
 הונח גבתי־הסט־, מינית הדובה שנות שדוש המסנם סוד׳ סקר
מדהימים שבו והגילויים - מישרד־החינוו שולחן על השבוע

■ ה י ד לי ה ־ ר ד רוט בבית־החולים ח
 שאחז מבוגר, אדם נכנס בחיפד, שילד *

 צעדה אחריו לבנה. מגבת בתוך דבר־מה
 בין מתנדנד כשחבל־הטבור צעירה, נערה

 בתוך שיילדה )*,16( יעל זו היתד, רגליה.
 העובד אביה, בביתה. בית־השימוש אסלת

 במתרחש חש בחיפה, אחר בבית־חולים
 עטף מהאסלה, התינוקת את להוציא ומיהר
לביודו■,חולים. ומיהר במגבת אותה

 מרחם השליה הופרדה בחדר־הלידה
הסתיימה. והלידה — הנערה
 אפטית היתה היא דיברה. לא יעל
 סביבה. עוררה שהיא להתרגשות לגמרי

 הצוות קבע לאימוץ,״ תישלח ״התינוקת
 הביע הנערה ואבי בחדר־הלידה, הרפואי

 הנערה את בכך לערב מבלי הסכמתו את
הגינ למחלקה מיד הורדה אשר הצעירה,
קולוגית.

 ותוכל שתתאושש לרגע חיכתה יעל
 ״לא סיפרה: היא מבית־החולים. לברוח

 רק נפגשתי שהרי בהריון, שאני האמנתי
 כשהיה להריון. שגרם הבחור עם פעמיים

 שהעובר חשבתי בהריון, שאני לי ברור
 להוריה, לספר העזה לא היא מעצמו.״ יפול

 בגיזרתה שחלו השינויים את והסתירה
רחבות. חולצות על־ידי
 ושבה מבית־הוזולים, השתחררה יעל
ללימודים. חזרה

 מפגי ״נזק
,,ונפשי

 תלמידים מקבלים שנים שלדט זה ^
 מיני בחינוך הדרכה בארץ בבתי־ספר י■!

 צוות על־ידי שחוברה חדשה, תוכנית על־פי
ממישרד-החעוך. פדגוגים

 מישרד־ דובר שולחן על הונח השבוע
 תוצאות מופיעות בו אשר מיסמך, החינוך

 הניסוי שנות שלושת את המסכמות סקר,
 חמורים, הסקר מימצא^ מינית. בהדרכה

 ההפלות ריבוי את רבה, במידה ומסבירים,
 מחוסר־ידע. הנובע נוער, בנות בקרב

 בית־הספר במיסגרת שהחינוך מסתבר,
 אין ולכן מינית, הדרכה די תורם אינו
 תוצאות את לפרסם שש לא שהוא פלא

 לראשונה. כאן מתפרסם מהן שחלק הסקר,
 זקוק הצעיר הנוער גינקולוגים, לדעת
להדרכה. דחוף באופן

 בארץ הגינקולוגים שערכו ממחקרים
:עולה
 פעילים 13—12 בגיל מהילדים 100/0 •

מינית. מבחינה
 פעילים 15 גיל עד מהילדים 25,)ף ס

מינית. מבחינה
 פעילים 19—15 בגיל מהילדים 50ס/ס 6

מיונית. מבחינה
 שיש ואמצעי־מניעה מין חיי על המידע

 מסרטים, אליהם מגיע הצעיר בגיל לילדים
 חברים. בין ששומעים ומהסברים ספרים

מהורי הצעירים אל מגיע מהמידע 870 רק
מבית־הספר. נוספים 20/0ו־ הם

הגינ אומר משהו,״ לעשות ״מוכרחים
 רנזב״ם מבית־החולים פאר איתן ד״ר קולוג

צעי ילדות מדי נורא,-יותר ״זה בחיפה.
הפלות.״ לביצוע מגיעות רות

 לקבל יכולה להריון הנכנסת נערה כל
 (בבית־ בוועדה ההפלה לביצוע אישור

 במישרד־ הצעיר. גילה בשל החולים),
 המדוייק, מיספרן מה יודעים לא הבריאות

 הפלה העוברות הצעירות הנערות כי
 עם יחד ברישומים מופיעות בבית־חולים

 אושרה להן שגם ,40ה־ לגיל מעבר הנשים
 שאי־אפשר כך .הגיל. מסיבת ההפלה

 במישרד־הברי־ סטטיסטי מנתון להתרשם
 שאותה הבעיה, גודל על שיצביע אות,
 המבצע גינקולוג פאר, איתן ד״ר כואב

בבית-החולים. הריון הפסקות
הגינ בקרב המהלכת לסברה אישור אין

 נערות 5000 מבצעות שנה שמדי קולוגים,
באי הריון הפסקות תיכון בית־ספר בגיל
 צעיר. גיל מטעמי בבית־החולים, ועדה שור
 הפלות מבצעות צעירות נערות 2000וכ־

רישמי. אישור ללא טיות,ב_קליניקות^פר
 גופני נזק נגרם הפלה שעוברת ״לנערה

 שנהוג ״ולמרות פאר, ד״ר מסביר ונפשי,״
 שיחרורה לפני הצעירה הנערה עם לשוחח

ומוטרדת חלשה הנערה מבית־החולים,

במערכת. שמור המלא השם בדוי, השם •

בתיבה
 הנערה נעלמת כך להקשיב.״ מסוגלת ואינה

 מבוגר שאדם מבלי מבית־החולים, שהפילה
 כדי כלשהו, קשר עימה ליצור הספיק
 ואמצעי- מין חיי לקראת אותה לחנך

 להתנהג איך תדע שהיא שיבטיחו מניעה,
 בבית- חוזרת להפלה שוב תגיע ולא

החולים.

היה זה//
ט״ בשבילי סיו

*  .15 בגיל להריון נכנסה * ירה ן
• היה לא יחסי־מין קיום לדבריה, •י

במערכת. שמור המלא השם בדוי, השם *

 כשמירה לכיתה. חברותיה בין כלל מקובל
 האומץ לה היה לא בהריון, שהיא גילתה
 לאימה, סיפרה לבסוף לאיש. זאת לספר

 גינקולוגית לרופאה מיד אותה שלקחה
 הראשונות בשאלותיה פרטית. בקליניקה

 אפשרות יש אם לברר הרופאה ניסתה
 יחסי- קיימה שעימו לבחור תינשא שמירה

 בתקיפות, זאת אפשרות דחתה מירד, מין.
 מי יודעת לא שהיא לספר חששה היא

להריונה. שגרם הבחור
ל אימה עם שבה היא יומיים כעבור

 בכיתי, הזמן ״כל הפלה. לבצע כדי רופאה,
 אבל לטישטוש, זריקות לי !נתנה והרופאה
 סיוט,״ בשבילי היה וזה כאב כל הרגשתי

 והרופאה בחוץ, נשארה אימה נזכרת. היא
שהפ כזקנה, לה זכורה הפרטית בקליניקה

 כדי דקות, כמה בכל הטיפול את סיקה
לנוח.

 בחורים עם יחסי־מין לקיים נהגה מירד,
 חברה, עם יחד שגרה למרות שונים,

 שנים. בארבע ממנה מבוגר החבר בדירתו.
 ללמוד כדי מדירתם מירה יצאה בוקר בכל

 זה צד הכירו לא וחברותיה בבית־ספר,
 חברותי בין ילדה כמו ״הרגשתי בחייה.
 שאני גבי מאחורי ללחוש שנהגו לכיתה,
גבר.״ לצוד כדי רק למסיבות יוצאת

 נושא על אז הבנות דיברו לא בכיתה
 יחסי לקיום נסחפה מירד, בגלוי. המין

 נראה שבמחיצתו המבוגר, החבר עם מין
 היא אך מאליו. ומובן מקובל הדבר לה
 עלה לא כי באמצעי־מניעה, השתמשה לא
 עשויה היא הצעיר שבגילה דעתה על

להרות.
 טרוד היה וראשה ללימודים כששבה
 נפגעו שעברה, מההפלד, ביעותים בחלומות

 שלא המורים, אולם בלימודים. הישגיה
 לה. הניחו אותה, מטריד מה כלל ידעו
 היה ולא מצטיינת, לתלמידה נחשבה היא
ציוניה. את לשפר מסוגלת שהיא ספק להם

 שהנה בשבילי, היד, ביותר הנורא ״הפחד
 בגלל ללדת, יותר אוכל ולא עקרה, אני

 היא היום מירר,. נזכרת שעשיתי,״ ההפלה
 ביצעה כבר היא י״א, בכיתה ולומדת 17 בת

 דרך בבית־חולים, והפעם נוספת, הפלה
 גילה בשל הפלה, לה שאישרה ועדה

 סיוט, ללא ההפלה עברה — הפעם הצעיר.
 ומרדים. רופא עם מסודר, בבית־חולים

 להרות, מסוגלת שאני לדעת ״נוכחתי
ב אומרת היא הפלד״״ שעברתי למרות
שעברה. השניה ההפלה אחרי סיפוק

חבר
קבוע

 בכיתה הלומד ),18( ארכיב עופר 6$
 טלפון בשיחת חברתו הודיעה י״ב, *

 לעשות ומבקשת בהריון שהיא בהולה
 עופר, מסביר התרגשתי,״ ״לא הפלה.

 גייסתי אלקטרוניים, מכשירים שני ״מכרתי
 אותה לקחתי ולמחרת חברים, בין כסף עוד

 מחוץ חיכה הוא גינקולוג.״ לרופא במונית
 והחזיר ההפלה, נעשתה שבה לקליניקה

ההפלה. ביצוע לאחר חברתו את לביתה
 הלימודים שעות (אחרי מין יחסי קיום

 התיכון תלמידי בקרב התלמידים) מדגישים
 הזה העזלם כתבת מקובלת. תופעה הוא

 עברו שכבר התלמידות את בקלות איתרה
 תלמידות לאתר גם קשה היה לא הפלה.

 בשלב הרות בהיותן שהכירו מאחר שילדו,
 הפלה, לבצע להן איפשר שלא מאוחר,

לאימוץ. בדרך־כלל נמסר שיילדו והילד
 האירוע על רבה בחופשיות דיברו כולן
לחריג. הנחשב

 י״א, בכיתה הלומדת ),17( באר אירים
 (ג׳קי) יעקב חברה, את שנד, לפני הכירה

 החברות לכל י״ב. בכיתה הלומד פצקוב,
 מין. יחסי מקיימת שהיא ברור אירים של

 יוצאת שאני יודעות שהן ״מפני כיצד?
 נהוג לא בכיתה שנה.״ כבר ג׳קי עם

 אבל בחופשיות, המין נושא על לשוחח
 נוהגות מחברותיה שהרבה משוכנעת היא

 תלמיד עדיין הוא ג׳קי יחסי־מין. לקיים
 בתל־אביב, תיכון בבית־ספר י״ב כיתה
 הוא שבה משלו, דירה כבר לו יש אבל

 תל־אביב. בצפון משלו וחנות מתגורר
 שהוא מהעצמאות מאוד מרוצים הוריו
מגלה.

 איריס של שהוריד, שלמרות מסביר, ג׳קי
 שהוא להם הסביר הוא שמרנים, הם

 של ואימה יחסי־מין, לקיים רוצים ואיריס
 למניעת גלולות לה לרכוש מיהרה איריס
 אומרת מכך,״ לדעת אסור היה ״לאב הריון.
אירים.
 )17( גרבי ואתי )18( גולדשטיין .אילן
 התחילו הם שבועות. מיספר לפני הכירו

 יחסי־מין. קיום של אפשרות על לשוחח
 כי באמצעי-מניעה, משתמשת אינה אתי
 לצאת נהגה לא אילן את שהכירה ״עד
 לקיים נוהגות חברותיה קבוע.״ חבר עם

 ועברה הרתה מחברותיה ואחת יחסי-מין,
 שומעת שהיא מהסיפורים ניזונה היא הפלה.

 עצה לבקש ומתביישת נבוכה סביבה,
את שאשחף חושבת ״אני מאימה. אפילו
^ בגלל גלולות, לקנות אם בהחלטה אימי
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