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דחרמון: רוחמה ד שריר דפנה:01מ ש
לוא ■נ 1 ו ״ר  עוד מי

״ אין ! ה י ג ל ט ס ו נ
 השולטים הם .,הגברים

בספורט!״ במשאבים
 ופתיחות אומץ ,.דרושים
במין!״ שיעוד להעביר

 פריטים ואיסוף כספים התרמת לנו. יש ענייה ארץ
 אפילו לאומי. ספורס נעשו כבר פומביות למכירות

 לסוכת חלקה את נותנת ישראל״ ״קול של ב׳ רשת
החוד בתוכנית וולונטריות. לאגודות תרומות איסוף

ש מה את למאזינים מוכרים פומבית״ ״מכירה שית
למ החודש כמו מוסרים, הכסף ואת לאסוף׳ הצליחו

 שאחרת תל״אביבי, לבית״חולים מכשיר לקניית של׳
המכשיר. את מקבל היה לא

נמנ אין מבקשים, מה אוספים׳ ממי אוספים, איד
חר רוחמה את שאלתי הניצחיו השנורר מתווית עים
למכירה. חפצים באיסוף אלה בימים העסוקה מון,

 הזמן. כל מלתת עייפים כבר כולם פשוט. סיפור לא זה
 אני פעם בכל פיק־בירכיים, לי יש פונה שאני פעם בכל

 אני ומזה זמן, להם אין שכרגע לי שיגידו ומחכה מטלפנת
 שיתנו רוצה כשאני מטלפנת תמיד שאני יודעים שהם אבין

 שמכשיר יודעת אני כי לבקש, ממשיכה אני אבל משהו.
חיי־אדם. הרבה להציל יכול לבית־חולים מסויים
הפעם? לאסוך הצלחת מה •

 קיפוח על דיון ערכה הכנסת של ועדת-הספורט
ת נציגי בהשתתפות בספורט, נשים הס התאחדו
 לכ״ן ועמותת שדולת״הנשים של נציגות פורט,

נשים"). של כדורסל (״לקידום
 קיים כי אמר בר״זוהר, מיכאל ח"כ הוועדה, יו״ר
 הקבוצתיים. בענפים ובמיוחד בספורט, נשים קיפוח

 את שימנע לחוק-הספורט, תיקון לקבל המליץ הוא
הקיימת. ההפלייה
 הפו- קבוצת של ושחקן מאמן מנהל, מנס, לעודד

כך: על לומר מה יש על-גן-הפעמון,
 במיוחד נשים כלפי ואיפה איפה של במצב מדובר

 יש ההורים אצל במכוון. לא בפירוש אך הקבוצתי, בספורט
 לשחק —. בתם את ולא — בנם את לשלוח רבה נכונות

 מיקי להיות יכול לנער מודל־החיקוי הכדורסל. במיגרש
 להעריץ פופולרי זה אץ נערה עבור זאת ולעומת ברקוביץ,

 משתנות שלנו בחברה הנורמות הכדורסל. מתחום דמות
פער. קיים עדיין אבל בין־מיני, שיוויון של לכיוון
ואיפה? לאיפה הסיבה זו האם •

 בימים אור שראה חדש, ספר הוא מקבלת״ ״איילת
 על לדעת שצריך מה כל לנערות המסביר ספר אלה.

הווסת.
 שניה במחשבה מאוד. חשוב - ראשונה במחשבה

 שצריך מה כל היום יודעת לא 12 בת נערה איזה -
 מיני לחינוך המורה הספר, כותבת אל פניתי לדעת!

 20ב״ איחר לא הספר אם אותה ושאלתי שריר, דפנה
 המערבית, בחברה ,12 בת נערה היום יש האם שנה.

 בבתי- לשיעורי־מין לסרטים, לספרים, החשופה
הכלן יודעת שלא מודרנים, ולהורים הספר
 גם אשליה. פשוט זאת הכל יודעים היום של שהילדים זה

 לנוער מיני מדור לכתוב שהתחלתי עד ככה, חשבתי אני
 הבנתי מילדים מיכתבים לקבל כשהתחלתי בעיתון־נוער.

בכלל. אם יודעים, מהם מעט כמה עד
וסת, מקבלים גיל באיזה אלמנטריות. ממש הן השאלות

 להסתיר אם קורה, זה למה מסוכן, זה אם כואב, זה אם
וכר. מההורים,

 לכן, וגם להורים גם נ׳ הן הללו השאלות •
מיני. לחינוך המורות

 גור למוטה שניתנה הקדשה, עם יפה ערבית חרב קיבלתי
 שניתנה יקרה, קופסת־כסף קיבלתי בעזה. שרותו בזמן

 תאי־לנד. רמטכ׳ל על״ידי רמטכ״ל כשהיה בר־לב לחיים
 את תרם פומבית, מכירה בתוכנית יופיע שגם גאון, יהורם
וקיבלתי פעם, 600 הבימה על הופיע שבו קזבלן, של הכובע

 בדרך־ נש־ס אובייקטיבית: עובדה יש ההסברים. אחר זה
 המישחק ובאופן פיסית, מבחינה מגברים נחותות כלל

 השולט הוא הגברי הקבוצתי הספורט במיגרש. האגרסיבי
 הקפוצתי במפורט הקובעים הגורמים ובכספים. במשאבים

של הנמוכה ממעורבותן נובע מהבעייה חלק הגברים. הם

 כך מיני, לחינוך מורים די אין כל קודם נכון. זה אולי
 והרבה הסברים, שתיתן המחנכת על פעמים הרבה שסומכים

 מיני. בחינוך שיעור עם להתמודד למורה קשה פשוט פעמים
 מול לעמוד כדי וחופשיות פתיחות אומץ, אולי, דרושים,

כנראה, פעמים, הרבה אז זה, על ולדבר ילדים של כיתה

מץ |1 כדורסל | תרומות
 מראש קיבל פרס ששימעון מעוטרת, שן־פיל פרס מסוניה
 ונוסף הכל, לתת מוכנה אגב, פרם, סוניה אפריקאית. מדינת

 כוח לי שנותנת טובה, הרגשה גם נותנת היא כך על
ולבקש. להמשיך
ל כ נוסטל סריטים הם שהזכרת הפריטים •

עבורם? תדרשו כסך כמה גיים.
 מקווה ואני האמיתי, השווי את יעריך והוא למעריך, נלך

 נוסטלגי: שווי לזה להוסיף שצריך יבינו שהמאזינים־קונים
 מוצרי־צריכה שהם פריטים הרבה גם כמובן, יש, אבל

רגילים.
 לא אני ״לא, לך שאמר מדזשרים מישהו יש •

לתת״? מה לי ״אין או נותן,״
 חפץ וביקשתי מילוא לרוני פניתי הפעם בדיוק. לא

 אין ועוד מאוד, טרי שר שהוא לי הסביר הוא אבל נוסטלגי,
 יגיד שלא בטוחה ואני אליו, ואחזור אחכה אני נוסטלגיה. לו

שסי) (דניאלה לא.

 במישוד הקטן בקהל־הצופות מתבטא זה בכדורסל. משים
 את מאוד דלה בצורה מסקרת התיקשורת נשים. של קים

הנשי. הקבוצתי הספורט
ש בפיךמיתרונות? •י

 הפיתרונות. את למצוא יהיה קל הסיבות, את מבינים אם
 נורמות־התנהגות ששינוי מכיוון פשוט, זה שאין מדגיש אני
כפתור. לחיצת על־ידי יתבצע לא

בדורסלניות? עם שיחקת •
 ודי הפועל־ירושלים, בנות עם שיחקתי הזדמנויות בכמה

מזה. נהניתי
 בקםוצתך לשתן! בהצעה אליך שיפנו נניח •

תסכים? כדורסלניות.
 כזה במיקרה חוקית. מבחינה אפשרי זה אם אסכים

בשחקנים. נוהג שאני כפי הצורה באותה אליהן אתייחס
רכטנזן) (שדד

 זה שמין החושבים והורים, מורים אנשים, עדיין יש מוותרים.
מביך. נושא

 לי שאמרו בהורים ונתקלתי שנה, 25 כבר מורה אני
 גועל־ גס, זה כי מץ על הילדים עם ידברו לא הם שלעולם

 בו לערב צריך שלא קדוש, ממש נושא לחילופין או נפש,
 יודעים, לא פשוט שהילדים היא זה כל של והתוצאה ילדים.
 כל יודעים היום של שהילדים חושב הרחב שהציבור למרות

מזה. ויותר שצריך מה
שב הורים על-ידי ייקנה הזה הספר עכשיו •

 הורים על־ידי ייקנה ולא לנושא, פתוחים מילא
וליכלוך. נפש גועל זה מין שבעיניהם

 זה אולי המשוכנעים? את נשכנע ששוב מתכוונת את
 הורה, של בעייה לפתור יכול הספר אבל בחלקו, נכון,

 תיחסך ואז ספר, לקרוא לו יתן הוא הילד עם לדבר שבמקום
 בית״הספר של בספרייה מונח יהיה הספר ואם המבוכה. ממנו

שמי) (דניאלה אותו. יקראו שהילדות סיכוי יש
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