וזו
ARQUIVO
BROR CHAIL

- פפוקת
iast

a

Programa
e

)4
alum

E  מלVo

4

b

hebras o

Movimento Juvenil Chalutziano

DROR-HA
-HABONIM
ai - BRASIL
ad

ARO MENOR

POOR ORGINAL

אני רוצה לחקרים חקדרמת
TD

ANA

) nalדברים ayan

AR

10: 1198
הצקיךר

¿nina2naa 994

יוהר.

 da “28קם

ודבר זה

MENS

im

וח פאהסביר מתבססים  byגיק< יואר

קסור <א רק

מאד

en

 «MDIבדו"ח זה הודגס

כאוען

סק חיקךד

 5טנים ,.ויטנה
האדם

לגבי

בגי< ent
מו,

<אונס"קו ,דו"ה זה מאהר

טל הוקרים מורמים סחונוה,

מחוכדהו

בן

זר בא לירי* ביסוי בעיקר

והוא

וער

מקיף כמל

ג"ל  3סנים,

אופיו.

ככ

 ppaתפוב בששה

צח

תיהם

אבק< לא רק

וחמגוסי,

כל חארצות

ות

למרתיבים תקופה

בהופיו

של

ךז
;

המהקדתות,

האדם -

חיהם

ור

גיל על

ע

בחהפתהות

יסודו

של חיקד א< חוריו,

שחוא החיחם חהראסוני,

 TEMEיופר אותו,

בתוכו מהקרים מונים

לגיל זה הנהו

רבר

אק אמו,

בדו"ה אחד.

מיוהד הערך
יס

כיום דעה מאוהרדת,
עיצוב

>< חי<כד,

 <-בן

חהארם,

אסר הן מוטרסות  DAבבתינה ביאולוגית;ף

 ana MIDA IPIעל דפר,
דו'ה אסר < DAIאו"מ,

אני צריכח להתהיל בגיל

עם התפהחותו

:ירשות ההינוך הסונות,

לה<ן

ואני מקוה

 .»206039 110291את דברי

עור נראה מה

להקדמה זו תוכיה

מונתח

בליקר א

הרהסון,

התרסי

ותוא בקצם אטר  PAIאת גורלו ל<היד,

חיו בסשה זה מהקרים טונים ,חיו מהקרים אטר בדקו DDS
ואסר From
לפא

הורים,

החו;רים,
או

 naהתהפתהוה בין

חן

במסחפהות בפצב

מספחות סאינן

ילרים ממחפחות

שאב

י;<ד

<יכד במוסדוהת אסר כחם חילדים

בינונ%

ובמטפתות

שפינן

אשר

בפינינו,

שטובות אר/מזפהות ¿092

ANDAN

ATP

OST PM

מספתחות

וגם

גדלו
בעיני

ילדים של זונות
דחתגאים

הסוציטליים

והחתומריים היו בחן ירודים מאד .,ומחתברר חילדים 41791 801

אמהות

חתפההו בצורח הרבח יוהר היוכית מחשר ילדים אסר גרלו במדסדות ,ואגי

רוצה להביא בפניכם כאן דוגמא אהת מהוך הרכה רונמאות קאפחר לתכיה,
פפני
e

זמן

סיפור ש? מנה< om
DIDI IAN

מה

קראהי בעקעהון

תנגלי,

תוספת ההינדך של ה"טיימס"

 boילדים ,ה%א ריבר אל אבוה העיר והמביר לחם מחו

וחוא אמר! < GITAא רק

סאינם מפתהים יחסים

אל כני

POOR ORGINAL

-

Mm

יש רק

באכילח,

 ONOאוכליה בלי בקורת,

Ane

אינם מפההים 090

חם

ואיך לצהוק;

אינם מפהתים

Da

אלא

ארם מסויים,

אל כן

<צתוק

מהי

יורעים

י:ם

ה

החומור,

לזה

אין

כלומר,

ארם,

»an

יחם איעי
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ומהוץ

"מיטינג ע'ימס",

ה אהרת ,שיטינג צ'יפס" דוהי ארוהת הטוני,
לחרגיל אותם לארות

אין

בא חביתח

ps YR

ואין

לאכול פים או

מה

זוהי הארצתה תיולה ביוהתר,

להנות חל "מישינג צ'ימם",

 ,וזח מסביר מדוע צ%חי הארוהה Ene
מלהמניח

זול אפילו

אבל חם טינם מפתהים טעם,

בקורת.
ההרגלים

רק פרופות בודדות תוא הולך

שלנו

לא סצפם איסי

אל ארם אהר,

יהס

וחסעם מהפתהים ע"%

והבהירת

ולא הומ
>

אין דיפרנציהעאיח.
את המלה רימרנַאיאציה,

 posarלבאן
כלומר,

דיפרנציאציה,

נוספות לו

אח"כ על *תסי
בכל הספחים.
בתתילה חילךד

טאדם

בככל

נגיל

וניקה אפילו דבר פסוט
%112

בחתתלח אין

מעס מאד,

ארן

למשל,

חעט,

וחוא חדין

לספר לכם,

לגבי

כאטר נדבר

והיא באה לידי

*לדים,

כל אחד מפתה 02313

עאות דברים מסובכים,

יודצים

ואנהנו

ואטר לעבודח חדברים ידועים

צד

כלומר,
הסר

היא

טהספליטה על הצפרון,
ואיני

לחם -

איגם

צריכה

ידיעת ולגבאכל דבר סאתנו עו"ים,

רק על יסוד

מתפההים

משל

גי< ,4

ת המיר גם ריפרנעיאציח .והדיפרנציאציה
בגרות אומר
התפהחת,

ביפוי

של הנוצעוה מכוונוה ולאס

מאד

hn Pan by

במטך חזמן,

נרכסת רק

מספר קטן

הילדים מסוג<"

מזולהו,

ויסוד*  -ההתפתהדה המוטורית.

גדל חטוני בין

בול

חריל

יותר

מההנה

חטתי ההיים.

דיפרנציאציה.

שות למוטג

לאטס מהפההה דיתרנציאציח,
עצמו,

מתבגר

גם

הוא

ותכוגות הדרטות בכל

כגילות חדסות
מין

כ"

כ< התפתהות תיא בעצם

ימה

notas bo

מבהינה

1078¿ 01

מיסיה,

אינם

וילדים

מקב<ים

אפסריה,
NIT

במשקל,

נראים

והנית .וצריך להדגיש זאה במיוהד ,כי
פחות טוב ופמפגרים בההפההוהם הר
ואינני יכוקה להיכנם עכסיו לשאלה
הפיגור הזה שחוא פיגור נרכס -
ינטלגנציח  -חפיגור הזה חופך לחלק מן
הא

תאופי

חל הודם,

זאתה אוטרה,

עוברת ל*7ם בירוטח .ואסר לטיפות
בההפהתותו הוא דומח להכונה אסר

אהרי גיל  4 - 7אין כמעט אפטרות לתקן מח
האופי ,לגיבופ האופי; חרי
שאבד.

ואנתנו

לים <ראות זאת הצלנו בארץ,
יכו

ת כהשואה לילדים אהרים,
חגרלים במוסרו

ואפילו

למס<,

אצל 719790 97190

כאשר אין

הבדלים מכמן

רואים לע"י סביבה  maאפשסר לקדם
ומלידח בין חגזלים החונים אנחנו

ולהלכות אה רמה האינשלגנציח ואפקר גב <רכא אותח .ואנהנו יורעים לאם
*לך

בא לארץ בגי< 7 - 6
כי

הארץ,

בילדוהם

וספרי תמונוה ולא
אפחר <חגיד,

<א

ונכנם

הומסרו

סמעו שיתה,

<ביהה א' קסה לכמךד אותו
לת

הליהם,

בהט,

פיפלו

הם

יהד לב ילרים בני
לא

Drives

ראו

עחיא הכרחיה לפיתוה הלטון .וברוב המקרים

קאת התכונה הנרכחת חזאת אי אפשר לסנות וחילד נסאר בפיגור.

וככ< טהר*עד בא פגיק יותר מאוהר לארץ ,לפביבת תרבוהית יוהר ,פהוהים
הסיכויים שַחִדָא ? 132להשסיג כל מח טלא קיבל בזמנו ,כמובן,

צריך להסתרדל

לפתה בו אםף התכונות הרצויות ,אכל יס פחות סיכויים לחיקון.
ער צכטיו דיברהי רק ע< החווח ,על מצב הילדים כחיותם ילדים,
אכל

אני

הריכח לספר לכם גם על מתקרים

המהקרים חללז

הראו

להיות אקורחיטקיים,

מחילדים הללן

שפקבו אהר ההפתתות חילדים הלאח.

לא התפתחד ההפהחות נורמלית,

לפטמים עם נפיח הוקח מאד לצד החפלילי,

מַאר הם <א היןך מסוגלים מעידם <י*צור *חמים אישיים,
פא היו מטוגכים לחקים משפהה,

חם חפכו

במקרים רבים

יתסים אנוחיים,

ו<בן

וטמקרים סעקבו אתרי התפתהויות כאלח ראוד

 VOS 1599שגךד? במוסד שוב הו<יד,

ילד,

אן

ילרים אטר היו מועמדרים למוסר,

בי תחורים לא חיו מסוגלים לחקים משפתח או ליצור את התנאים הסוציאטליים
ולכן

ברקע למשפתח,

שוב צריך היח לגדל אה הילד במוסד.

אבי מספרת כל זה כד* שקורם כל הבינו את רצינות חדבר,

מצד סגי

אני חוטבה סאיש העוכד בתנולת-גיקר צריך שהחוא יהיח ממוג? להסקיף על יותר
מרור אהד,

זאת אומרת,

כאשר הדא נתק? ב*קד צם בעליות מסויימוה לדלת לחפש

את חסיבות <כך כרור הקורם ,ופהקרים שעקבו אהרי ההפההזה חילד*ם במחך
 82 - 0טנח,

במחך דור אהד,

מצידם לה;ים מחפהח,

ראו שאותם

הילדים סגדכ<הבמוסך לא היו

ואביא לכם גמ <לזה דוגמא,

יס בארץ מופף גדו< של תיגרקות ,ביקרושלים,
גיל .6

וס*פרת לי 95% Dir hps nbben

יוהר הויות .בעורים חם ניסו לטרר
לחות,

קמחן

מסוגקלים

היו עוגות ומפתקים,

לחכניט

זִיש שם  003י<דים עך

לשם סינויים,

:שלוה מגנות,

הם שלוו

רצו לתה <ילךד

אה הי;דים קם

להלק למבוגרים ,חילדים חאלה,

בויל ,5

לא תפמו עך עכטיו שגם מבוגרים או<:ים או שמבוגר יכול לקבל מפהחו מי<ר,
בב<< הב אא תפסו אה מחות חמתנת ,כאטר בא אדט מבוגר למוסר מיר כל חי רים
מתנפלים עליו ומנסים לחוציא פמנו ,לקבת ממנו ,סוכריות ,וחילדים <קהו
את הצלתוה וניגסןו פא אל המבוגרים,
אליו

אה חצלהה,

אל חמורים .,ניגסח ילד אל המורה חוטיס

העוגח עוד לא חיהח בידן סל חמורח  -הטף הילד

את העוגח
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ואכ? ,ואין מדובר באן ע* האבון מוגבר ,אלא פסוט הילרים אינם יודלִים
אכוחי ,מח זה יהם אישי,

מח וה יהס
א"נם מחוו*ם

אה המסגרה ההינוכית בשביץ הילד ,העבודח מתגנהכ<ת במשמרות,

יט שקוש פטמרוה ביום,
שנה

יט אדם אהר,

זה פא היה החוב,

הזה,

ולפי

וגו

העבודה

ל

אין

נמסרה

תי המטפלת nt

סו

ירהוץ ANIS

טמפפלת כסויימת צריבה

שאמר

מכיון פהם היים בין אנסים אשר

להם בחירה

%הם

<הלכירוהת,

ו<כן

 posהמוסד

בכל

%2

 Doהילדים האהרים

 daאינם מהקשרים <איש .הרבר

החר מתרהס ךד* בקרבתנו ,הוא מצד מזעזע ,וזה מהכבטא גם כדברים

אהרים,

ובעיקר >  Dmאינם מפסוגקיט <;יצור

ילדים באלח אינם מהחקים,

יהטים .רטינני רדצה עכאיו לעפפוד על כך מה אפסן
וי 5ררפים,

על המהב,

ללצלוה כרי לחקל

 ata neneיהיו ביקורים פרסיים DTS PEN

ומנסאם ללכה כדרכים כאלה ,אב< בררך ב <5בעו<ם חגדול מנסים

וכד',

את המזסדות הגדולים ולתה תינוך פרסי,

ס"פרהי

לכם עכ<

המהקר הזה,

אם כי הארגון וחפיקותה

הוא מאהד מהקריהם רבים.

בי

רוצה עבסין לגסוה להה לכם  haאיזה  27010עיוני יותר,
ששמעתם

ער

לבפיו

הוא

לקרוא את הדז"ה הזה,

 IDAבה\%חצאוה סונות,

כי מח

לזבדהי.

ומי

סמתצלנין

הו* נערך ע"י רופא אנגלי,

שמו

וולבי,

יוהר בבהיגה

אני

תצ4מר

יבול

ותוא

הוא הופיץ בחוצאת או"ם ,הוא גם הופיע

בחוצאת "פנגוין" .וחו> ,דרך >ג5ם ,מתאר את ההינוך הקיבוצי ,תוא
צצמו אמנם לא כיקר בארץ ,הוא רק שמצע על כך ,הוא אופר סהוטבר לו
טזה כאי<ו

תינוך במוטד ,חוא גינו מקבל זאה כהינוך במוסד מכיון

בבל ואת רדאח

את הוריו,

וחוא אוור שפאשין

היה <בדוץ

שחי<ד

זאת,

את הביסוס הציוני אני רוצח < ת קודס כל מבתינה כיאולוגית.
הרגיסות חל בן חאדם הצליר היא הרבה יוהר גדולה מאטר אצל כן חאדם
המבוגר .הפי רופח להביא בפניכב

עוירה

כיאולוגית אהת,

מוכיתתח הרהה .חיוס מקובת 1314

noso

אשר כזמן ההריון

ילדים,

לחיא בדרך כ<ל Mep nona

*"לדעתי

היא

מקב »non

אינח מסוכנת בשכי< ילרים,

חצכת או

 ¿DARהרכר אפוכן מאד בטביל הילר הנבמאא ברתם חאם .וי<ד < THISאהר

שאמו

עברה מחלה כזו בזמן ההריון ,אפסר לחיות כמעפ כפות קתילד

או הרש או טיפגע בחכלו ,אין הדבר נוגע לכל תקופת החריון,
יחיה ליור
אלא יש כפה הרסים בתקופה החריון שחם ממוכנים מבתחינה דו ,בין התודש
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הסליסוי [הספי ,בחדסים אלח בעיקר מתפתתים אצק הילד תושי הראיח
והטמיעח .מכאן אנחנו מבינים ,שכ< רכר הנמצא בההפההות ,בהההווה,
עלול להתפגע יוהר מדבר שהוא שלם ,וכפו שציינתי כבר אין המהלות
חאלה מסוכנות להינוץק ,אין הן מסוכנוה גם בחדסי ההריון הראשונים או
האהרונים ,שבחם ההתפההות בשפת"ם אלח לא התתילה ,או שהגיצה לסלב

מסויים , MTמטכיר לנו מדוע ילד אשר נעזב ע"י חוריו  -וכשסאני אומרת
נעפזב צריך לחכין
הדין

 nbsתמיד אפטר לדבר כאן על אשמה

של מיטהו,

הוא

נאלצים <הפרד  - YUהדבר

גם במקרח שחורים מתים או הולים או

מסכן אותו מאד כאשר חדבר קורה ער גיל  ,3כי זה הגיל טאופיו של חילדים,
יהסו

אל בני

הארם וא< הסביבה חם כההחווה.

אינני
בגיל הצעיר,

יכולהח עכשיו למפר לכם,

אפילו

ואמתפק גם הפעם בצדוגמא אתת,

על ההתפההות

בקיצור,

אין כל ספק

דוגמת הספה.

שכל ילד לומר לדבר רק כאטר חוא נמצא בבגרות מסויימת ,בגיל חודשיים
חילד לא ירכר ,אבל גם כאטר ישנת הבגרוה הנתוצה,

אם אין סביבה

מדברת  -חילך לא ידבר ,יש כאן  AYDORגומ<ין של סביבה  109אופ" או
 SFביאולוגי ,בגרוה מצד  GNRוהשפעה הסביבה מצד שני ,ואנהנו ג הקלים
בזח גם אה"כ,

גם בגיל ההתהבגרות,

 Nusבאים בפמגל,

אנהנן רואים שני קוים בהתפתתות

ואהד מחם משפיע על חשני בומנים טונים,

אוקי בצורות

שונות וכהטפקה טונה ,פעם גובר חקו האהד ופעם חשני .על כל פנים
 anaלילד הצעיר אנחנו יכולים להיוה כטותים חבלי הסביכה וכלי הבגרות
הנתוצח הוא לא  NATהמאמצים סלנו יחיו לשוא אם ננסה <למד ילד בן
הדשיים או בן שלופה הדסים לךבר4

 pa basבגי<  5חילד

<א

ילמד לדבר אם

לא החיה לו  LADA Marasואני תוסבה סבענין זח אין צורך <חביא
חוכהות,

הדברים ידועים למדי,

שיגדל בפין  -ידבר סינית,

סילך לומד את ט"פת מביכהו,

יקד יחודי

וילד צרפתי שיגדל ביטראל  -עברית .חדבר

נלמד ע"א המצאותו של הילד בטביבה מסויימה ,ע"י חהיקוי מחד הילד וְע"*
הזרהותו ,התיקוי חוא דבר יוהר פרימיפיבי,

והחפא נמצא לגמרי

מההת

למף ההכרח ,ההזדחות גם היא בתהילתח פרימיטיבית ,אכל אח"כ היא חופכת
להיות יואר הכרתית ,כלומר ,במוקדם או במאוהר חילד מנפה לראות את
במקום חטני ,במקום מיטהו אהר ,ולזה הספה משמשה אמצלי ,אגב,
עצמו
עוד סנים רכוה יצברו עד שחי<ר  ARAמסוגל להזדחות הכרתית ,בעצם רק

בגיל ?  8 -יש איצה יהם חדדי ,עד אז  DNIהוא הת-הכרתי ,ואם התחפה
הטרח בין חורים <ילד,

אם אין מגץ

ביניחם ע"י

הטספה  -הפר האמצעי

הרותני חהחוב ביותר של מגע סועיאלי בן בני אדם.

דבר יותר הטזב,
חוא המצפון,

וגיצה למחחו יוחר יסודי,

אני

וכאן

וגס כאן יספ הבר הסוב מאד בקסר <התפההות,
וקוד נהזור לכך כשנגיע

לגי< התהבגרות .המצפון מהפהה בררך כל? מבהוץ פנימה,
היסטוריח וגש מבהינה פמיכולוגית ,צאת אומרת,

בהתהלה

גם הבתינה גנטית
יסנו הצר המהנך

של האב וְחאם ,ובסופו של דבר אין צורך *שס כך באב ובאם,
מזדהה עם קצמי,

קוראים <זה "קול המצפון",

שבהם מק%מות ע< קול המצפון,

או

וכתנ"ך תמצאו הרבח מקומות

מסהו דומה לכך.

במהקר חפסיבוקוגי

שח' ציוה עקיו ליכת <מלא טליהות

מרבים <חסביר את מקרח יונה תנביא,
מסויימתל

אלא אני

חוא לא מילא את סליתוהו וכרת <הו"ל ותהה איזה <להץ טל מסהו

מצפוני הוא ההעורר ותזר בהסובח ,נבלע ע"י הרדג ואז כאילו נולד מהדס
ומילא את סליהותו .עכסיד

אין

הנתנר

אומרים "ח'

אלא יח מסהו

ציוה",

וכסיפורי חתנ "ך ישנה התפתהות בצניך

פנימי חמחוח ל<ינו.

זח,

כהתהלה

דיבר ח' פנים אל פנים ואח"כ זה נעצפה פנין יותר פנימי ,קול פנימי

חמצוה על הארם לקסוה מלפסה מסויים .כיום אנהנו מרברים ,גם מבוגרים
וגם ילרים ,על כך סהמצפון אומר לנו לפסוה כך וכך ,לנהוג כבך או אהרת,
ולתעמים גם [דמה שסומעים איזה קול או רואים את הסבא שרואה את חכל
ואומר מה לעסות,ושמעתי מי<ד בן  21קאומר :לפני כמה זמן ,כאסר הייתי
נקי רק כשאבא נהן לי בערב נסיקה,

קסן,

חיה לי מצפון

חגקי

לא חיח כשחוא עפשה

כמו בכנס*ה הקהולית,
מחדט בחטאים .כחן,

כלומר,

משחו שוב,

חמצפון

אלא חנסיקה חק אכא סיחרח אוהו,

שחכומר חיה מוחל על כ< ההפאים ואפסר חית <התהיל

במקרח זה,

האבא חיה המצפון

סלו,

והוא גם חיכול לפחר

אה המצתון ,ובצצם  naיחודי אדוץ מרגיט בצורה כזאה , NY “UMAמתפל<ל
בראש השנה וביום כיפור חו %מפקש צ< מתילת כ< תסאיו,

ואז

הוא יכול

*התהי< להסוא מתדט ,נסיהי להסביר לכם שהמצפון מתפהתח מבהוץ פנימה ,עד
שהוא לגס לאט הדפך אינסגרציח סל כן האדם ,הוא מתאחד ונלחח כהלק 27
חאדם.

וההתפתתות

הזאת

נמטכה שנים עד

שהאדם מנגיץ

לכך.

המצפון ,כמובן ,מושטפע  TEDמאד מהסביבה .בסכיבה המודרנית יש
הטאים ,או דכרים שחם אסורים ,שונים מיטר בסכיבה הפרימיטיבית ,בהברח
חקיבוצים יש הסאים אהרים מאשטר בהכרה טמהוץ <לקיבוץ .המצפון הקיבוצי
כולל עוד כמח שיקול ,אשר אדם שנמצא פהוץ להברה הקיבוציה אינו צריך
ש איסורים אהרים <נו מאשר למוסקמים ,בצולם חמוסלמי יכו<
לחקו< אוהם* .

גבר 

התההן <ם יותר מאסחה אחת,

ואין זה כלל הטא ,כאן כארץ הדבר אסור

על  cpההוק ,וזח בא לידי ההנגסות ,אבל אין המוסלמי בא בקנין זח בהתנגטות

-

עם המצכפון שקן,

כי

7
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אסור

הוא גדל בסביבה אהרת והמוסגים שלו מה מותר ומה

 omאהרים ,אמָנם המצפון שוקל ומכריע ,אבל יש גם יפוד אשר נצוץ בגיל
צעיר מאד ,ובדרך כלל חיפוד הונח ע"י החורים ,בהתהלה ע"י חאם ,וקפת
יותר מאוהר  Daעקע"י חאב.

הערה נוספת בקסר לאותח  ¿MAPAבהברה המודרניה יפ יוהר
ו
איסורים מאשר בהברה הפרימיסיכית,

הרמח חתרבותית הולכה המיד ברד בבד

בהגבלח עם סטה היצרים ,זאת אומרת ,ככל "הרמח ההרבותית גדולה יותר -
ים חמור יותר ,זוהי עוברה וכל הינוך צריך <הההשב בכך,
ריפון היצר
למשל,

בגיכלים חצעירים תהיח זו טלות להה הופס גמור לילדים,

ולכן,

כי בגילים

אלח אנהנו לניהים את היסוד להיים טהם אהרים לגמרי .ואני חוזרת למח
חאמרתי,
אותו

סחריסון חזח מוטרש גם מבהינח ביאולוגית,

ו:ריך לההאמן בו,

להתרגל אליו מגיל צעיר,

זאת אומרת,

אהרת אי

צריך <ללמוד

אפטר <הגיל אליו,

 DR vaלחסיגו ,וסוב ברצוני להה <כך דוגמא.
בהבכרה הפרימיטיבית,

פרש להגב<ח אתת,

ניתן

תופס גמור ביהסי

מין ,על כל פנים צר לניטואין .מח שקוקרה לאהר הניטואין זה כבר דבר אהר,
 y bamלניטואין יס חופש גמור ביהסי מין ,פרט אי המספהה.
וחאיסורים <א מתקבלים כל כך על דעהנו ,כי הם המורים מאד .יש 03050
פרימיטיביים שבחם אסור,

לא רץ לבוא ביהסי מין עם מיסהו מחמטפהח,

גם אסור לגעה בו ,אמור <להתקרה אלין,

אלא

ואם במקרה נפגטים בקרוב משפהה

באיזה סבִי<ל ביער יח צורך לחפחר אחרי זה או אפילו למות .אמור לאכול

¿hna maana
 omהפסייהם,

אסור לסבה על מהצלה אהה וכד' .אבל עד לפרט הזה יחסי המיך
וגם לילדים וגם לנוער חיהסים האלה מוהרים,

והמבוגרים

מהיהמים לכך בחיוב ואין חם רואים בזה כל רע .יש הכרוה שבחם אפילו
מעודדים את חיהסים האלה ,יס אפילו חכרות שבחם האדם הצליר מקבל הינוך
ממויים .יק טכפים אסר מנחליםש כתי נוצר ,וסם גרים  tina Jenaחנים בני נולר,
בנים ובנות יחד,

והם מקבלים הינוך לאחבח ,שונה הדכר <אהר הניטואין,

ואד יט איסורים חמורים ,כי ילד צלקוק למחפהה,

וְאם אסר לא הדאג לכך שלילדה

יחיח אב  -מצכה יחיה המור ,חיחדות מתיהסת לדכרים אלה הרכח mas

בליברליוה מאטר הנצרות ודתות אהרות ,בָּארץ ההתמרה בענין זה היא הרבה

קשה  epבאנגליה ,למס? ,ללא הטחואח .לילרים יס הופש גדול,
פחות

זה ענין סק הוק ,אלא צנין סל נוהג ושל הינוך.

ואין
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ובסכבטים הפרימיטיכיים חאלה,ן לכהם ניתן תופש כל פך גדול ,הם

אינם מהכים לכך שאיש ירסן את עצמו .בגיל הנעורים אין  JUS Paבזה ,אין
חדכר אסור ,אבל גם לאלה שהיים כבר היי משפהח ,הם יכולים לחשחר פעם או
כמה פעמים בשנה מההפאים סהסאן כאטר יש הגים ,כאטר יש אורגיות .ואנהנו
יודעים על דְבְרים כאלח גם מההיסטוריח ,מפמצרים ומפקומות אהרים , Daבהנ"ך
זח כאילו נרמץ,
גמור

ועבודת האלי<ים היתה קטורה בהגים כאלח אשר נתנו הופש
המיניים,

מבחינת היתסים

וְכַפִי סכבר אמרהי גובר הריסון כד בבד עם עלית הרמחה ההרבותית.
 DAחסבטים חפרימיפיביים,

אתר* שנים של יתפים בלתי מרוטנים הם צלומדים

פתאם בפני רצינות חהיים ,בפני חצורך **הסים מרוסנים יותר ,חילד אצל
הפרימיטיבים נשאר קרוכ מאד לאמו כמשך שנתיים  -שלוס השנים חראטונות
להייו ,אין חוא אוכל ארוהוה מסודרצת .חוא קרוב לסד אמו יומם ולילה
ואין

חוא צריך הרכה לבקס ולבכות,

ולדאוג,

אלא הוא מפונק

וגם לאתר זאת הוא גדל בהדפט גמור.

ואין חוא צריך <להלתם

ואנתנו מוא ים אצל רוב השטכטים

הפרימיטיביים מין הגיגת בר-מצוה ,פחיא אכזרית ביותר ,סתיא מכלווח בפחדים
וכמכאובים לנערים,

בעליקר <נערים,

אבל גם לנערוה,

נוהנים לחם

לסבול כאבים

איומים ,מכניסים אותם כך <סבל ,לפעמים האימונים האלה נמסכים זמן רב ,חדשים
או סנה,

ולפעמים כמה

ימִים או הבוצות ,זורק לאהר זאת  51021 192¿ RINלפצמים

עוסים  nerעץ< מנת לתקן מה שקולקק< כבפינוק

ובהינוך חרך עד הגיל חזה,

קי

אמר פצם כן רגניה ,שאולי גם אאלנו כדאי חיה לצסות זאת אהרי הפינוק של

שנים ,לקכור מין תינוך מיוהד אשר יחקן.
ירוע שאצל הסבפים האלת ,שיס אצַלם  UDגמור ופינוק רג לילדים,
חם  -אפי;<ו בהנאים סלהם  -אינם מפתהים בְכלל הייט הרבוהיים,
לחם תרבוה מסויימהת היא סאולח מטכפים אחרים,

יוהר תרבותיים,

ובפירח שיש
טחם מהמירים

יותר ,לפעמים חרברים האלח נ<מדיט בהכפרה ובהגיגות מסויימות ,ולפלמים
באופן צדדי,

ובמשך הזמן יש טסטוש ,אבל אפילו אצקם הטבסים הפרימיטיביים

 umאפסטר לראות אה יהס הגומלין בין הרבות לריסון.
אמרתי שלדכבר הזה יש משמעות ביאולוגית גדולח .ואני עוברת לבסיו
להרגל ,על ההרגל יש להגיד  -ואני <א יכדלח עכפיו לבפס אה זח  -שחוא נרכש
בקלות , banקשח <הגמקל ממנו .הוא נרכש  DEVAבדרך העסיחה ,במידח פאנהנו

עוטים דבר מסויים חרבה פלמים ובאותו האופן  -אנהנו גם להבא נעלשה זאה כך.
התפתתוה  tinasהולכים בדרך טל מכניזציח .,וההרגל מביא <חלוקה דברים:
בכל
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ג) מינימוב של

 (aבטחון יוהר גדול ,ב) מחירות יוהר גדולח,

השקעתה כות .אלה הט בעפאם שלוטח הרדברים טפאנהנו דורטים ממכונית:ז פהוה
בנזין,

יוהר ק"מ

זאת בקעוה,
שתיא,

אין

ריקוד,

ובטהון
זו

יהר ,קילר,

אמטל,

בכלל עבודחא כשבילו,

נחיגה או

הושב עק זה  5:הזמן,

נסיעחה

קשח להתל-ס,

או,

למשקל,

כאופנ"*ם .בהההלה

המבוגר עוטה

ימורד איזו
מאד,

זה מימץ

זה מאמץ אותו לא רק מבהינת גוסיוית,

הכוצח
הוא אפילו

אלא גם מבתינה

רוהנית ,חוא אינו יכוקל לרבר  juraסחוא עצעוטח את התהנוצח הזאת ,בזמן
ההוא פומד,

אבל אה"כ חוא מרגיש את

נעסוה יותר מכניות,
רורסים

זח כבר לא מאמץ,

ההתנוצוה שקו

לצמד תופטי,

הו* יבול לדכר,

זה הלנוג .מנהג טוב,

התנוצלות

למטל,

אנחגנו

החיינה פכניות .חוא הדין בכ< ספה ושפתה .או<י

אפשר לוה ךוגמא יוהר טובה מקאה רוהני,

<ימוד קריאה .בהתהלה הדבר

¿PEAD

נעסה לאט וכצורה בלתי בטוהחן יט חגיאוה ומאד מתקסים,

קוראים ב;ול

ולהוכן אין סמים לב .כשרוכסים אה לכולה הקריאח חצד הסטכני של הקריאה
חוא מובן מאליו

ואינו מחוה קושי ,הצא הדין

<גבי

<ימוד טשפה מדלח.

הדבר נכון לגבי כל סטתי ההיים ,ולכן יש הסיבות צצומה לחרגקלים טהי<ר
רוכש <עפמ\ בג"ל צעיר,

ודברים רכים מאד אסר נלפדים ד* בקלות,

>“ OR

לא כל כף  no Ppטחאנתהגו מתארים ללעמגן ,בגיק  - 3911כבר אי7ק אפסר
ללמור אותם בגיל מאוהר יותר .וכאן אני באוספן מ"והד מדכרת ע< תרגוץ
ראטין.

וסוב אני

רוצה <תת דוגפא <כך .כל ילד

וגם זה מדסרש מכהינה ביאולוגיה,
לומד

"לכת,

ולא רק

מן

sam

 RAMאינו

באופן

יוך?

טוטומשי,

זאה,

וילד כריא,

צריך <<מוד,

נורמי ,עוטה אה זח .חוא

אלא DID MIM

לאש לאס חוא לומד לרבר,

אא יש בזח בהתכלט מאמץ פיסי

יבו< אפילו <חיוכת quam

<ההאמן,

ופסיכי,

לפנינו איזה לימור פיסי

?Ponvan

ואיזת

אימון,

בצערך כמ\ ספורטאי ,שתוך כדי אימון תוא מַתקרם .הוא מוכרה להתאמן וע"י זח

חוא מעלת את החיכולת שלו . Pasהוא גם רוצה בזה,

אין זה רק דפר פנדרס

מכהוץ ,פך בצרך גם תילר.
אמל יט לפטמים pads qem

 DSTהסינוק איננו בכך חנוהנים

הרכח מתנות  -אלח  ud Divas anהשנכבים > הספנה הי* בכך >מיטהו אהר

 muayבמקום הילד,

) 0923אינו  9181 98931 9102 9103להתאמן* .פני mas

טבועוה מיפר לי אב אחד,

ספנה  9374 70 9720 21 101 50111 8991Rm

הפסיץ ללמור בזמן האהרון" .הכן

ח"גו בן

 .e15חאב דיבר לם בגו

ואמר לו

--

=-
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< napך? *מה הפסקה ללמוד?" ענה *ן הבן "אבא ,לא חפסקתי <<מוד,
₪

פעם

לא למדתי",

 prהיה

י<ד פוכסר מגד,

חדריסות לגביו

<א חי\

גדולות וחוא לא נוקץ למאמץ צל מנת לתפיג את חידיקות ,והורים רבים
עוטים מטגח בזה

לחם רואים רק את ההישג ואינם טמים לב לררך חפלבילה

לאותו חיסג ,וכאן צריך לחגיד ,סכל גאון אסר הגיע להיטסגים חית

 Daקאון בהריוותו,

לא רק ביכולהו ,ואין ספץק חחיתה יבוקה רבת PES

בני אדש א:ר בוובזח,

קא נוצלה.

דיברכנו  Pyלימוד ופדעוך וויתור,

ואת שטלוטת חדכרים האלה

צריך לאהד 4כררך הלימוד אנתגו רואים , DY SDהצעד חראטון מגיעים
להיטג,

אלא ההיחג נרכט כסוף,
יש טהנבים אשר אומרים

מתוק.

וגם לא יחיח נכון <חגיד סכל קלימוד חוא
שצריך

 mam Tabרק מה

סמקניך

אותו,

וחוא אריך <למור רק אם זה תענוג בטבילד .נכון סהרכר צריך <מפוך אפ
מקרנוה הייד,

ואדם אשר מעוכין לדץת מתגבר חרכה יוהר קל על קסיים

רבים ,מ* טרוצה כהגיץ למארח נרכשטת צעריך להתאמץ,

 0% Daזו מפרת

רוהניה ובין אם זו מסרה  BESTIAאם רוצים אוכל יוהר טוב או
תנאים אהרים יוהךר טוכים ,שאלו חן מפרצה ברורות ,ואי אפשר לופר
טאין רגעים ק"ים שטההליכה למסרה נרתית קסה ביוהר .,אנחנו בהינוך
צריכפים

לרטוג  -וזח אהךד חדברים המרכזיים  -שלא יקרח קצר,

אלא

מיחיה איזה מרהק בין הצער הרטסון והמארה הנכססה ,אצל הילד הקטן
חמתה וחמרחץ יחיו קטנים יוהר,

ולב הגיל גד< חמרהץק,

גדלות הדרילות

ותטק"ת תכותות חררוסה גדולה יותר .ולה תראו רוגמא סובה למח
שאמרתי ,פילד  barrסנתיים או חלוט צל יך אמו,
במצא בראטש ורעטונח במצב טכ פינוק,
לכך,
קצר,

וזוהי אולי הדוגמא הטובח ביוהר

טבגיל צעיר אסור להכות ומן רב,
סשילד אינו

יכול להכות,

ילך

תמיד קרוב sam TER

וזה חדבר חאני

קוראת לו

כגיל  3חריך ללמוד להכוה .כי

כבאסר רואה  ¿ANOמיד  RIMרוצה .וכרר לפני

י<ד,

חילך מגיץצ להינוך ץם

וריבם סלו הוא לומך מן המחיאוה לאין הוא מקבל את חירה מן הסמים.
האיס
למני

כמה

ימים היה

קורה למספלות והיה סם

ויכות עק< “7

מסויים ,סופר על ילדה בת  8 Tonhoרצתה אותה פמַלח , Dopכיבסו את
הח טמלה

והיא ה*הה רסובת,

אי

אפפר חיה לתה לי<רח באותו

זמן

את חטמלח,

 00931סלא צריך היה למהוה את הילדה וצריך חיק לתת לח
היו מספלות
אח המלה כטחיא רסוכח ,אהרוה פענן  BOאני תועבה טזותי רוגמא
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בלי כל כיוון תינוכי תמצדיאות מ*מרת אה חילד ,הילך לומד מנפיונו
סובה,
חלא הכל אפטרי,

חוא לא

חרי חאופי הפלילי

לרעה,

יכול לקכ? חכל כזמן
 quהסוציאטר

שפחוא רוצחה ,ואם

פמהבטא בזח,

Ds BRR

מיטחו רוצה מטהו

אבל

< nyא ניתן לו ,הוא לא יבול להכות ,חוא לא יכול לוהר ,הרוא לא יכול
ללקות את הדרך הארנוכח,

הרגליט,
ויש ררך

והוא לוקה אה זֶה,

גונב אה זח ,במטך השניס גוצרים

 patכאשר יט ריסון זח עוזר ואינו מקל לחכ
פחילדות עד

להרגלים חאטורים.
= אם נשאר

חחיא כאפ לאש סמה את חרפן

לגיל החהכ%גות» ,

בתמונה הואת שק  949% qe Dionלרמן גותן  -שמים את חרסן <אשט לאט ובכל
פעס מותחים אוהו יותר ויוהרש אתל חסום לא נטאר אותו מוס ,כהתחלה הוא
אה"כ חוא גדל והוא יכול לצטסוה יותר ואפטר <ררוס ממגה יותר .זחו

עעיר,
ץקו אחד

של אותם חדכרים  sgaeלצמר לכם,

ועכליו

ושאני רצאה אוהם כיסור.

צריך להגיד מַעחו ל הגיל .בררך כ?< רואים את

התפההות תאדם ץר לכגרות הסלמתה בטלושח סלבים :הפלב הראטון חוא עד גיל
?»

חסלב הסני חוא מגי<  8עד

תקופה שקוראים <ח תקופת חלטגטס,

גיל ,51

ואח" -תקופח ההתבגרות שמתתלקה תאטנים.

גיל חילדות לד  7 - 6הוא פדרך כלל פוער מאד,
עסירה מחד

וטל ריסון איטי

האירוטית,

אם כ* הילדותית,

הדברים האלח ,אבל

סל היצרפע ,ההתפהתות בגי< זה,

מעיונים סנים אולי ההבגרו כגיץ 54

גם סימנים

גופניים,

הפילו ההתפתהוה

היא צדו<ה מאד ,ואיניי יכולח להכנט לכטיו לכל

אני רוצה להגיר,

מהתפתהות חילדותית,

זהן

גיל ככ צמיחה

ספרויד חנית,

שאבות אבותינו,

לכן חוא רואח בגיק הדח  Daכן

9932

טיא טל

שהיא דומח כמקצת להתפתתות כגיל ההתבגרוה .לזה יש
התלפת ה רניים,

פוני חהלב בטיני המבוגר.

דיש <הניה

 0794סל התפתתות מוקדפת הרכה יותר .כי אכהנו צריכים
סהיה כאן משהו ,איזה
פופור,

כחילדות של בן האדם היא באופן

פיוחד ממושכת וארוכה,

גם באופן

לוטי דגם באופן יהסי  nro» maskכפלי הייס אהרים.,
אבסו
מקופת הלסנס (מילה לטינית טפרוחח מנותה) חיא מקופה טהיא באופן
יחסי תופסית מיהסיה יצרייט(?) .אני ¿900? 79182 NY
שאין

 “oמהנסיון חוכה

על כל סניש הנהנו מניהים טלד הגיל הזה ,ץר גיל ,7
זח בדיוק כך.

הילד פותר אה בקליותיו הראסוניוה חארוטיות והוא כבמידח מסויימת נפרך מחוריו,
 “imעפמגי יותר .מגיל ? 7עד  31יט קילד הקופה טהוא כרכס את הְמציאות ,הוא

מונה ההוצה ,החוא לומד , nanרצינ*,
אל המציאות ומצולס ,עד אשר

התהקה גי; הההגברוה.

הדא לא כל כך מסהכ< פנימח,

הוא מונח

פוב בגיל  41 - 21 meaאיזן פניה פנימה עם
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חפניה הזאה מן
הדגגים

אאנהנו

הם

החמציאוהת,

פה

תמציגות באת בגיקל ,231 - 21

בר-חמחצוה

לדיין

-

עוכמר*ם

מגיל
בצר

הזח,

הזת,

אצקכ

טהוא

ואצַא Aran

וזה הי

בכ

כואו

לצד

הכנ%ם
כבר

בגה

הפנית

פנימח,
בגי< הההבגרות 8091231
אתה *וכף פיאולוגית וראיח
ביאצקוגיה

סנה

בגיק<

את צורהו,

שישנו

כין

הזה

יסנה

חאחרון

<ראות כזמן

אתת יוהר טוציאוקוגית.

מטהנה

הרבח,

אמיתה.

הגוף

אה

Mo

אין כפק

את ההבדלים כין

obras

 Darההפרטח הזאת ארגח מופיעה ככת אהה,

מניהים,

טצ"י דח סהסר לה מספול ורוסינח היא מוציאח בזפן

אה חהדם הצעיר,

כפי

התרגלו להגיר,

סאנהנו

מופיע אצל חאדרם הצעיר חהרכח פאר
לוזוף זאת בפידה רבח על TD

אי

ויכו< מוד

 +סינוי

סמכניטות לתוכד
יוסר,

ח*א

מצמר

לת

חדס,

גדזל מאד בתוך הגוף:,
ואין

לפעפמים ההפר:ה גרולה יותר ולפצמים קטנה

 Dar atua Gaככליים,

כמעש אינו

גדולים,

די

אבל

גם על כך

ואציףך רק הצרח אהת,

בקשר להספעת הגומלין

הוץ*ם מחלה,

לתאר

וח לתטקו< מטואים ,רק במסך תזמך סיא מגיעה לכך.

יבוקלח לדבר לכטיו

בדרך כ*?

וצריך

כצורח כזאת  270 73532 menasa 3 Rapo Dikגלזלות

ויט כאן הבדליט,
אינני

הראשסון

מסקל,

ופנהנד צריכים <לתאר לפצטנו טכן חארם מהרגל <הקופה הרדחהן
ות הה*נוי הה"מי

לחיוח,

הכלים .זאה הומרה,

שקט והוסר שיווי
תימי

חוא

יצדעליס ) PYחיתפ

הצפיהח .היא מעמיקח

מן

שְממְתינָה

חמלרופורציות סחלו,

א ה 3%עור מעצס מאד

ההמרשה חפנימיה וכין

> ראיות,

ראיח

כין ספיפח

ובגרות צריך לחגיד,

יכודוק< <פנ%א  %081זה דבר אשר צומת,

שהחינוך

ולבגרות

וקורם כל תוקים כלא**ף* ,לך בגיל  5אינו מתבגר,

יש

לזח

 -מגיע רק בגי< מאוחר יוהרי אבל יש גם חבדלים אישיים גדולים ,ואנתנו

אצריכים  ARPAבתהטבון דברים פלליים ויתד עם זה התפתתות אינדיבידואליה,
אסר גם ה*א איננח

ניתנת כל כך להספעח,

אם

יש קבוצה של נצרים בגיל

 4אני יכןולח לתה לכר תמונה של אופ* חגיל הזה ולהגיד איך ילך מהנהג

114 952 199 1D 1

רק ממוצח,
מקרים,

אבל מיד אני צריכח להגביל את עצמדו,

כי וה יהיה

ואה הממוצל אנהנו מסיגים ע"י זה שאנחנו בודקים אלפי

וזח עדיין

נורמלי

אם יש *לד שמתבגר בגיל 11

ויש מישחו

אחתר

אסחר פהפגר בגיל  .51וכאסר עושים את ההשבון מגיעפים לממוצץ של גיל .51

אפל גם בדברים אהרים יס הבדלים,
ישונח,

וצריך לקתת בתשבון הספעח אינדיבידואלית

אבל חהבדלים הם בדרך כל< נורמליים .ההפרטה הפנימיה שדיברפי
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עליה,

לפי הדעות המודרניות,

)(7

היא בלכד אינח סיבה מספקת להתפהתוה פסיבית

מסויימת ,אטר מתבטאת בסטהים רבים .,בררך כ<ל יש הושבים שזה גי< של הוטר
יציבות,

של הוסר טיווי משק? ,של מצבי-רוה טונים מאד .אותח הפצילות

ואותו הבטהון של גיל הילדות אשטר חגיעו לסיאם בגי< /,11 - 01
שיווי

משקץ? מלא ויכולת ספורטיבית רבח ובפטתון בהנועח,

כאשר יס

כל זה עלול ללכת

לאיבוד בגויל הההבגרות ,ותראךף נערים רבים ,אשר פטשוט אינם יודעים מח NIP
וזה מופיעץע גם אצל בנות רכות .,זחן

עם ידיחם ורגליהם,

בנוה רבוה ונץלם הן הנעורים ,הן מילדות,

גיל שבו משמינות

ונשאר מסחו די מגוהך.

 TE? NERIהביאוקוגי .אמרהתי טלאט לאמ עולה יותר השספעצעת
הגומק<ין שבין החפרשות וחרוה ,מענין

 HTעלדיין

למסקנוה ברורות,

<א הגיקו

חוקרים עוד אה חדבר .באמריץח עושים בענין זה פעלולוה די מכוונות ע"י
הדרקת חורמוטנים במידח יותר גדולח וְּפָהות גדולת בכדי להטיג שיווי משקל

 PERאנסים ששיווי המשק< <א הוטחג אצלם .היום יודעים ע< זה כבר יותר
מאשד

ירעו לפני טנים אחרות,

יודעים שהתפרשה חפנימית הואה כו<<ק התנחגות

הברתית מסויימת ,קפח לחוכיה זאה יצל אדם סנולד צעם מקט מאד
אבל אפחר להוכיה  NeTאצל הולדות,
Ja

הארם.

אם,

קמסק,

אינסטינקטים.

 Jorבהתפתהות הסכקית מאד קרובות אל

נותנים להצקרח נקבה,

פעוד לא היו

קה גורים,

איזו

 somהורמון טל נקבה היא פתאם מראח איזו ההנחגוה אמהיה עצומה גל

הולדות קפנוה טאינן בנותיה ,היא מתנהגת כמו אם.
מצד שני יש אידו תפיסח סוציאאוגית סל גיל ההתבגרות,
והיא מאר מטלנינת,

אבל בכל ואת הין חיא חריכה לחצל על העמדה הקודמת.

אני חוסבת שפריך לפצוא איוו ררך נפ%נח לאיחוד שתי הגיטות .הגישח
הסועיאו;וגית מתבסטה בעיקר עק< טהקרים אנטרופולוגיים שק אסבולות טונוה,
בע*קר ע< האסבולה של מיד,

סחיא כתכה מהקרים לק עמים טונים,

אבל היא

מהבססה בעיקך על ההתבגרות בפמואח ,סמואח הודא אי מחר כו חי עם מאוטר,
חטבע נותן לבני האדם בטפע ,חיסורים סם מעטים ,יש  UDגמור וָשם חילדים
והצעירים ,חן חבנים וחן הבנות ,א"נם עוברים איזה גי< התכגרות ,כלומר,
גיל אסר נראה לנו  ¿ANDANיש,

כמובן ,ההבגרות פיסיה,

לגמרים ממה שאנחנו רוא"ם אצלנו,ן מסברים,

אבל חם הפטסיים

תוסר חיווי מסק< ,שינוי פהאומי,

 Pa Opההתפהתוה היא יוהר אתידה ,ובקצם אין שינויים גדולים ,לא הברתיים
ולא איחיים.

והיא

מביאח רוגמאות מצלמים טונים ע< הסיפול בילדים,

At a
אחד הילד נמצא המיד 9ם האם ,במקרה שני הילד נשאר בערימה
במקרח
צאת לציד ומניקה אותו רק בבוקר ובערב .מי מתילדים האלה
וחאם יו
שחוא חזק חוא נסאר בהיים  nová mimאה"ב לאב או

לאם.

ויט

גונים

סוגים בענין הטיפו< כילדים .חילד בסמואה הוא יוהר קרוב <לתיים או

ת חילד בהברה ש<נו אנהנן מרחקים מדברים כאלה .שם כל י<ךר PAVO
למות .א
מה וח ne dr mor mp
 prinיחד,

כי

למרוה טאולי מגמים להרחיק אותם,

כאוהל אהד ויש להניחה סחם יורלים את סורות ההיים,

הם לדים <יהמי מין

2190
כלומר,

סק המבוגרים,

חדבר הס *5א-ר פאר קובץ הוא בזה ,שכל ילך  tmרוצה
הל הוריו כאסר חוא מוצא טחיתס אליו אינו חוגן  -הוא יבול
לעזוב אה או
 MRכי דמי  - 1 APminאם להשהמט במוטגים שלנו  -חם
לככה לאצהק
שם

טיגם

ראלית,

הקלובים,

טין

וה

בל

כך nop

לחסיג

רסכית,

מזונוה,

כל ילד התוא גם כות פבודח .ילדח כת  5חיא מהנכת אה הילדים חיותר
קטנים במשפהח,

זח

לגמרי בידי הילרים בני ,6 - 5

חם מל דים את הילדים

ם מה מוהךר ומח אטור .,ולכן ילד שתוריו אינם מוצארם חן כעקיניו
הקטני
 32mאל מי-הו אחר ,ואין כל גפשרות להקן ילד.
 uanגדולm3 rm mois 

sBW“pon 0% 3%0 one

19579

שפריך ma להוחר בקרובים ,תר* יש טם יהסיבם או לפני ההתבגרות
>ny
ח גפצר ,ואין הצרות מצד החורים לגבי הילדים.
חפיכית 23113 .זה יס הופ
אח"כ באים חניטואין

וחם מלווים בטכם מטויים,

וכאן

יט איזה דבר מצנין,

צריכה להיות בתולח כאטר ה*א מתהתנת ,בת המנהיג .אבל
איסח ans בקבט
וכמו ברתות אהרות ,חציקר הוא לחוכיה את הדבר,
אצלם ,כמו בדת שלנו
לא חסוב אס חיא בתולח,

מקביץים ¿11 239

חציקר הוא טפריך <דאוג להוכהה.

טבהם הצרך הטימבולי

ויט הרכח דברים

יזתר גדול מהחערך המעקשי.

כל זה יהד עם עור חרכה דברים אשר לא הזכרהי מביא
לירי כך,

סאצל העמים תא>לה אין מסברים שק גי< ההתבגרות,

אותת ההתנהגות

בעיה ,חנקודח האהרונה היא ככך ,סשם הילד אינו
שחיא בסבילנו מחוח
 “apaבעליוה גדולוה לגבי הלתיד ,זאת אומרת,
עומד

הוא אינך עומד

לפני ברירות ,לפני אפסרויות סונוה ,לפני אלפרנסיכות ,הוא אינו

יך *בהור לא את המקצוע ולא את השקפה העולם ,אצלנו אפסרי לחיות
צר
 ,היוה רפתן או כ<לכת לצבא ,להיות ציוני,
גנן או ללכה לאוניברסיטח
לעזוב את הארץ,

להי ות קומוניספ< ,היות בקיכוץ,

בקבוצה,

במוסב,

15

-

-

בפני נערים אשר מהבגרים אצ<נו עומרוה אפ:רויות <אין טפור .שם העהיד
הוא לגמרי ברור,

וכאטר אין ברירה,

אין בהירח,

 1792זה אנחנו צריכים  Daכן <קתת בהסבון,

אין גם קונפליקס.

ובכ< ההבגרות טאנהנו רואים

אנתנו צריכים לראות שני קוים ,שני צדדים , TEM ARהביאולוגי TERNA
הסוציאולוגי ההברתי,
כמוכן ,את חצד הפיסי,

אשר בעינ" יש לו ערך עצום ,מבלי שחוא יבטל,
אשר בההלט הוא קיים .וכאן צריך לחגיד ,כפובן,

ורבר זח חוכיה אה לצמו במיךח רבח ,סמצב רוהני ממויים,

או איזו הכרח,

עלולים במידח רבח לסלוט  byמצבים פיסיים ,לדוגמא :שני אנסים הלו
באותח מהלח ובאותה מידח,

האהד עומד יפח בפהלה והטני "חרופ" לגמרי,

חאהד מסוגל להטוב  79722 pyחאנטים ולעחות דברים מסויימים ,חסני -
איננו מסוגל .כמובן,

חחספלת הסביבחה צאיזו בטתון

הברתי

יכול לחק<

בחרבה על המשבר חפיהי ,אכ< אין ספק כי חמשבר הזח קיים ,אם כי גם
לגביו הרגישות שונח,
את

ויהם

נבון לגבי חסינויים יכול להקטין

בחרבה

חמטבר.

הילדים עומדים במצב כזה,
מהבגרים,

מצד שני הם עדיין

שמצד אהד הם מהפתהים,

אי(ם רועים <חינהק מגי<ם חקודם,

והמעבר

בין שני הגילים יכול להיוה ללהיס קצר מאד ,במסך תקופח קצרה מאד
חילך יכןול לעצבור מגי< לגיל.
ובהתפתהות זו עריך לחבדיל בין

זו של חבן לזו טל הכה.

אתהיל מן חבת ,חיסורות <כך הונתו כבר בגיל יוהר צעיר ,בגי< הילדוה,

כאטר הבח הזדהתח בעציקר  eMe Dyגם כאן יס קוים ביאולוגיים הכרתיים
שק שה מאך להבדיל ביניחם ,לא כרור אם המטחק חראסוני של הבת עם
בובות והמטחהק חראשוני של חכן עס טרקפורים ,אופומובילים ,בניח ,חם
היקוי ואח"ב חזדהות או שהם מראים יפודות שטבעיים אצל הבן וחפת .,קשה
להפריךר בזה ,כי הדבר מההי< בגיק< מוקרם ,אם כי הילדים בגיל מוקרם
עדים לפעולות האלח אצל החהורים ,אצ< מבוגרים .בכל  ARTכבר בגיל שנה -
סנה ותצי ,בגיל< שנהיים ,קיים הפררח כזו במקהק .מבהינת ההתפתהתות
ומבהינה הברת"ה היא הכרהיתה .ואפשר להגיד שבת אשר לא הזדחתת עלם אמה
ולא יצרה יהם היובי אליה ,שחיא לא תהיהם באופן תיוכי אל קצמח“7040 ,
הזרהות מהאימה הבוא <ידי ביפוי בגי< ההתבגרות ,שחכת לא תהיהס בהיוב
 byהתפחהות נשית ,וזה קורא לצלתים קרוכות .וי" סוג כנות אטר רוצות

להתהרות צם כנים ,אבל בסיכום צריך <חגיד ,שפכהתפתתוה הזאת יש סכנת

= a O
פהותקרולה מאסר פמאוהם הבנים אטר רועים לחידמות לבנות,
עצמח קיימת ,י"ש בנים אשד משסתחקים כמו בנות ,אשר
אוחכים את העבודות הביתיות,

אם כי הסכנה
אסר

רוצים להתקטט,

אטר משהקים הרבה  DPכבנות ,אשטר בגיל

הההבגרות צוד מראים נפיוה נשיות ,ויס סכנח בהתפההות כזאת ,הבה בררך
 322תנסה <חוכיה את עצמח גם בעבודה

;שח,

בספורט,

בחופעה

גברית

ולפעמים  daבהתהרוה רוהנית צש בנים ,בנקודה זה אמנם יש בזח מסהו
היובי ,אבל ההתפתהוה נמחכת וכביום  joהימים חיא עומדת בפני זח להיא
אטסה,

ואם  qaחיהם שקה לנחיוה  %33היזכי היא בדרך כ<< מתהילח <סבול

מנסיותה ,כיסוד לדח הנתנו צריכים לרארת את האם ,את חיהם חרתסוני,
וזה בררך כל אינו
סבה במקום חאט,

קק< לתיקון בויל ההתבגרות.

אינו כסדרו

אם היהס של האם,

או

מה

כגי< ההתבגרות  -אפטר  Daבגיל זה לאבד

את  Pax ¿nanוין לתאר שטאם ץד  Praההתבגרוה <א ניתן בה בשחון
ואמונח  -יינתן חדבר בגי< הההכגרזת ,היהם לאם חוא ראעוני ,הוא יטודי,
הוא קובעץ חרכה מאד.
Par

יהד עם וזח קובץ ח*הס

אל חאב ,לפי

המודרניה ק%כע בפביק חכת חרבה טאד גב היהס
יהמי אירופי בגיל חילדוה,
מדי קרוב ,חק אף פעם

ואעק< הרכה בנוה,

אינן משמְחררות,

אל אביחה,

חפפיבולוגיה
סהוא הרכה פעמים

כאשר חיהם הזח הוא יוחר

ואם בכלל החיינה מסוגפות <הפש

בן זוג או להקים מספהח  -המיד יתפשו ככן זוגס את אבא ,את רמותו של
אבא,

הרבה

פלמים הן

בענין

211910 Ar

כי

מתכרר

במקרים אחרים אין הן מוצאות מיפחהו במקום אבא,

הצולם ,וכצנין זח  enאל חאם,

אה"כב

כי

שזח

כמו

<א

אבא

אבא,

אין

boa

גם כמפובן חטוב ,הוא כעין רוגמף,

כעין מופת , Fe ONיבוא יופר מגוחר ,אם היהם של מאב היה יהט של
דיכוי עלול הרבר לגרוט לכך שחיא אא תהפה לבן-זוג איזה עריץ,

DS

חיח וח יתס טל תקדת  -היא מתפטת טותך חדבר וכד' ,אבל חקובעל הוא קודם

כל אם היו יהסים ,כי אמרגנו כבר טרק אם היו יחסים כאלה מסוגל האאתם

חילד אח"כ ליצור יהסים ,רק  eaיאמין ורק אז יחית לו הבטהון לפנוה
לכן ארם טני וְלבוא במגץ אהו,

גם מבחינח גופנית  599לציין סההתכגרות אצל הכתה עסונה
מאטר אצל הבן .ראסית ,היא  MAMMAבגיל מוקדם יותהר ,נוחגים להטוב

שהממוצע בארץ לגבי חבנות הוא גיל  29397 187 ,51o» bra Pam mr
ההתפתתוה חל הבת בארצות אהרוה ,בארצות הצפון ,הממוצע שם חוא בהצי

 7 - mapהדטים גבוה יוהר ,מאוהר יוהר .בככל זאת כראי לציין את העוברחה

=
שההתכגרצה כארץ היא מוקרמת יותר ,ללא בפק האקלים מספיץ,
אנגלים

 UAילרי

-גדלו בארץ חתבגרו כאן מוקדפ יותר מאשר ילדים באנגליה .ויס

להניה שבארצצה ה-רופיות הההפגרוה באת מוקדם יוהר מיפר אצ<נו ,אבל לא
 NIN PER MOHOמתבפאת בהופעלה חוסה,

ההתכגרצה,

רק חאקלים קובע ,אם יט

אין זח ?דיין אומר שחיא מסוגכה לחביא ילדים ללולם .וניפואין בין
ילרים ירוצים בארצות חפרימיטיביותן

אפי<ו בארצדה רוסיה,

חמזרהיים לברוסיה ,תיו נחוגים ניהדטין כויל צקיר.,
ברוסיח מהפכח גרולח ,שם גסף
חאתרון

מפר מצפניץ לל כך,

ממט מתפכנג",

מיום

וסים מוררניות,

אחד

דחרבה

והפחיכת ה*א באמת פצומח.

<למטנחור
נסים

כמעט

גפרד+

תורידו
פכעלים

היו

אסר

אצל

וכפנין זת צסו

צם החניאואין בִין ילדים,

חנסים

הטכטים

וקראתי בזמן

הסינוי

אמ

תוא DE

גטיפיהן

בגיל

ביהם אלרהן,

כקוים כלליים חיתח אצלם  nasהבליה קחיתה

אהזור <לגין

שחפנו,

רנצסו

כבוג;ר מאר

טב<

הצלנו,

ההתהגרדזת מלווה במלכרים ,מצד  TORגאוה Y nero
לעו<ם המכוגרים ,מצד סני פהד לסנהק מגיק הילדות .וצריך לציין כאן
"חבגרות איגה מפניזתח כאוה לי:דוה,

¿MITA

הכגרות ג%הית לחן כלום,

ובצנין לה חיהם

חן

ואיך

נסארוה ילדות,

סונח מאד אצל צפמים טונים.

יש מקומוה  Pra qa nani amarכאסר חבת מגיעה לגיל ההתבורות:
ומיהסים
בצורות

לוחה

הטיכות

%הרותן

אצקנו

יוור

גדולח מחטר

אין

לזח,

נודצה

 moramנודעת ליה הסיכות רכה,

להחונה,
מבתינח

ובמקומות
הכרתית,

אחרים

3והגים

הטיכות.

מבתינח

וה 96פלווח כמסבר גדול .ומקוס הסוב

נוצד כזח קורם כל לאה ,פחות  -למטפלת ,גם קתנועת הנולר י
המחיכות מלח,

התנולה יכולח לחוסיף,

אכל המקום היסורי

נועד לתורים,

למהפתח צצפחה .יתר עם זח יבופה חהכרה <הת מגנון ,סגנון דיבור ,פגנון
חתנהגות,

סגנון

וגם נומרת יוהר

לבוס  ¿9914ההתמתהות הזאת  531 232מתתיקה
טוקרם/,קגם הטהיחח ava

יותר מוקדם,

 553 ara nadasבגי? ,71 - 61

בַיגָתיים יס גם התפתהות רגחית ורוהניה גדולה .הרגיסות
האמוציונליה חיא גרולה,
בגיל ,41 - 21

עוברות "ת

ויהר

2ב זה גרתה ההבנח[ .אפטר קהגיד שחבנוה,

הבנרש לא רץ

באמיחה הגופנית,ן

MBR

 DAבבגרות

הרוהנית ,אינני יכולח <סגיר  PIDAה*יבסלקטואלית גדולה יוהר ,זה
ענין אינריבירואלי ,אב< הן בדרך כעע קולות ץ? חבנים .וזה מהכסא בעליה
*חסיה *פוגה גם בביח"ס וום כהנופת הנולר.
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חמסמטלות טל הדבר

יוהר גדולח בפוליטיקח

הוה היא עוד

 entar anaהדרך <התישבות היא פביח"ם דרך הנולת הנוקר והצבא
ובררך

 PPSאנהנר

מרכיבים את

ואם <בה מהא"ם הדבר להתהתן

הגַרצינים מבנים
בגי< פוקדפ,

חרי <א כ< בן מוכן

בין

בנים

ובנות נסארים.

להגיץ

צריכח להצביץ צץ< הקוטי

אבל וני

הגרול

בכיהות ו',

שיש בכך .חקו"י לא היח בל בך גדול אילו היח חקוסי

ח'  NAM Snes “orעובר,

אותו

הצעירים .אין pasa nora” dam

לזח ,וזה פץפה מאד בחרכב היסופים
זה להציץ לכם הצלות מלסיות,

וכנות כני

גיל.

ז',

אבל הקושי פמבתינה זו נסארים ,ההבר<ים
למסקנח,

אינגי רוצח להגיע כאן

אכל אני

מצבילח *< הקושי.,

בגיק חזח מופיעה

:

בר

א

 arכאילו מי:ח נטיון אחר לחהתבפט

פלילות עצומה גצל חבנות,

כמו עץ אשר סולה שורסיו

למוק קלקרקע על טאח"ב יסמוד בטוח כסקרח .חפערה הבוא ויש הכנת נסק,
מיפי

ורותנ",

הומר מצויין

ובנות בגזל ,51 - 81

בגיל.
לעבודה,

יש אצקן

קליפה

"ולפעמים

גרו<ה מאך,

גב בגי< ,41

שק עדץ

 aceno Pra ba nyלהשריש איריאות ,קדיין כ<קיות יותר,
ויופר,

 porבמידה מסויימת ga

חוא גיל מצויין

מבחינח

<למוץ.

יש רצון

 mise Poוסואיאכליפם,

 etאה"ם בא א"נדיבירואליום

חן

הגיל הזח
יוהר

גדות

ואיזדו פגיח פנימח ואין אותו רצון לה%הייך <תברע %ו להיים חהברתיים.
חפניח הואחה כבררך >> מלווח
הראטונה

בין ,5

פההילח

גם ביתסים פאד הדוקים לם בנות אתרות,

ירידות רציגית,

כדרך כל<? בין

 2בנוה,

ווח כא במקוט אאי חידידות של הילדוה הקטגנוה,

היתה ידידות נגד מיסחו

¿mob

Me

יחיא בדרך 222

יוהר נכון - -פיסית,

היוכי ,בדרך >> ילד בן  9 - 8אינו יורע  PDכך לההבפא,
סיחה  papersצל השני

ולחיוה מוספץ,

הזמן יח איזו הדגסה אירוטית,

אלא כאן

קפלמים

מבלי

הוכן

ובמגץ של

חיהסים קובעים .JODA

אבל ת*א אינה פונה אק המין חסני,:

אלא קודרמ כל אל אותו המין .אגם,

זח יטנו גם

אצ< בנים ,מבלי nro

ילכס תיכף איזו צורה  Deכיטוי אירדטי ,אבל לפעמִים יח נשיקצת א
¿APA

בדרך כלל זה נטאר יוחר כהר;לח אוnarra 

לרבר כאן על מחבח,

מונח

אז

בדרך DY אפכה

או

ידירות כזו

mor vs bus
חיא בדרך ככ

אל בנות ולא אל בנים.

צריך <הגיר  92376 03/9הדבר *גמרי אהר ,RD DEV

באח איזן חספצה באופן

יתאומי מן חהוץ אז כדרך  03199 995הארוטי,

גרון< הגיל
רופן

יוא
ר

<:

השפיכפ%

בגי

התקפה פההומיה כזך
צדאת

אוטרת,

בגות

איז

:נוא

3

»>

)

להכת".

ואינני

שיח לנו

 “pumaהזח,
mina

“ainda

כאן

זח

הנהנו
בליה

סבררך כלל

מצר

אלא על גיל .[7

ההפתהוה ביאןו*וגית מסויימת,

מצד

שני

אהר
יס BA

סאינה מטלימה עם זח ,ומהרילמה הזאה,

צריכים למצוא איזו
במידה

<

יל חיהסמים תוא דוקא RD PITA

מרכרת צ< גיל ,81

הגובח די פובנת מצד ההכרח,

ענין

יותר

*ם התתפהחות רגילה יותר ,אני כאן רוצח להגיד

וווצורך לריטוי ,גם מיני,
כגיל הזח,

andar

nad

וה

הטחפיע

931

פחרדתת

החרבה

ררך ממוצעה.
יותר.
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