך

 לתלמידים. המיני החקנוך בהקניית ישיעסקו
ב למורים נערכים והשתלמויות ׳קורסים

 יועברו השיעורים שנים. כמה זה נושא
 גם אלא ׳והמחנכים המורים על-׳יידי רק לא

ויוע פסיכולוגים רופאים, ׳אחיות, על-ידי
המחנ סגל עם ׳נמנים שאינם מיוחדים צים
בית־הססר. של הקבוע כים

 מיישרד־ של הפדגוגית המזכירות ■קבעה
 והחינוך ל׳חיי־מישסחה ״החינוך החינוך:

 נושאי של אינטגראלי יחלק יהיו המיני,
 (סיפרות, ■למיקצ׳ועותיהם השונים הלימוד

 אזרחות, ביולוגיה, שפעיל־סה, תוריה תנ״ך,
 במיסגרת גם יופעלו אך וכר), גופני חינוך

 השונים, במיקצועות מיוחדים נושאים של
נפרדים. ושיעורים על-י׳די וגם

 בית־ בעבודת התוכנית ישל ״׳שיבוצה
 לאותן ורק המנהל, ע׳ל־ידי ייעשה הספר

המוכן מתאים מורה להן ׳שנמציא כיתות

ם וגדל. גדל ״העוטר ח טן הר ב ם ו א א הם. גם גדלים ה כ א גאה א מ א  כ
שב חו א ו ת שהי אי ר ם הם ייחד נפלא. נ שי תרג ת מ ש רג ה תיו מ עו  תנו

ת שונו א ר ״ של ה ק, תינו ם כך ה רי סבי בי מ ת ד כו פ ס  לנד נולד תינוק ה
ת ת א ע פ כי ההריון. תו ת ה פו רס ת הגי רי ב עי פר, של ה ם הס כרו ה חי  גם ש
ת ת תובנית־־הלימודים א יי קנ ה ך ל חינו מיני ה ד ה פ ס ה ־ תי כ ם. כ סודיי הי

ה. ״הלידה ל חי ת ם האם של לצידה מ אי צ מ ב, נ א א ה פ הרו ר ו  לה העוז
ה. ומדריד ת ק או תי ר ב ,נמתח הנ ח ר ת מ שר בדי ו ק לאפ תינו ת ל א צ  ל
ם לרדפו. ח ר ץ ה כוו ת ת ודוחה מ ק א תינו ה. ה צ ת החו שי א ח ר ש. מגי א  הר

ת אחר־כד או צ ת יו עו רו ת כולו.״ הגוף — ולכסוף הז י כנ ך תו נו חי מיני ה  ה
ת ב ח ר מו ת, ה ם כולל דיונים שעורי ם ו טי ר ם מפו קי מי מע ת כבל ו עיו המין. פ

 כית־ מנחל לכך. ושד,וכשר בנושא לטפל
 ושיוקדש השעות מיספר על יחליט הספר

יילמד. ׳שבהם המועדים ועל לנושא,
 יובא בבית־הספר התוכנית הפעלת ״לפני
 הדבר ואם ההורים, ,של לידיעתם ■העניין

 צפייה הרצאה, אסיפות־זזורים, יקויימו ׳ניתן
 במידת האוריקוליים. העזרים בסייוע ■ודיון

הו הדרכת גם ׳תאורגן ׳והצורך האפשר
רים״.״

אי המיני החינוך של ת׳וכ׳נית־הלימודים
 מישרד־ מפורטים. מערכי־ישעור כוללת נה

 למטרות באשר המורים יאת מנחה החינוך
 ■המיני ׳החינוך שבתוכנית האופריאטיוויות

 נושאים מייבחר לו ׳ומציע כיתה, כיל לגבי
 אינם הנושאים יאך התלמידים. עם לדיון

 גוש־ להעלוית רשיא הוא הטורה. יאת מחייבם
 לאפשר וסביבתה, הכיתה מחיי העולם ■אם

 עם ׳ולהתמודד שאלות לשאול לתלמידים
 ׳המומלצים ,הכלילים האפשריות. התשובות

 ליצור :הם מישרדיהחינוך על־ידי למורים
התל את המקבלת נינוחה ,אווירה בכיתה

 לדיון ובנכונות שיפוטית גישה ללא מיד
 חיי־ מציאות כי לזכור, חשוב ופתוח; כן

 רבי ,המינית ההתבגרות ודרכי המ״שפחד׳
 ממציאות להתעלם ׳אין וסתירות. בעיות
מצ ׳שיל למיגוון להתייחס ׳וראוי זו, נתונה

ה מן וחרדיות תיסכולים למסוע כדי בים

 לרמת להיענות מסוגלים שאינם תלמידים
בלבד. החיובית הציפיות
״ישת הראל, יחנה אומרת כילל,״ ״׳בדרך

קבוצ ודיון שיחד, של בטכניקה המורה מש
 ו׳סיפ־ מידע בפירקי ייעזרו המורים תיים.

 לרשותם יעמדו וכן בכיתה, ישייקחאו רות
ושקופיות.״ סרטים

מי: המשל רגז או  ה
צה ם קפי מי ל

של, יך,  ב״ת־הסיפר בכיתת יועבר למ
* ז האודגאזם בנושא שעור \

 ויחסי־ נוער הנקראת החוברת בטיוטת
 מקש* על־ידי למורה־המחנך המוצעת מין,

 הקרוי מערך־׳שעור מתפרסם רד־החינוך,
 הצעה על־פי המישגל״. ישל ״הפיסיולוגיה

להיר האורגאזם בנושא ׳שעור עשוי זו,
:כך בערך אות

התל בפני ויצייר לבייתה ייכנס המורד,
 סף על מקפצה שיל ציור הלוח על מידים

התלמי עם לדון יתחיל ׳אחר־כך בריסה.
למים. מהמקפצה הקפיצה שלבי על דים

 :הסולם על טיפוס סולל הראשון השלב
 סנראד, מגסה האדם מתחילה; ׳ההתרגשות

קודם, זאת עשה לא הוא אם ;חזזש משהו

 ;מפחד — לאחור שייסוג ייתכן ;פוחד הוא
 ישבאמ׳ת משהו לעשות ׳נדחף שהוא יי׳תכן

מהת כתוצאה (אולי לעשיות רוצה היה לא
 שהוא בו התגרות או אחרים, עם ערבות

גבר). ואיננו פחדן
 קדש ׳לאורך ההליכה הוא השני השלב
 לקפוץ העומד של התרגשותו :המקפצה

 אם גם ׳לסגת, קשה סאן מאד. גבוהה למים
שקו כבר הקרש לקצה כשמגיעים רוצים.

 לנפילה חשש קיים ׳בעניין, מאד עמוק עים
 וושיווי־המי־ש־ ,ד,׳שליטו־ ולאיבוד מהקרש,

קל.
 ייתכן למים• הקפיצה סשלושי: השלב

 כיל אבל מאד. ׳מוצלחת למים שיהקפיצד,
 היא ראשונה קפיצה זו ׳שאם הסיכויים

 יפול הקופץ מוצלחת. ולא מגושמת תהיר.
בלל. ליהנות מבלי בסברות, הבטן על

 יש כאן מהמים. היציאה :הרביעי השלב
 למים, הקפיצה כלפי ׳חדשה גישה לקופץ

 שיחליט ייתכן קודם. נייסד, ילא שאותה
שיח ייתכן ׳למים. לקפוץ ׳אוהב הוא שאין
 עליו ייקל נהנה, הויא אם ׳שנהנה. ליט

שוב. מהקרש לקפוץ
 בסוגיית ממושך דיון ׳אחרי זו, ובנקודה

מ התלמידים יתמהו ודאי למים, הקפיצה
 בתוכנית- הקפיצה־ילמים נכללת זה מתי

 כין השוואה המורד, יערוך אז הלי׳מודים.
 של המינית תגובתו לבין למים הקפיצה

האדם.
 לגירוי, דומה המקפצה סולם על הטיפוס

 הגירוי עם מתחיל זר, שלב המורה. יסביר
 כמה עד דקות כמד, ילד,ימשך ויכול המיני,
 ב׳ני־הזוג בין ׳והליטופים הנשיקות שעות.
׳המקפצה. בסולם לטיפוס דומים

 לבניית דומה המקפצה קרש על החליסד,
 נובעת שממנו לשיא עד כמישגל, המתח

 גם כך הקרש על כמו האורגזמה. אחר־כך
 קשד, הנסיגה המודה, יסביר זה, בשלב
 השלי־ את לאבד אפשר גם לפעמים מאד.
סד,.

 למים כקפיצה כמוהו עצמו, האורגאזם
 נעשתה, סבר ׳לקפוץ ההתחייבות מהמקפצה.

תוס באן ישיאו. עד בעניין מעורב והאדם
התכווצו סידרת :האור׳גאזם מהות גם בר
ה את המשחררות ,מהירות שרירים יות

שהצטבר. מתח
 דומה — הרביעי השלב — מהים הי׳צקאד,
 חוזר הגוף האורג׳אזם. ׳שאחרי להרפייד,

ה לקור זאת להשזוית !אפשר רגוע. למצב
אליהם. ההגעה בעת מים

 במשמעות התלמידים עם ידון המורה
 יתגברו ה׳אם :מעשה שלאחר הרגשות

 לא־מ׳וצלחז ניסיון עקב והחששות הפחד
 לקפוץ, פעם התחייב שהנער בגלל האם
י ושוב ישוב לקפוץ יותיר קל ליו יהיה

 המינית התגובה נושא השוואת על־ידי
 יותר לשתף ׳המורה יופל ממקפצה, לקפיצה

 על לספר יוכלו רבים בשיחה. ■תלמידים
 מחשבותיהם על למים, בקפיצות ניסיונם

 מושג מכך לקבל יוכלו הם והריגשותיהם.
 לא אם גם הימינית, התגובה מהיות על

אז. עד בד, התנסו

ה לה מ  יגי
ר ק ס ה

 על זה מעין שעור דח׳שוש. מה ין ט
יוע לא ■והאורגאזם המי׳שג׳ל המקפצה

 בית־הספר ׳של ׳אל״ף בכיתה לתלמידים בר
 י״א כיתות לתלמידי מיועד הוא היסודי.

 ה- שעל-פי העל-יסודי, בבית־הססר וי״ב
 במגע רובם סבר התנסו סטאטיסטיקה

 שהם לחשוב יטעו לא ׳שהמורים כדי מיני.
 תוצאות להם הוגשו טירונים, עם מדברים

 המצב על 1974 באוגוסט ׳שנערך הסקר
 יחסי בתחום בישראל, הנוער בני בקרב
 על-פי ׳שנערך הסקר הנשואים. לפני המין

 ראש- במשרד לדמוגרפיה המרכז הזמנת
 לנצט, משה ד׳הד בידי בוצע הממשלה,

 סופיה מירדן, הפרופסור אנטונובסקי, הד״ד
 על מצביע הוא שוהם. ׳ואילנה קבונקי

כדלקמן: המסקנות
ב הנוער בני של המינית הפעילות •

ה בעולם המקובל על עולה אינה ישראל
 ובנות בנים בין בולט הבדל יש מערבי.

ב מסויים שוני ׳וקיים המינית, בפעילות
 בתי־הספר. ■וסוגי לארצות־המוצא התאם
 מאד. נמוכה והרבייה המין על הידע חמת

מ חופשיות יותר בני־הנזער של העמדות
שלהם. המעשים

 מהבנים 74,־/״ כבר יוצאים 14—15 ׳בגיל
 השני. מהמין בני־זוג עם מהבנות 72/״0ו־,
ב עוסקים מהבנות 560ד,־/ מהבנים 69/״0

 50/0ו־ מהבנים 33״/״ רק יאבל נשיקות,
 ביחסי־מין מלא. במישגל התנסו מהבנות
 אצל שנתיים של ״פיגור״ קיים מלאים
הבנים. לעומת הבנות

מ־ 41,־/״ סבר התנסו 16—17 בגילים •
)74 בעמוד (המשך
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