
4*0 40
ם מה שי הילד עו ש צי שגה לגיל מגיע כ ח אינו ו  מובן ו

תר ת יו שב א ל ס כ ל ב כ או ? ה ה ב מוג ה

ד ש א כ .. בר . א מדו ס כ ם ־ רגיל ב קי ר תו זו  או
ה או ר ק מ ב, ב טו ם ה מרי תו שו א. לילד או  הב

שר בר כא א״ ב״כף מדו ס ט כ שו ם פ פכי תו הו  או
ש והוא שמ ה מ ד דנ ת נ כוני מ ק, ו ח ש  מ

ם או פכי הו תו ש א שגי לצד או ש והו שמ  מ
לחן שו ם כ א ע ס ד. כ מו צ

א״ •כף ח כס שיבה נו ש לי מ ש מ ת ו  הילד א
ם 6 מגיל שי ד ד ח ם. 4 ע שני

א מוצר צו פוליזיז״ של י . 
ע בו שר קי  הזיו. ג
שיג ת לה ו י ו חנ ת ב רו ח ב מו  ה

ם צרי מו ם. ל די ל לי

??? גדולה מידה
 או..לה..לה... בבוטיק

 למידות האופנה מבחר
לדוגנונים/יות בי׳סודא ,146 דיזנגוף - גדולות

ה ק ר מו ג רי רי ק ר מי מי ז
ראשית מדריכה הספר בית מנהל

!נפתחים!
שמנות לדוגמניות קורס *
רגיל — לדוגמניס/יות קורס *

לילדים דוגמנות קורס
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הפעי במיושגל. מהנערות 160/0ו- הנערים

ה הפניות ישראל. ילידי הם ב״ותר לים
 אחוז המיזריח. מעדות הן פעילות סתות

 היפנים ביו ביותר הגבוה ׳המינית הפעילות
 הבנות האציל החקלאיים, בבתיחהספר מציד

בקיבוצים.
 הוא, זה סקר מתוצאות ׳שמשתמע ימיה,
 ביןת־הספר של הראשונות בכיתות שבבר

 מהתלמידים ניכר חילק יודע העל־יסודי
 המיני החינוך שתוכנית למד, ׳מעפר החפה
 החינוך שמטרת .אלא אותם. ללמד תנסה
 בלבד. פיסיולוגי מיידע הקניית אי׳נד, המיני

ל להקנות כדי אל״ף בכיתה מתחיל הוא
 עמדות גם ידע, מי׳לבד יבד,דרגה, תלמידים

הולמים. ודפוסי־התנהגות
 רצון הביעו עצמם התלמידים האם —

בית־הספר? במיסגרת מיני חינוך לקבל
 שחשוב חושבים מהתלמידים 750/0״ —
 רובם בביתיהספר. מיני חינוך לקבל מאד

 התיכון. לפני עוד להתחיל שיש סבורים
 בכיתה להתחיל שיש חשבו מהבנות 40׳לסי

הראל. חניה אומרת ו/״
 בנושאים נוסף מידע ביקשו האם —

ז מסויימים
 מידע ביקשו בעיקר, צעירים רבים, ״כן.

 לדעת ביקשו בנים אברי־המין. בנושא נוסף
 מין. מחלות ועל אמצעי־מניעה על יותר

 בעת קורה מה אחרים: מבוקשים נושאים
 יחסי על החוק אומר מה מין, יחסי קיום
וכר. קטינה בעילת מין, עבירות מיו,

 בפיתוח עזרה ביקשו אחרים ״בני־נוער
 בטיס ביקשו בנות) (בעיקר 30ס/ס השקפות.
 יחסי־מין. לקיים ומתי מי עם להחליט
התייח אותם: שעניינו אחרים נושאים

 הנישואין, לפני ליחסי־מיו החברה סות
 האם ביחסי־מין, להתחיל כדאי גיל באיזה
 זאת? לעשות אסור שמתחתיו גיל קיים

 להתכונן איד הראשונה? בפעם קורה מה
הבתולין?״ לביתוק

 ומעט מורה, להיות יכול אדם כל לא —
 מיני. לחינוך מורים להיות יכולים מאד
 מישרד־החינוך בחר קני־מידה איזה לפי
? המתאימים המחנכים את

ה באירגון התחלנו כאשר ״בתשל״ג,
מו ״קיבלנו הראל, חנה אומרת תוכנית,״

 מנהל על־ידי והומלצו מעוניינים, שהיו רים
 שלו אישית היכרות סמך על בית־הספר,

השתלמו עברו אלה מורים המורים. עם
 השאר ביו לתפקיד. מיוחדת ■והכשרה יות

לעו במטרה קבוצתית, דינמיקה גם עברו
לגי שלהם, למיניותם מודעות בהם רר

ש חשוב המין. לנושא ולפתיחותם שתם
חב לבעיות ער יהיה מיני לחינוך מורה

ה בנושאי בציבור שונות ולגישות רתיות
 קומוניקציה ליצור ושיוכל והמישפחה, מין

 רגישים בנושאים התלמידים עם טובה
 המפורטת הלימודים תוכנית וזוהי אלה.״

 כאן המתפרסמת בישראל המיני החינוך של
הישראלית: בעיתונות לראשונה
ת תו כ׳—א׳ כי

ואברי גופם את להכיר ילמדו הילדים
ה הפומבי הדיבור אברי־המין. כולל הם׳

 עמדות לפיתוח יסייע אברי־מין על משותף
 לגוף למין בקשר הזהות עם להשלמה
 מעניין, כעולם הטבע ולקבלת ולמראה,

הנאה. וגורם מסקרן
 את לזהות ילמדו אלה כיתות תלמידי

 את להפעיל ביכולתם להכיר תחושותיהם,
להד נוסף נושא במרחב. ולהתמצא גופם
 המיש- מוסד הבנת יהיה אלה בכיתות רכה

 במיש- התלמיד של מקומו והבהרת פחה,
 גופו, בהפעלת הרגלים לו יוקנו פחתו.

שי סיפוקים, דחיית כגון: וסוציאליזציה
 וב- בחברה ושיתוף־פעולה החפצים תוף

 הריון, לקבל יודרכו התלמידים מישפחה.
טיבעי. כדבר בתינוקות וטיפול לידה

ת תו ד׳—ג׳ כי
הר המיני: בחינוך שיוקנו הנושאים

הסק סיפוק הגוף! פעילות על הידע חבת
התל שאלות אברי־המין(על־פני על רנות

 בא ״איך על הידיעות העשרת מידים):
ל אדם בין השוני והבנת לעולם״, תינוק

המינים. שני קבוצות ובין אדם
 אימון ויינתן המישפחה, על הידע יורחב

 של קיומם עובדת בהבנת בסוציאליזציה,
 (הנאה), פיסי סיפוק בין ובהבחנה דחפים
 ונפשי־רוחני והישגים) (מעמד חברתי
ויצירה). מלמידה (הנאה

 גילאים בקרב העמדות בפיתוח המטרה
התל אצל עצמית י הערכה ליצור היא אלה

 ומתן ועבודה פעילות של בסיס על מידים׳
באברי־המין. להתעניינות לגיטימציה

ת תו ו׳—ה׳ כי
 לתלמידיהם להקנות המורים ינסו כאן

 החיצוניים הגופנים השינויים בהכרת ידע
 הבן אצל ההתבגרות בהתחלת הקשורים

הזכר של המין מערכות ובהכרת והבת,
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