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בפניה. עולה
ב לצורך מודעים במישרד־החינוך

לתלמי ומידע מינית הדרכה הקניית
 תוכנית- מופעלת שנים שלוש מזה דים.

 כדי במיוחד שחוברה חדשה, לימודים
 לעזרה. הכמהים התלמידים צרכי על לענות
 דובר שולחן על השבוע שהונח בסקר

 לימוד שעות 400 נאמר: מישרד־החינוך
 התוכנית את למדו אשר למנחים, הוקצו

 בתי־הספר, לנציגי להעבירה כדי החדשה,
 מיני. בחינוך שיעורים להעביר שהתנדבו

 שיעור־ מהווה אינו המיני החינוך אך
 והמחנך המנהל שיעור־בחירה. אלא חובה,

 על-פי זה שיעור להעביר אם מחליטים
דעתם. שיקול

50ס̂, שרק התברר הסקר בתוצאות

דפנה, מימין:מידע? לקבל
גולדשטיין אילן

 בבית־ מידע לקבל זוכים אשר תיכון, תלמידי הם גרבי ואסתי
מענה. ללא רבות שאלות נותרות עדיין אולם ומהוריהם, הספר

לה! ,״עזרת
 התמונה). במרכז

לחברתו לאפשר

 תלמיד ארביב, עופר מצהיר ״
 שחורה שיער (רעמת י״ב כיתה

 כדי הנחוץ, הכסף סכום כל את אסף הוא
הפרטית. בקליניקה הפלה לבצע לו עזהרתה

 בין ייכלל שבית־הספר כדי זו), לימודים
 הרישמית שבסטטיסטיקה בתי-הספר אותם

מיני. חינוך בהם קיים כאילו מופיעים
 שעות שבע שרק על־כך מצביע הסקר

 כיתה לכל בממוצע ניתנות שנתיות לימוד
 בכמה האם ההדרכה. שיעורי ניתנים שבה

 מידע לקלוט מסוגלים התלמידים שעות
 זה אין להם? הנחוץ כל-כך ורב מורכב
 להיעזר נאלצים רבים שתלמידים מפתיע
(בדרך־כלל מסרטים אליהם המגיע במידע

 מיקצועים מרצים להזמין נוהגים המיני,
בכסף. חוסכים ואינם

 בנהלל, החקלאי בבית־הספר שונה המצב
ויוצ פנימיה, בתנאי גרים התלמידים שבו
 הוריהם. לבית שלישית שבת כל אים

 למישרד־ התקשרה י״ב כיתה של מחנכת
 להזמין, תוכל מי את לברד וביקשה החינוך

 לפני יספיקו, י״ב כיתה שתלמידי כדי
 שיעורים כמה לקבל הלימודים, שנת סיום

עד לעצמה, תיארה לא היא מיני. בחינוך

 לדוגמה, ביאליק. בשירי למוטיבים מידים,
השיר לימוד שאחרי ארהרד, רחל סיפרה

:אייך
 השיבי לי נעורי גזלת אחד ״...ויום

 אביבי. עם והמיתיני
 ניצוצי יכבה־נא שיפתותיך ותחת

אוציא, יומי שדייך ובין
 בשמים פרחי בין היום בערוב כגבע כי

כרמים.״ ציפורת
התיכון בבית־ספר י״א כיתה תלמידי הציבו

״ □ \1 ¥1 \1 ך1  היה לנוער ״אס ן
 לא מידע, מספיק ■ ״

המוחי־ הפלות, הרבה כל־כך מבצעים היינו
־ הפרה תיכון תלמידות 20 מבצעות יום מוי

 הצעירות,״ בנערות ונפשי גופני נזק רות
פאר. איתן ד״ר הגינקולוג קובע

1 1*1 פשע,״ לא הן □ 1*1
ו מ י 1 ו הפסיכו אומרת ■ ווו 1

 המבוגרים את המאשימה נפחי, רות לוגית
 שזהו בעוד המיז, מושג את שזיהמו בכך

בו. להכיר ללמוד הנערה שעל טיבעי, צורך

 נושא את להכליל נוהגים מבתי-הספר
 זה מיספר ההוראה. בשעות מיני חינוך
 שבכיתה די מטעה. תמונה לתת יכול
 הרצאות ניתנו מסויים בבית־ספר אחת

תוכנית הונהגה לא הכיתות בשאר (כאשר
• 614 ■

הדיון הפסקת המאשרות הוועדות באישוד דובו
חב עם ומשיחות מספרים פורנוגרפים),

רים.
העיו בבתי-הספר שדווקא מראה הסקר

 מיני, בחינוך שיעורים לתת מקובל נים
נוה אינם המיקצועיים שבתי־הספר בעוד

 שההדרכה מכיוון אלה. שיעורים לתת גים
 בית- חייב בחירה, שיעור מהווה המינית

 לשלם כדי מיוחד תקציב למצוא הספר
 הרצאות שיעבירו לגינקולוג או לפסיכולוג

לחניכיו. אלה
החינוך בחשיבות מכירים הקיבוצים

ב הגישה היא ״ ן
מישרד־החינוך, *

 כדי ארהרד, רחל המחנכת משמיעה שאותה
זמן. בטרם אימהות תהפוכנה לא שנערות

 כרוכים הללו שהשיעורים זו, לשיחה
 ממנהל לבקש עליה שיהיה כספי בתשלום

בית־הספר.

לא
לפירסום

 שהבעיה יודעים מישרד־החינוך ן*
 מנוער המונעת היא כספית הוצאה של ■■י

 אולם לו. הנחוץ מידע לקבל בבתי-הספר
 ב- הבעיה בפיתרון העוסקים למחנכים

 גיוס שעל־ידי הרגשה, יש מישרד-החינוך
 סגל מתוך מורות־יועצות ויותר יותר

 את לספק יצליחו הם בבית־הספר המורים
 לתלמידים, מיני בחינוך הלימודים שעות
 כדי תקציבים מהקצאת להימנע ויוכלו
 מסגל שאינם מיקצועיים, לאנשים לשלם

ו גינקולוגים כמו בבית־הספר, המורים
פסיכולוגים.

 על השבוע שהונח זה, שסקר פלא לא
 הגיע לא מישרד־החינוך, דובר שולחן

בכלי־התיקשורת. לפירסום כלל
 מהרושם להפחית נוטים במישרד־החינוך

 על — בדבריהם י הגינקולוגים שמעוררים
 היום המבוצעות ההפלות, של הרבה הכמות

בית־הספר. בגיל לנערות בבתי־החולים
 שהיא כך על המצהירה נערה כל ״לא

מס זאת,״ עושה אכן יחסי-מין מקיימת
 הגישה היום ״אולם אראל, חנה בירה

 הפלות, בעד היא המחנכים בקרב החדשה
 תלדנה לא צעירות נערות וחלילה שחם כדי

צעיר.״ כך כל בגיל
 בבית־ספר יועצת מורה ארהרד, רחל
 פתיחות ״יתר על מצביעה בהרצליה, תיכון

 נושא על בשיחות ותלמידים מחנכים בין
 העובדה, את מביאה היא לדוגמה המין.״

 של שיריו מעוררים סיפרות שבשיעורי
 בתלמידים ביאליק נחמן חיים המשורר

 עוד אסורות שאינן מיניות, אסוציאציות
 לתלמידים מרשה המורה בבית־הספר.

הסב ולהשמיע הסיפרותי, מהנושא לסטות
התל- של ליבם מהרהורי חדשניים, רים

 המורה, שולחן על מין אבר בהרצליה
 לפתח לתלמידים נתנה היא נבהלה. שלא

 סיקרן כך שכל בשיר המיני הנושא את
אותם.

 כזו פתיחות קיימת שאם מאליו ״מובן
 רחל מסבירה והתלמידים,״ המורה בין

ב שהיא שגילתה תלמידה ״אז ארהרד,
 בסודה, המורה את לשתף תהסס לא הריון
 הסוד מגילוי לחשוש עשויה שהיא בעוד

 שתמליץ גורסת ארהרד רחל גם להוריה.
הפלה. לבצע לנערה

 הד״ר ממכון נפחי רות הפסיכולוגית
ב אנליטית לפסיכותראפיה רודי דוד

 היום העיקרית שהבעיה גורסת הרצליה,
 נובעת לצעירים המיני החינוך בנושא

 האימהות שמעבירות כפולה מתישדורת
 אינפורמציה. מחוסר ולא ילדיהן, אל

 לקיים לה שמותר לנערה מסבירים ״אנחנו
 באמצעי- תשתמש שהיא והכרחי יחסי־מין

 האם שמעבירה התישדורת אולם מניעה.
 יחסי- לקיים צריכה לא את היא: לביתה

לזונה. בחברה תיחשבי ואת פשע, זהו מין,
 האם ממסיבה, מאוחר חוזרת ״כשהילדה

 ערה נשארה שהיא לה מסבירה המודאגת
 משהו שקרה שחשבה משום הלילה, כל

 האמיתית התישדורת אולם הקטנה. לילדתה
 מי היא: אימה מדאגת קולטת שהנערה

 בתה? עם הזה הגבר עשה ומה הגבר
 הנערה תימנע אלה מלחצים כתוצאה

 מעין מהוות הן כי בגלולות, מלהשתמש
בחטא.״ לחיות כוונותיה על הכרזה

 לנערות מציעה נפחי רות הפסיכולוגית
 שאתן כך על להכריז ״העזו הצעירות:

 ובחירה כוונה מתוך יחסי-מין מקיימות
חופשית.״

 הפסיכולוגית, מציעה למישרד־החינוך
 בחדר הריון למניעת גלולות לחלק שיתחיל
 לכל חופשי באופן בבית־הספר האחות

דורשת.
 בפנצ׳רים,״ לטפל ימשיכו ״הגינקולוגים

 תשתחרר הנערה ״אולם נפחי, רות קובעת
 נועדה שהיא אליה המשודרת הידיעה מן

!■: רזין גילה למין.״ קורבן להיות
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