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Dos

ana

קבצנו דרך

מוגבל ואני מסופק *ם

 quaזה להגיד לעצמנו ,הנה

בה,ווד ":לח נצא מכאן

בבעיה סנדון

עמתכנית לבודה,

עבוד הפדריכים.

וקוב?

הדבר החסוב

ana

כאמור ,הדיון *ה*ה 

אברהםSPAM

המלנל

טחים בעבודה סאבחנו לקויים בהם ,הרי
אם *ט ס
סטח סקסה  9117טסאבחנו לקו*ים בו ,ב"
זה
במעט

E

ולא

עסטנו

שלש אצלנו

בתנועה,

בו,

והדבר

 * %מרשה לעצמי
מה

bey

הסיבה?

הדבר

נובץ

מתוך

תנו ועמרתנו בבעית החינוך המיך?
יל-בהירות מהטקפ

האם הדבר

מתוך כך טאבחנו

ח*אומר

דרטני,

להגליד -

נובע

מתוך

כך

700731

חושבלם

מחטיבים "את

לה עלות

וותה

הבעיה,

ה*ם

בתנועה?,

טל"לית לכל הטאלות% .ם בעמת גחשוב -
סהתטובה תהלה

זה

בובע

אנ"

7182

מה הסיבה 073

ברצינות ,הן פמסגרת טל חוג מדריכים
היום במעט ולא עסקנו בבעיה הזו

והן םמסגרת של חוג פררלכים יותר צעיר,
שטורטם pass sia

הר? זֶה נובע רס מתוך מעצורים

והסקפות הנונדים למהותגו והשקפת לולמנו
במושגים

אנו רוצים לעצם את החייםסלשלנו.
והדרד בה

ומטום כך ,הנחת הבעלה הזו

יוצרת תהום בין הערבים שאנחנו

Mais

 *>nמסוכנת לנו ,בי היו  nimניגוד
חנו מחנכים .כי הנזק טנגרם )- 03153
מרברים על*הם צבין דמות האדם שאנ
סנגרם לדפות הודם והנזק סנגרם לדפות החבהה
 .תנועת נוער חינוכית  -הנזק
בהגשמה ,הו :גדול ,בץיקר בגלל
נחנו רוצים לבנות אותה אחר כך
שא
הפנחת moon

 ,הזה

מחנכיםל לְערכים 
וודוי

טטיחה הבוקר,טברים סוענים9£3031 ,
סמעתי קסק של

ול %לדפרלם טהחברלם 

וודאי יש ליקויים

ממש לחושא; *ותם בחייהם,
*כולים

סחים האחרים ,אבל אלן בטום אופן למדוד
בס

לעויים לעומת הליקוי ה%ורגני החמור הזה .
את הל

*ם אפילו  noנצא

ברורה ,לדעת" ,לט ערף בעצם
בדרך ,בקביעת עקרונות ,בהשספה
מטל חה זו
טמהחרג הזה נגיע פעם 991? 72991
העלאתה ברצינות ,סתוך הנחה,

לסוד? ,יותר מקיף ,

מבחן גם למעטים.

תסקיר? ,יב כן ,בליחה המצופצמת הזו ,רק להציג

E
*את הבעיה ,כמה הרהורים על דרך לפתרונה במסגרת התנועה.
נדמה לי,טבמסגרת הצעו איננו צריכים לְברר את
סומט הבעיה המ"נית וגורמ'יה ,גם %ין צורך
וַבהסתלגות מסוימת "*ני

מיני,

לברר את

להסביר ,טיש צורך בתינוך

אומר  -גְדמה לי שאין גם צורך

פסולם

אכ* או מר בהסתיגוץ

הטטפתנו על חיי המשפחה ומקומה בחלי האדם,

כי אני לודע טהנסודה הזו פחות ברורה לחברים ,ביחוד טרוב החברים
נמצוים ברצסית

דרך חי"הם  .אבל ,גם מ" טלא התנסה בחייו בסטה זה ,אבי

מתאר לעצמ"ל סתכרים קראו ולש לנו אלזה מכנה מטותף טעללו *נחנו יכולים

אבי nb מציע טאבחנו נתעכב

לבסס *ת ברורינן ,עכ"ש,
הללו,

גם הם מחיבים דין הרכה

יותר מקיף.

בטיחה זו  -זהו לבדר את ה*קפו

על סלוסת הנוסאים
;לעטות

מה שאבחנו חיבים כן

טל החינוך המלנ* בתנועה ,את בחינת

ההשקפה לאור הסספתנו החברתית ואת הכרת מהותה טל הבעיה במסגרת סל

תנועת הבוער ,ה צעתי הצעת

תכנית לעיון למדרימים לפניס שאבחנו00D 

בעביר %ת הדבר הזה כתכנלת ממטית ,ובל בכדי סתהיה לנן ג לטה נכונה

לכל תכנית פעולה,נדמה ל* ,סעלינו לברר את שלוטת הבעיות הללו.
ובכן ,אשר לבעלה הראסונה  -כלצך עלינו לראות
את

החינוך המיני?

 mapבענין

 mor obהדיונים טשלנו* ,ס רדוים

זה

מושג

מוטעה

ועללינו לסלק אותו

 neענין החינוך המלבל כהסברה מינית

מדדיכ *ם היוצאתם ליד* הובתם בכך שהם הסבירו את הבעלה הסינית
ויטנם
ובזה גמרו

ות תפץידם ,מוטג החינוך הם* ,"1הוא הרבה יותר רחב ,הוא

מקיף את  771131האיסל והתכרהי טל ה*דם במוכבן

הרחב של המילה.

ללא חינוך >3>p נכון ,נהרסיבכל ער "-הה"נוץ האארים סאנהנו

עליהם

 %31 nxה%דם והחברה,

ולא הק זה,

בובים

ללא הינוך מינל נכון- 

קרעד האופ? ,מתערער אוסר137% 295 ,1P1D707 07% 
אין בגרות שלמה ,מת
ת *צלבותו כחברה .,מתוך poda פלו עלינו
חסוו מפגעל החי"ם ,מתערער

לבחון9999 ne 

הלועפה

ונלש

בתנְועה,

לטשאלה השנ*לה; השקפתנו החברתית וז'קתה לבעית
החינוך המיבי.

נדמה לי,סחין

צורן להסביר,סכל ערכי היפוד

פ%נתנו

ון הא%דם ,ח רותר ,ערך תיי הרוח ,האקוה,
מחנכים עליהם בתנועה :טוי

הצדק המברתי ,כל אלה

עלול להנסל סהם סורסם החיונ +כאשר האדם

אינו מנובט ,וינו עומד צל הרקע ו*תה בלחסיו לטטח הזה סאנתנו דנבים

בו .

אנו  Pos Pro denלפרט ות הדברים וחין צורך להבזע כזן דוגפעות.
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צריך רק

לֶראות את הדברים

פתוך גיטה

רב
זו,

אכל ביחוד

אנ" רוצה

להתעכב

בעית החינוך המיני לפהות תנועת הנוער.

צל העגין ה*חרון  -על הטטר בין

עצם קיומה טל תנועת הנוצר זוהי תוצאה טל
תקופת ההתבגרות

המאורכת,

amix

תקופה

בחי"

האדם

שהי*יג

ולִי

נוצרה

קיום
במורה

ל*כותית ע"? התרבות הא וסית ,אבל ה*ו תנאי לקיומה טל התרבות ,אותה
מ
הדורם לקונפליקטים הבפסי*ם

תסופה בחיי הודם שה** למעסה חדסה ,מצד סני ,
טל האדם המתבגר ,אנ? מקוה טחברים כ%ן מצויים

בע ינלם הפסיכולוגיים,

ופה ההתבגרות המצורכת , x>nהתנת%י לקיומה של תנועת נוער,
אבל , misתק
ופת ההתבְגרות המאורכת ,תנועת נוער לא היתה קיימת . ז"*,
כי בלעדי תק
האפטרות סלנו לעצם מפגרת תכרתלת 

בעלת מהות נבדלת פעולם הילדות ופעולם

הביגרים ,מפגרת ביביים כזז ,סבה אנחנו יכולים ליצור

את האזלרה המיוחדת
ודבוקה בעצם

את התכנית המיוחדת

שהי %נטמתה טל תנועת הנוער  -הפסגרת הצו אחוזה

התקופה סל

ההתבגרות המיורכת עם כל הקונפליקטים טלה

וכל הבעיותטסה?* יוצרת .לכן*< ,ן לקיים קיומה הנורפלי

טל תנועת נוער

ם נורמליים של תקופת ההתבגרות הזו ,בלי פתרון בעית המצוקה
בלי חיי
שלהזדם המתבגד ,בלל גלסה חברתית הולמת את בעית
הנפטית והק וגפליקטים

+ג חנו יודעים להעריך יפה *ת ערכה בל חברת הנעורים
הנוער לבעיה הזו,
העצמ*ית בחלי תבולת הנוער ,אבל
עלול להכות אותנו,

הנשק הזה ט*סנו בידינו עלול להפתלף

ם אנחבו ל* נדע לפתור

,

/ת הבע?ה הזו ,ויותר מכך =

תקופת ההתבגרות המיורכת* ,ס בה נתונים
 8תבועת הנוער שהי :ללידת
ואמצעים לפתרון מלא ,שטלם ,טל הבעיה הזו ,

 , abraהודות לה יותה חברת בעורים

אבל ,במידה טלס בה האמצעים

עצמ*ית ,הודות לזה שהי* נותנת

נסים צעירים ,אותה חברת הנעורים העצמאית ,כחשר היא %931
%ציךדיצלים לא
מכונת את עצמה

השאלה הצו ולהאיר ;ותה באור הנפוץן ,היא עלולה
לפתור את

לגרום לתוצאות nm» nerve

הערך האוב"קטיבי סלה המאפטר לה לפתור

אות הטליליות על כל צפד רטעל קל ח**
ות התוצ

 van neאנחנו רוצים
שהם לחר כך יטובים צעירים.
 aaaטלנו ,טל חיי הסכבות
הטכבות

מתוך גספקט זה אנ"

טאול ות עצמנו :האם ונחנו *כולים לגטת
וצה ל

החיגוך המיני  2₪עסרונות מבוססים ,טלמים ,כפיטיס לכָד גם בטטחים
לסאלת
אחרים?
ים טהצעתי אותם בהצעת התכנית מבוססים על ado
הדבר
4

הנחות מתוך הגיטה טלמדת? עליה 

קודם ואנ" רוצה
me ama

אם יהיה צורך  ₪%כך בתוך uma

לדבר עליםפס בקצרה,

הדיבדר,

היתרון הראסון  -זוה" לגנ"זצ*+ה

התנועה ,הוה
בה ,פותרים

של הבעיה 

להפוך ית השאלה הצו לשאלת חלים אטר דנים בה ,מתלבסים

וותה בפשותף ,להוצ?א  antaמתחום המסתורין

להורצלא אותה
מסותפימשל 

אומר,

בחיל

מתחום הפרט בלבד ,היתרין הסני צריךלהיון

והל %נוח ,גם
 -לצירת הלימ

המינים ,אסר המרכץ טלהם ,זוהי היצירה המטותפת סהפגלטה,

המגל להיה סביב לצירה סטני המינים משתתפים בו,

בטכבות צעירות ולהעלות את הדבר 
והדבר השללש?

לדרגה לותר גבוהה בשכבות הבוגרות,

 -זוהי הטקפת העולם,

הדבר השני  -זוהי

להתהיל את הדבר כבר

תשספת עולם טיש בה שנ*

חלקי*ם,

בקורת המצ"אות הליימת בסטח זה בחברה וטנית ,מוסג

מינ* ,העבין הרביעי  -זזהי סַובַלימצ*ה 3709 ,לי,

סבהי* תנועת הנוער

לס לזה את התנאים הסוב*"ם ביותר ,לא סובלימצלה הב>ה לסכך ,לדחות ,להעללם
מה ע"ן ות הבעיה,אלא סובלימציה הבאה להעביר את

כיח הדאף הגדול חל

היצרים המ"נ""ם ,ה*צרלם האירוטילם של הצאדם ,להעביר אותם לסטחלם
חברת"ימ ו%ישי"ם פוריים,

וְעי"כ ,במלדה מסולסת ,לפתור

ית /בעית המצוקה

הנפט"ת ,אבל בזה בלבד לא *צאנו  0132031 979לפי הכרת? עלינו לדעת,
סגם אם בעשח.
הי*,

,

ת כל הפעולות הללו ,לע נפתור

ות הכעלה ,כי הסחאלה המרכזית

וזאת עלינו לטסנן לעצמנו  -לא איך לה עביר את הנבער והנערה 

ההתבגרות המאורכת

בטסלום

מתקופת

וללא תקלות ,אל; הבעיה העלקרית  -חיך להפטיר

*אותם לקראת חיים טלמים פממלאים בפתיד ,ובמובן יותר מצומצם = von? qr
צותם לחי* מספחה ,אנכ" ?ודע טהדבר הזה לא כל פך קל ולא

סרוב מדריפינו הם

פטוט ,ביחוד

*בשים טעדיין לא חיים הלי מט5מה; ,ן במצאים בחל :ספאה

שלהם רק בראסית הצעדים ,אבל אסור לנו כַאנסיס 890%ק506

טלא עוסקים רק

בתנועת נוער , abaאנט?מ סמכשירים אנשים לצורך כל חיי האדם ,אסור %31
לגסת לל;לה

מתוך אספקט :כלצך

שטלו בסלום ולל 5תקלות,

להעביר

את הנער

והנערה בתקופת ההתבנרות

רוב הוברים הלושבים כאן ,הם חברים ביסובים

צעירים ואנ* לא צריך כאן לפרֶס,

עד כמה ,חופר הכסרה  "PHPמטפחה מתנקם

בנו קשות ,לצ מאותה כחינה שרואים אותה ונטים הנבמצאים מחוץ לתנולה
הקיבוצית המתארים
סיפוט במובן

אחר,

תאורי זועה

את חיי המטפחה בקבוצה ,אבל אין לנו

מכיוזטעל ינו לזכור ,טבעית ההכטרה

לחח"* המשפחה

סל חברלם סלנו ה?א* בע"ה הרבה יותר סבוכה וקסה מאסר למפגרת חברתית
בעיר ובמוטבה ,בעלת חיי המטפחה ,בצירה

א*חרת ,מכיוןלפכל מסגרת חברתית

זו > %1חרת ,נפתרת ע"* מרסדות קבועים אטר במצאים מחוץ לטיפוט ולהכסרה
של הפרט ואבסים צעלרים טאלן להם הרגסת יציבות בטטה זה ,הם נכנסים

לפסגרת טהיא מתנהלת %וסומטית ,לפעמים ,בלי שהם יצפרכו לכון

*ותה  -כָמב

פמובן ,א"ן גם צורך להתעלם מהעובדה ,קהמוסד הזה של המשפחה ,הוא בעיקר
בנו? על הקשר הכלכלי והו :פותר לפעמ*ם הרבה טאלות שבתנאי החיים שלנו
על הד להכרלע בהם הפרעות תנועתית,

נדמה לי ,
לא מנסה להקל

גב בדה של הבעיה,

מתוך השקפת עולם

וחינוך

מצקדם,

שאתם נוכח-לם מהעקרונות סמגנית? ,שטאני
גו להיפך ,

אנ* רוצה להכביד על עצפנו

כדי טנוכל להגיע לפתרון נאות.

מכ%ן לבעית 
שלוטת העקרונות ,ראטשלתן

לראות את החלנוך המ?ינל לא רק בהסברה,
להמ*ר בי

בטטחים ראמצעים רבים,סניתן

בתנועה,

ושליטיתן

הדרכ*"ם וה+מצעים בחינוך הסיני.
אלצ

לכל אורך תקופת  ve anaהחבר

לקיים אותו בצורה "סיפה

ובעקיפין ,הוה *ומר ,לא רק

בעותם הדבר"*ם שאנחגו מכנ?ם אותם "חינוך מ*ני" ,אלא לסנם שטחים רבים
אחרים,טאולל בצורה

לס להם קטר מהותי.

תיצונ?ת אינם  37:90לנו כנובעלם בבעיה

IND

הזו,

אבל

נקודה השקפה זו ,אנ" רוצה לציין כמה דרכפים:

 )%להעביר את החינוך המ*ב? בשלוטה שָלבים,

יתכז מאוד טבחפנה יותר בדוקה של הבעיה ,תביא אותנו לידי כך סנַתללט
לסיים לא שלושה אל>  ¿Mamלי נדמה ,סלץ הגיון 

לסיים טלוטה DI

בולטים ,מבלי להתעלם מכך ,טלמעשה א%גחנו עוסטים 

בבעיה לאודך כל

 0>>%nהתנועתיַלֶם ,אבל במובן מצומצם יוַתר טל המ"לָה ,מכחיגת תכנ*ת ANP NZD

מבחינת הסברה מינית ,להעביר

ית הדבר בסלוסב סלבים ,הטלב הראסון

 de vrבאסר הבעיה מתעוררת וצריכה להתקודר ,הטלב הטני  -בגיל 51ן
והטלב הסליטי  -בגרעין.

צאולי עוד תהיה ל* הזדמגות לדבר ע?

התכנית

המיוחדת טל כל (022
 quaהסניה,

זה כמובן,

החינוך המסותף .חיוב

החינוך המטותף ביויעה שַל המגבלותא סלו ,הוה *ומר,

סאנחנו רוצים

לעיהרדןץ

החינוך המסותף לעורך כל תקופת היות החכר בתנועה,.

ne

קלש ל* ,רעןל ,למסל  , 135 10 9x2לקיים פכוצות חלנוכיות

לפ" בס יון

ונ? "ודע סיח בענין זה

במרדות,

ו*כוח ואנָ* מסאלר

את הנקודה פתוחה .

אבל לדעת" ,גס אם נקבל את המגבלה הזו אלץ הדבר סותר
?vo

את החיבוך המטותף

 quisהחינוך ההנועתי.
העגין הטליטי  -זה ענין חינוך הנַערה.

בין עגין

חיגוך הנערה והנער .אף על פ? סיט דברים ספנחנו עוסקים

 basבמקסותף לסנ" הדברלם,
פיון ק?ל

האני מפריר

לה

יק אצורך כתסומת לב מיוחדת כחינוך הנבערה,

ספינטליות ב'צ+רלוגית-פסיכולונית טלה וכיון סהיתא

בחברה טנמצאת סביבה ,סבה "טס *חס מיוחרד 9591

מוטפעת

ובלפ* מעמרה כחברה,

ועלינו בענל"ן ץה לעקות SIND
וני רוצה לדבר

הלב גם בניל צעלר 

על מהות ההלנוך 

לתהיכוך הנקרה ,.לה

ואחר כך חינוך הגער,

בענלץ

ך

הזו,

תטומת

993231 7311 900-193 49931

זה הבע"ה פתות הריפת,

יכל גם כן

יסור

להזב*ח עותר מכיוזסביחט לא נכון ,פלת" מכווץ מרטס  ,אף אפטר להגיד,
 RNלהרע = מבי* ל"די Jo

סנחרסת תנוקה,

חברה,

רק בנלל

תקומת הל 3לצורת ההתנהגותהת טל הנעהלם והנערות בעניגרים  ₪ו*מים
במחיי התגבועה.

gy

 Vasoלה"ות בפגיזחל מומץ בסיול,

זכרל להיות

וצה

בעג'ינכ*ם קקטור*ם לחיים הא*נטימ"לם סל הנערים* 71 ,כול לחיות במהנה-
עבודה,

posa

לה

?כול להיות בלחס

שה" :תהרוס את

לכל מלני רבר"ם ,לפעמים,

מספ"ק ביטוי

הלהלדה התינוכית הטובה ביותר.

חדבר העיקר" בגמצקים ,זוהי

-סובן ,כווץ<

תסובללמץיה .א  %רק אזכלר *ת הטפחים :הפעללות התברתית ,הפע"לות
הרעיונית ,התיגוךה-ומנותי |

הל"מרר העצפל והחינוך הגופגל,כל

 DPM em moלעצמם , barבפקרה סל התינוךהמ9ב?,

nor

לס להם מסקל מטלהם,

אבל ל :פתרנו ית הסאלות ים בעסוקל רק בזה ,לטגנם קרד טני ספחים,
שסהם

י ל. +כל כך בולטים בחינוך תפולל,יבל *ד להם קרך.
:ול

הדבר הראטוז  -זה .כוון הקרל:ה ,

הקד"+ה בגיל זה ,כיחור מ61 -

,

ומעלה ,לט לה מטקל רב פווד לפתדון  007313 3999המינ? ,ולי פעם ,ספר

מש ויח ,רמות מסויפת מתוך הספרות ,

ו ט*חה פתחימה על ספד ,היא יותר

הטובה סוזר כל טיחה טסענים אותה  -סיחה הקסררת לחלנוך הפיכי,

0% e
יודע,

PIM

בחלי התלמידים ,פספרוד
זה

ספפר

תורה,

:םמ

למורה

עד

לספרוֶת,

רופן רולן"הנפס הקסומה",

חל

כ* הספר התלטן

.הלא

מתצלם

דוי ממס אהיזה,
זו

בל בכ"ז

:

ת

למאה

עובדה 0%030 ,ספרים מסוימים ודמויות כתוך

כמה 

בתקופה

פסולמת

ספרים ,להם עקסמטים אבן

פלנה לבנ*ן הסקפת הערלם של האדם והם גם סומריזם עלוו מפץָ" פדוכים,

כחאטר היא לפעמים בַכנס אל"הם,
והדבר האחררץ

וסם פעולה מצויגת ביותר בססח הזה לה הטיג

חברתית טצבה וסום תסברה,
את מטסרתה,

 -זוה"

הג"טסה

לפדה ,me oro

ם חין למדר"ך *כולת לגטת  %453%40להניך mios

 MAA 1907992חרפסית ,על הללו הזיטיים.
זנ י רוצה להתקרב לפיום,

ובפסוף דבר" אכי רוצָה

:בל רוצה להפליג > תן בכל marin

לקצ*ג  4בעיות סתא בעיות קטות,
ולא להתהסק Ira

לשנה סאלת רפסובה ,פה*< נר2לת כטאלת סכנית

> >  pads vo praלענט*ם טקד"לן ל

הגיץג

לבגרות אלסית מְלאה

 31m mea nomes OA qa ¿MT novaבסאלת ע"ל פדנוגים סונים
כלפ" עצמ הצדקתה סל הבועת הנוער,
בעצם

טיוה

ל* גמרו 

ב"חוד 

תנוקת 8392123

סמלנר,

OA

ותב e

כעצר

החנסלב הצעיריט

*נחנו *%רע*נ אמ הויכוח"ם עה אנסים

הס נה הזו לס לגו עטדה תקלפה ובדורה
 Vash poroso ?ג*סהךונ*תה

 ,פת גם התחדקלם בתוככר בלסהה ץד מעררערים,

לצלזה פתרוץ טהוא בכעלת התנועה,

עלינו

ובחבו ררצים להנלל

לקברע  -אמ

 bxלפבי סחוי פתר את כל בעלותיו האיטיות,
צליר,

יס

זכות למדריף

להנך הבלכים צקירים.

עהו הגיל טל המדריך סבר אנחנו יכולים להניד,

בגיל זה הדצ מטוגל לעסוק בבעיה זו בתנועה,.
לטונ"ם פל המהטברה

רכים,

ברעה כלפי

וונחנו חוק*ם כדעתנו ,הרסה לין

זהו למעטההמעצור העיקרי טפלינו לעקמור עליו ,אם

אם נחליט בהפוב על כך,

האלה

אף-מעם

ומכחן גם לבע"ת הטלפים

המיג*ת והחיבוך המיני,

סאלה טניה קהיו מלוה אותנו כבר מלום סקמ תנועת
הנוער בארץ  -זוהי בעית ץל מהתעמת ב"ץ הבנים והבנות ,הגיל הסוה,

זותי בעלה

ביוולונית-פס*כולונלת בתנועת הנוער ,תי? הופכפת להיות

 .חמורה המפוצפת והורסת את ההכטרות ולע פעה נורמת לכסלונדת של]/
לְבַעִי ה

רב

- 8 -

הגחעינים ,גין להתחמק מהסאלה הזו ,ו:ין לדבר לליה בחצי פה ופין
לרחות

:גי לא מבלע דעה ,אני רק

ות הענין  caraהענין נדחה יותר מדי,

בעיה ,זְוהי גפ כן בעית מפתח לעתידה סל צנועת הנוער , brפעם
כתסר

 ?%1מזדמן לטלחה

טל הקכבה הכבוגדת ,החל מ .,5-מדפרים על המצב

ומחפטיסכל מינל סלבות למצב,

והבעיה ידרעה  -סאין לבגות לנין בבנבים

והכנים רחוטים מהבנות ומדבריג על

עזיבת טל הבנות בגרעין ,או

עזיבת הבנות בהכטרה מתוך כל מלני סיבות ,פהן רוצות ללמוד,וצת הסיבה

ינחנו יודע*ם ,פאטר עטינו סיור מטעם ועדת כוה-האדם טל תנועת

האמיתית

הבונילם וטוחחנו עם חברלם מהטלטות טונות,
גלויה ,הטחלה הזו עמדה  5סנים 
לכן להסתתךר אחרל 
? vanדרך לפתור

חוסר הקיום,

ובכן ,בצורה נלו*ה ובלתי

אחרל ההטלמה בפסק.
יר להגיר,

וין לדו מה לעחות - ,עללנו

ית השאלה ,כ* הי* בנפסנו,
הסאלה הסליסית הלא -

על"טהבת נבלורים"
רעס

לקר?לגעה

עצמלת

ונהנו

;לבכו לסולים

בתוך המסגרת 
ולטסיחה

של הסכבה,

איש?ת עם החבר ,

האה ר%וי ובכוך לדבר
 %4להשאיר

אבל רדצה

הדילמה ה?י %בכך,

צת הדבר הזת

להסבלר

את הדברים,

ינחנו מכלרים כ:חבת הנעורים

 anãoהגורמים ה:לרוטיילם החסובים והחיונ""ם בחיי

האדם

וגם ה88%86

החברה התנועתית ,וכל מצד טני ,אנחנו גם יודעים שמסיכות טובות ,לטנם
בערימובערות טאלבממגיץים ל"אהבת נעורים" או מתוך בוטה *ו Find
מקרה,

עצם העלאת הבעיה 

»>> nona

עלולה להביו לפעמים נערים ונבערות טובלם

נחיתות רץי-הלמות עם עצמם במקרה פהם

הזו לא *טלנו ,

אני פעם בתקלת" גבע?ח הזו דוקצא %צל הנערים והנערות

הסובים כטכבה ,טהם היו מסורים להיי תתנועה

nx ara pia

את יהבת הנעורלם

ולח תלתה לחם

"*הבת נעורים" ,

 OM, POSלכול לפתור את בע?ת האהבה כגיל יותר מבונר

אבל הגערים והבערות הלא ?פנסו לקונפללקט בצורה מצוד פכבוונת ,יתכן

 dryסאלה צדדרית

בתוך כל פספר הטאלות ,אבל נדמה לי ק %0לה השיבות,

 PIE soyמגיע לבעלה  KSA ongבעללה
חמורה בבעלת התיגוך המ?ג" ונתקלים בה כל המדריכים וחלנגי רוצח לענות
עליה תסובה פלסנית .הטאלה היא ,והל %נסאלת גס בספרות טל הנוער והי+
בטאלת גם בצורה גלו"ה% ,ם ע"* שאלות בברור: ,רה ע"י טיחה = מה הם
הגבולוהת

ביחפים המיני*ם בגיל ההתבגרות ,

מתחמקות ,ביחוד לנוער 

פה אל-אפטר לענות תקובות

הארץ-יטרעלי ו'+י-אפטר גם לעקוף את הטאלה,

2
שיש ויכוח

כל  PEסמעין סביב הספרות שישנה בבעיה הזו יודע,

רצ'ני מאוד בין פסיכבולוגים פדגוג'ים  -האם חיים מינייים מלאים
לפגי הביסואים הם חיוְבִיים או שליל"ים? ואם הבעיה הזו פבחינה
פסיכולוגית או סוציולוגית היא חשובה ומענינת ואפשסר לתת עליה 
לכאן

תשובה

ולכאן ,בתנועת הבוער ,א'-אפטר שלא להגיד בעגנין זה דבר ברור.

זַה לא מספיק שאתה מצביע על כך שבאמריקה ובאנגליה ישנם עובדות באלה
וכאלה .קראתי בספערות סל השו"צ ,רשימות של מדריך; באחד מפוסדות החינוך
שלהם

היתה למדריך פגיטה 

עם בער ובערה בגיל  .71הם אוהבים זה את זה

ויש להם יחסים יפים ביניהם וגם יחסים קרובים עם המדריך .והמדריך
מתאר ברש"מות ש"חה

אחת עם הזוג הדה על היחס*ם ביגיהם ותוך כדי שיחה

שאלו אותו בבי הדוג :מה הן הגבולות המותרים בחיי מין,
בכך  -לא היה

ל*

מה

לענות,

היקף תבועת נוער סלמה,

אבל אנחנו,

אנחנו

לא יכולים

בגיל הזה של  ,71הם יבירו מיד שאין

כאשר אנחנו
להגיד,

צוסקים בבעיה של

לא בענה,

כי

החביכים

לנו מה לענות ואז הם יביבו ,שכל

מה שאנחנו מדברים כאשך  nrמגיע לבעיות הא"ישיות
אב" מצ'יג את הסאלה , AOאני

והוא גומר

אנחגבו עומדים נבוכ*ם.

יודע סהיא עולה והיא המורה וצריך להציג

אותה על השוחחן.
והסאלה האחרונה ,זוהי השאלה  -האם *ש טעם,
האם יש צורך לעסוק בגרקין 

האם בפלל אפשר את

בהכטרה לחיי משפחה ,

הדבר הזה לעשות ,האם זה קיים ,ואם כן  -כיצד? באיזה מסגרת ,מה כך
אפשר להעלות ברור חברת* ומה לא ביתן .הסאלה היא לדעתי רצינית מאוד
ואתם כבר מבינים פכל הדברים ,טהגישה של? ה"א 
את השאלה הזו

בחיי

הגבעין.

יתכן

ו"כוח,

 -שאסור לנו שלא להעלות

אם להעלות את הבעיה בהיות

הגרעין בעיר או בתקופת הראשונה בהכשרתו ,עפ"פ ,בתקופות החינוך האהרונות
שלהם.

אני רואה את ההכשרה כתקופה האחרובה ,ליבו את השאלה

להעלות

תוך האספקט הרחב ביותר,גם מבחינת קביעת עמדה בתוך המערכת של השקפת
העולם שלנר,וגם מבחינת פתרון שאלות היחיד ושאלות החברה התנועתיות
הצריכות ליצור לה חברה עצמאית.
נדמה ל' ,שנם  osלא נגיע לפתריון מלא ,וגם אם לא
תצא מכן תכגית ,או אפילו קוים * ¿702320ס ערך בעצם הסיחה .אני בשוח שלא

בפתור את השאלה תוך שגה ואולי יהיו לנו כשלונות ,אבל מושב שנקלה על
הטשביל ,בתקל במכשול"ם ,מאשר נתחמק ,אגי מסוכפנע ,שכסם שישנה סלמות בדרך
החיים שלנר ,כשם שאבהבו מאמיגנים באמונה סלפמה בערכה סל תנועת הנוער,
כשם שאנחבו

מאפינ"ט בערכים

טעליהם אנחנו

מבססים

את

חינוך

0931

13

זיבים

להאמין

טלהיה

בכוהנו

גַם

הזו,

קחריו רברי יונ*לנה תלמון,

e
לפתור

y

תאש0 
הסאלה

יוניבהתלמון.:

 > eרוצה להתנצל ,לדברי ל\
?קיר לדברי

קָראתס

צת.

לבעיות

התכגית המוצעת ע"י

וברחם,

מח" הבוער ,

יה*ן בהמסך

:בי הנהת" בטלות ,טכולם

אב" געפה מאמץ 

לכוז את דבר*

שוועלה פברהם בסוף הטיחה,.
ההערות סלי למעטת הולכות לקני כיוונים

 39279501ראשית

יש

ל? הערות

סנובעות 

פתוך

גסיון

לתת בְסיס 

לריעתי

יוחתר

לכל  7397המטפחה ,לט  DITהשוצתל קצום מכל שבטי העולם  ,מה התמוצה ביץ
סוג? המספחדת הסונות,
NIP

2213

ממרמס,

ולט הרבה תפיסות לגנמר* מסולפות על תיי המטספוה.

71D

בי

אבסה

לתת

סוביקתם

קל

המספחת,

רק

דבוים

מללללם
המקור

השב* טעלין

מחקר הק לבוצים והקבועות ,מחטר הולחוך,
הזה,בתוך

אבל עלוסקת כבר למעלה מסנה

כןך,

סודם

הפסיס

המוסרמות טעליו מכוספת הסכימה הלו ,אם כו,
הזה

נפחקר

 ptמספר  77ניכר טל ללבוצוסצעלרים,
%אם

?TY

פני רוצה להתלחס ,זהו

בחטיחות

חופמטסיות פה

וטם,

בתפיסה

הידלעתי ,

ההנחות

גנל נתקלת prova nino
התפתתותית טל המטספחה

טסניחה ,סבחברות פרימיטיביות ביותר אין פספחה ,תהליך ההתפתחרת הרת,
מהקדר מטספחה והתמלפה הזו סל הפדד סשפחה בתבררת הפר*לס?סיביות 
בחלקה על

הבלתוח המרכסיסט? ובחלקן

בטענת

על הדים קלוסים ורחוק"ם סל הביתוק

הפרוינד? ,כ* הנ "תונח המרפפ"סט? סבוסס על כך  -טהחברה הטרלמלטיבית
הי%

נשפלת רכוש,

המספחה הי 9צורת רכוט בזת שה** פגב"לה

את החופט

לנכנסים בברית הניסואין ,לכן הנ"תוח ,העקומה הלא  ,העדר
המונוגמ"ת 

 ,הסלב הטליט?  -חזרה לה עדר רכוש והעדר מטלפחה,

העקומה תזו טצירת? :ותה  ,יט לה לעתים 
הד"ם 

מספקה

של ההשקפה הפרוידרית,

גם פרויד

הד*ם ,
"צםח 

הטלב הר*שחון

מהשטקפה של העדר

מטפזה

המוביל ליצירת מהפמה לרחח

%ת המספחה כתא שפחות יו ייתֶר ברור.

סוב ,ל %אחלןר על הספימה,

:כ" רק מצכבפירה את התפלטה
יותר,

מרד הבנים,

תסביך %דיפוס,

ganga

התגברות הגברים הזקנים

pay

סת* הסכיפות המרכזלות טיט לקם מקום כתנועות הנועד ,בנויות

על עקומה של

so

העדר מטפחה

המוביל למטספזה .אקכפר בהטיפה סכימה *חרת -

מסריאטל*ת ,הוה טומר ,סברגסית ההתפתהות היתה מספחה.

קהיתה

«128 de
מורכבת מאמ וללדיה

"a

וה%כ נוצר רק בזמץ העחרון ,צורה טל התתרה

הקאמלת סבה הלה מתייחט un החהברה היסוד" לפ"

כל הסליפות ה%לה,
הם ספ"מות קעברו

טל“aya 

מהעדר מטפחה אל מספתה מונוגמלת מקובצת,
>ל כל

ס;ר מלץ

צמנם,

קלרבת הדם מצד ה*ס,

חכרורת הודם שטדו גם הלסטוריה

 %1ג"יוגרפיה מקלמה ביותר מריה ,סהמפפתה הלא אוניברסלית ,חהיא באפת
 %>0 hoענבושיים ,אלן תבכרה טבה מצאד man, NINA סְבה הצדר

צזרת 'פוך

כל החברות  40%4%4844804הידועות מ;ורגנות ארגון מטפתתי.

מטפחה,

מה? המשמצות המדו?קת סל
הכלליות 714

הכלליות הזו של תמספתה?  -בוהגים לסכם את
עקרון הלגניסימיות

בסם מח טמכגים ,ץקרון הליגפימלות -,

או החוקיות ,ד"ץ ,קאיץ ילד בלי אב מרלידד ,ומ*ד
מול"דר,

בכל החברות הידוערת לנר* ,ט

בלת* ההכתי"ם ,הגלנו" הזה טיים
bar

יומר ,מרועל

>נ* אופרת

גלנו* comb לַכֶת להולדת ילדים

גה בהכרות המתירות חיי מ"ן תופטיים,

 pro dona drכ:לה מוב"לים להגלדת ילד* ,ס כל מיני צורות צלונטין

המרתלקות לכת למד*,

₪

ע"י

רצח האם והתלנוק| ,ם

זה נלדול מלא ,עכ"פ

? nyהגולד מחוץ למסגרת משפחתית-הוקלת מקוכלת על פלל החברה ,סובל מגינוי.

ז"א,במוכן ירוע *ס לקהת בחשבוץ
1

y

ו

טנלסואין%: ,נם הלתר לבוא בלחסים

מלגי"ם ,אלץ בעלקרו טל הרגר ,הניטואיץ הנם היתך לְהבי :ילדים לעולם.
זהו הגרעין האוניברסל?" capas חב סוציולוגי" ,צריך לקחתבהטבון ,טלא
תמלד האב הנתחסב לעבלגו .הפב ממל+
אב"ו מולידו סל

ית כל התפקידים האבהיים ,הך :באפת

התינוק ,בחברות רבות  39032 914 7723לטב ,לדוד.

היסוד האונלברפל? הוו ,החקרפב הרו-מ*ב"

חל המקפחה ,העקוכדה סיש אם

יש מ" סנ חחב Meo ומ* שטחליב פהובות אב.

אם כך ,להו המסיס הווניכרטלי

ומסנו לה¿ESO 

המספחה כיהלדה שתפקידה המרכזי .-מיפול בללדים,

הפשפחה כהלתר לגפטימ" להולדת *לדים.
עומרת השאלה ,סל |*פור *חפי מלץ סל לפנל הנישטוצין
בפ* סאברהמ רמז על זה ,זה **נו

וניברסל" ופופיע בעיקר כחכרות

ה*ססוריות מפובכבות יותר מהחברות הפרימיטיביות,
הזו,

ולבֶן? רוצה להבנס לבעיה

ובי רדעה להחז'ר %ותכם לסכיפה של מברהג ולומר,קבמובן ירול,

דחית יחסי

 Poהי +%חלק בפל המערכת הץן סל התבגרות מאוחכת .ה>יסור

טל יחסי מין אלנו

ווניברסלי ,הויסרר טסל הקסת

מניעת ילדת ילרים  panoלגדר המקפפה ,

חברת "לדים הוח אונ?ברפלל. .

ולסור ורחיה מרחיקת לפת הנמ mexia

טל צרכיממטוימימ סל חברה מתקדסת וסל בבדות מתקדפת.

,

E by

A

ו

 apra nrלעקומת ההתפתהות,

התסוגה סל

| me Dasbregão poa

לכסין פוב,

נה מלאה ,מצד

ה מספחה המודרנלת ,גם בלנין זה נדמה ל* סהתמונה

וחך,

עומד העולם הרכרטנ* סבו ,על אף הוידיוליים החיצוגי?ם של טויוץ בקים
וגברים,יס

גלתור

למעטה,

והבידור? טל הושה,

אבי חוסבת קגם כך הסדע סלש בה כאללו שחור ולבן.

וחד ,סבה עוס*ם נסיון

ההת"סבות מצר
סבו הומכים

הדרגסת הנו* סל הוקהח,

הרגנטה של התפקלד הסעטוע?

+ת הוסה למך קעסול,

מועילה לעלנין ,כל הבעלה סל

ית בעית החברה,והעולם האתר

לפתוד

י-ו , NITO" PMלמלך" ,זנבי חוטבת  972לצ

פבירת חלוקת העבודה 

מפגרת בעיות אחת ,גם שם

של כל החברות המודרביות ,ל"ץ,טסלמעסה לט פה
בעולם הרחב קברו מהשקפה

מר חלקת לכת  -מקר לטה קרלבית סל שויון ,לתפלסה

הרבה לותר מתדבה ומסו*גת,
חבעיה תז ,%noiva na

ב*ן הסלגלם ,הלא בעלה

גם ?0 ama boa

 .239מאור נפסלונות לפתרץן

 0%נסיגה טל האשה לית מצד אתר?4 ,ס

הריגה עצומה

ל מחוץ לבית .יט מעילות תרבותית עצומה ,בהפריקה ,רוב הפעילות
י

התרבותים בלסאת ע"* נסים ,אה פן ,ל?ל נדפת ,טתרבה לותר פוב הלה

הריון  -poem

שת הפתדןץ? הט"בוצי וההתלסבותי כפתרוץ

השתרונות ,כמלחמה שבר נלחמים גה חבררת

מבחינת

וחד במקרכת

<הררת.

%י-אמטר לפתור את הבציה ע'* לבט"מלות ,זה לע
 ,אבל ג" גם חרטבת טזך לא תועלת להתעלם מתבע*ה
להלה פתרון סוכ של הבצ"ח

הזו ,עם כל הנפ"ונות לטלב AMAR
 posלראגות

מקצועית עם עכודת 

כית ,הרבה לותר

ת כל מכלול הבעיות ,יש ל* הסת"גולות בפל ,גם בהתחלה

בהנתה ,ט ₪%חפרות ט;"ץ בהם מטפחרת וגם בתמונה החזיורת
וגם בסוף ,נמ

ולא מצי+ות"ת % -ל mana mos

 ANAהמודרנית.

מה טפמרת* כאן זה רץ על סצה המזלג ,אבל ,כדי
להתחיל לחסוב קל הסברה מינלת רקינוך למקפחה,
טתוכלו

ותם פטום צריפלם

לבסס את הידלצות בענין הזה,

עמטלו במה הערות שפגובעות מהנסיון

ר*טלת,

בע*ה טל

הרבה DP

עלל במחקר,

פעמחה תעקרוני של הפספתה בקיכוץ . VOYכצן (בתפנ*ת)

טהמטפוה הלו ת? גררנגי סל חי* הקבוץ ,שה** משתלבת,

טה?* הבסים ,שצי-אפטר לבנות 
פתי %הולמת,

סניתוה כְזֶה פכסה

"ברץ בללדלה" ,

שכל בדסה לי,

על בעיה די מריפה טל :כדצ+י לכסות על'ה ,מפוב

ובין כל חברה קוקקטיבית.

מובן ידועץ ,יש ניגוד בין משפחה 
להדג*ס טסב
ל*סוג מזח ולפתן את זת,
בכל החר'פות,כדי אחר כך
הגפגוד הזת קיים
צריך לקחת בחשבון
למעלה

שסמצפידה את הנאמגות לכלל
 ,שכל חפרה קולקטיבית

עם נאמנויות מספחתיות,
מחפל,נטאבקת לא פעט

נאפנות סבנו*ה

על

תפונת

על נאפנות שבנו*ה על קרבתה.
שוטאלית מוכרחה במ"דה להאבק
עולם
ם , vamבם הפה פאבק לא קסן
את הא*סיים ,את ההסידי
אבי פביאה לדוכתמא 
להביא סיפור של עגגון; על
אני רוצה
העמדה של הצרקל והמטשפחה,
בין
רב כל הג אל הרב ורק UTA
ה לבעלה ,הבעל בהג לסועל ע
 nara NORוח*כת
וא גפלך בדעתו ונסאר אצל
* %שבה וחיכתה לו לחג וה
השבה היה בא הביתה ,ה"ף
הצדיק

ואז

א מתח*לה לבכות ובאותו
הי

רואת הבעל

בכנס אל הצדיק

והטיח

מתתקרה ופוגל בבעל והורג אותן.
נושר

פידה  9IO IC
הסיפור הזה בא להדג*ט ,שב
 noxבמשפחה 539 .מזבירה
תה הזקה יותר ,תיא פגעה לא
שהעדה ההסידית תל
 nasצריך לדעת ,שכל חברה
ית ,לחסל את התא הפשפחתי.
את הנסיון ברוס
הפשפחה ,עב"פ ,לראוה את
ה במידה מסויסת לצמצם את
קולקטיבית ,מוכרח
נקודת הפוצא העקרונית.
לנאמבות הקולקטיבית .זר
הנאמנות המשפחתלת פמשגפת
 20כל מ" שתיה במטק צעיר
בקו הצה צריך לקהת 03112
עוד
אי*ן מסק צעיר שבו הקפר
חה היא באמגנרת פרובלמשית ,
לודק ,שהנאמנות למשעפ
כבר ₪" ,משקיט טבהם בעית
ו מהוה בעיה המורה .אמרגו
 DDDלהורלם אינ
ה ,וה"הביתה" עדיין בשאר
כל  INRרוצה לפשצע הב*ת
לערוך  anבמשק ,כי
דבר*ם קיצובידם וקיימים,
א ההור*ם בחוץ .אבל אלה
לא המשק,א?
קל הערעור החד מטפעי אלא
על הדבר*ם הקיצוניים ו
אשיגגי רוצה %521
הכפולה ,אכַל ,זה לא הק
של בית ההוריסם והנאמנות
במש*כה השקשה

ת ההורים ,שה לצת*ם קרוברת
ין של באמנות כפולה למשפת
עב

 733 30פבימי

ור :משפחות ורוקים ,ויש
צעירים ,יס פשוט חתך בר
בכמה מהמשקים ה
לחלוטין .
רות ,העברה ממרכז הפובד
ת  מח?? הציבור .הפתג
 noraעצומה של המשפחר
היא פרובלפטית לקיבוץ.
הד' אמות %ז"א ,המספחה
מחלי הכלל ,אל
מספ"ק שיוצר 132
בתנולות הבוער.
*ם של המתיחות קימים גם 
גרעינ

וכבר ק*ימת פתיחות,
שית דברי ,אנ" חושבת סיס
אם כן ,כמו שאפרת* בראט
קולקסיבית ,אגי ררפה
בין מספחה en,
מתהיחות וביגוד מסו*ם
א
צורת הפגת המתיחות
קולקטיבית בקבעת|?"*
מר ,שגורלה של man
לו

 שהסספחה הזא אונ*"ברטלית,אמרנו ,וזה המסיס של הדיון
ב* אם
אם פן ,הפתרון,לא

בנסיון

ותה או לצמצם אותה ,אלאל,
לבסל א

 ?1101לסלב אותה .וזה לא דבר חמר תקוה ,אלא דבר שניפו אותו
 170לציין  ,סבהלק ניכר של הפטקים הגיקו לאיזון

 ,טאפטר להגיץ לאיזון

זה ברור ,אבל שהאיזון חוא על חודו של תער זאה צריכים לדעת,

ח"י המשפחה.

כל משפחת ח*ה לה את הייה ,תחום ח"יה המרכזי הרוא תחום

מספ*ק סדור שג" מתחתן נוצרות חמולות כבדות שמתרכזות בחייהם העצפאיים.
לכן , PINרוצח להעם*ד את  AOהדפרים זה ע"*
איך שהוא

בגורלה של

לבדדק אותד,

זה :שיתכץ איזון ,

הקבוצה ,האיזון הוא ערובלמטי

להתיחס אליו

רהאיזון

וצריך תמ"ד

ולדעת סיש בו סכנגנתה.

וסוב ,

עגין השדלון,

*ש פה כחוברה הצו הזרה די

על השויון ה*פודי בין הנערות והנערים ,אבי חוסבת שבענין זת
בתוקף
*ש אמובה עבוקה ורצינלת ,כל מ" סבא במגק עס משקים צעירים יודץ,
 Youהענ"*ן של טויוןץ הוא פרובלמט? ביותר לנערות בהכטרות ,לבערות
בפסקים צעפרים וכנם לנסים במשק"ם

ות"קים .זחא ,צריך לערוך אורגניזצית

רציג"ת סל הענ*ן ,בי בהפשרות ותנועות הגוער גוצר מה שאנחנו קוראים
cine

תפקידח דיסו* תפקיר ד*

שהיא צרלפה 

גברי של הבחורה ,מכוניט עותה ,אופר?ם,

לה*ות חיים מלאים ,להלותה voa mim

לתפקיד*ה המ*והד"ם ,כמעקט לא נוגעים

 sonoצריכח להירת 

לבערים,מבחינת ההבנה

בשאלה הזד ,הדגס כל PY TD

כמו הבהור,מכיגים אותה להיות שוה ,אחר כבך באה

ההכסרה ובא"ם היים של משק מתחפיל וכגברר ,שגם במסק מתתיל צריכות
פרב"ת הבחורות לעבוד 
לש בזילה 

בעבפים לא *צרניים ,אחרל

ילידת הילדלם

הדרגה"ה וחד משמקיה אל ההקק"דים השרותיים ותחיגוביים,

 03 psבזללה פהפעללות בצ*בורית ,במידה שת?א קיימת הלא מתרכזת בעיקר
בועחת מחינוך ,בריאות ,ד"א,
עצומה על סויון,

יש פה הכנה בתבועות הנוער ו*ש הדגסת

בל" טמברר"ם ,מה משמעותך של השויון ,ו"ש מציאות

סתי %טופחת על פב" האידיאל הזה ולא מת?רה מסבו כפעט כלום.
מצב  ¿TTDסיס פה הכגה ,ויש מצ"אות שהיא עופדת בגנלגוד להצעה הזו,

צריך לראות ,מה לפעסה יט לעשסות בקנין הזת.
הצברים האמורים גם  4313970פמעצם מבגה המטק ,יס
 2791כלל אחוז קטן פאוך של בחורות ברורב המשקים וצוסף 

הולדת הילד הראסון ק'ימת מז*לה חזקה מאוד של העברה
לעבפ" טרות ,אבל  ponמהבזילה היא לא הכרחלת .

לכך ,אחרי

מענפים יצרניים

בכמה מהפסקים קיימת

אפשרות פל עבודה *צרב*ת והבתורדת לא רותות  709 9232ופיפוס שגי,
חלק נ*כר מהגערות טרוצות פאוך ללכת לתקלאדת ואלנן *כולות ללבת

לתקלאות .ונוצרת אי-סביקות ראון ענקית .לפי הערפת? *ש הכרח בדיון
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על הדיפרנציאציה

רע"ג?

מחודסת.

ז"א,

מחדס סל

מל

ר,

אני

בין

התפקידים,

חוּסבת שלדיון

בע"ת הסוצוץ

לאן לכון אנסים?

כיום ,א" שביעות-פצדון

בין

כזה

המינים.

הברור,

אפשרות של

לג*סוח

יש ערך quis Rim ox
באיזה מובן

הבעיה המרכזית של

פה

שויון ,

דימוי

ההבועה ההתיסבותית
כל

ואי-התערות של חברות מההתיטבות .

ת נובעקות פאז-שביעות הרצון הזה .
זהו

לדעתי

>

ר*אוגניזציה

לפ* הערפתי ,סדרי הביווגים

נ"סוח מחדש של התפיסה הזו.

הוזכרו כאן שת? בעיות ,וסוב ,אותן
כבעיות מרכזיות ולא בפמטקיט צעירים אלא ות"קים.
לפב" הגישאויץ..

אבי

רואת

הענין סל יחסים

זה *ידרע לְבֶם ,שלמעטה,

מוקדמים והבעיה של *חס" מין
לניסופף%ין פוקסים .המגפה של ירלדה מתמדת בגיל
יס נטיה
ברוב המסקים
ין* ,ש מקומות שבם זה אפ%לו *ורד מגיל  81ל?5 71-
הנלסוא
 ¿TRI DOזו
שתמסק 
הקיבוץ

זה הכרח

בעיה שאנ" רואה אותה כבעיח מרכזית* ,וָמרים,

סאפשר ביטול הדחיה המפושכת של

הנלסואין,זוהי התמורה של

.לבעיה המפודרגית .כחשר באתי אל האמהות 

ואפרה"

להן MPT as

הן " DRפדועל לא" ,אז זה באמת ,מדוע לא,
טאלת שגפה סבה אגנ* פצאתי חוסר אוב"ם ,תגובות
מתוץ לניסואיץ .ההורים עומדים בלפי

ספובטניות ,זה ענ"ך של יחסי פין 
אונ"ם,מצד אחד הם מתנגדים ומתגגטים עם *לדיהם,
התשח%לה הזו מחוסרי

ני ,פאסר הדבר מגיע לב*טראין מוקדסמים אז תשובת ההוריס
מצד ש
לא , ז"א , בשתי הבעיות האלה צריך פטרט פעב אחת
 PREמדוע
המשמעות שלהם ,ואיך צריך להתיחט אליהם,
לטאול ,מה

( אחריה דברי אמי הודוביץ)

O

אמ?הררוביץ.1

יש ל* כמה הערות כלליות "ותר .אני רוצת
לגסות

ליצור

איזה קטר בין בעיה די

עולסית לבין

הנועות הגועך טשלנו ,חינוך הוא תמיד רק פונדקצלה סל

חברה 183031

פאן

לא כל כך קובקיט כמו שאנחנר חושבים ,בהיגוך

בתברעת הגוער אלא יותר,פָה סאֶבחבר מרחיקים אנחבו
כ"

לא רק עו" זה שאנחנו במצאים בסביבה

מסולפת ,אל.

לקראה פסרות מסוימות ,אשר במוגן ,תכ"ד קסורות
פחות או

?¿NT

אנחנו

תלויים באותה החברה,
תנחבו גב מחנכים

עם הברה מסו"מת

פובר"ם על ההברה הקיבוצ"ת,

אבל גם

לה לט

מצ"אות מסויפת ולפעס'ם הפציחאות איגה מזדחה קם אידיאליים פסוימים,
לכן אנ" הושבת ,סאנחנו צר"כים להִיות כאן זהירים מאוד וה*יית" אומרה,
בראש וראשונה אנחנו צר*כים להודרת סאנחבו במבובה כולבו *חד ,היה
הרבה ירתר יפה לו *כולנו לדכר כאן

בבטחון גמור.

אנ? מאודד בער

חכבית ,אבל קודם  %311 71132 *83את ענין הפבוכה רגם להגיד משהו

בקטר למסשטב העולם*,
לפג* כמה שבלם הופלץ דרחח טל אבבלי
אחד לארבס"קד ,על הפצב או

ז"א ,או טהאם ה*תה הרלה צזפן רב ,או שחיא מתה

דאגה אם *רתר בכרך.
או הילדים

גבדלו

לא היו פסוגלים

מסוגלים

הדאגה של ילדים

פגרל"ם בלי אם,

רבלי

משום מה במוסדות .בדרך בלל בפדסדות ,פי

postam

להבך את הילךדים פטעמים שונים ,זחא ,או שתם לא היו

יאו שההורים חלד

במחלות רוח ás מחלות שחרלת ,אר סהם הין

פושע*ם או שהמספחה הפתה שבורה ,האב או האם נפרדו מטעמים שונים,
הדו"ח כלל

את פל הארצרת ,חוץ מרדסלה? ,ש גם

ידו"ח על א"* והאיבפורמציה

 13>3D7בספר תזה גם מאסכולדת סרנות של מחקר גס בכיוון848662¿ 972 
""99 8ההפתחות הילדים האלה דמה מצבט
חינוכם.

הוא

בא ליד*

ס*כום שהוא

זוא ,טלא *כולה להיוֶת כאן

בזסן

מאוד בולל וגם אסכולות שונות, 

בע'יה של איש אחד המשוגע אחר זרם מסוים,

אלא זה רכר דל כלל*  -שמצבם ועהיצם של הילדים האלה לא רק מפוקפק
אלא רע מאוד .זד"א ,שמ"לדים כאלה יוצעאים שוב
שהם שוב אינגֶם מסונל*ט

לבבות מסגרת ל?לד"ע,

הורים רעים *יותר
ושוב,

הילרים שבדלים

באותה הסב*בה הם בלת" קצמא'ים ,חק נוטיםי לקיות פושסעקים ,מפגה*ם
'.דכו
תרופה,

והאפשרות היחדיה למנרע אה זה תיא הפעם,
אלא אפשרות ק""

היגבוך.

זו

לא בזת שבותנים א זה

האוסררת היתידה

לדאוג

לזת סתדור הצקל

*עסה את היותר טוב ויתקן את העולם.
אתם אולי רואים את הקחר בין 

(|

ּ
תגועת

הנוצר והספר .הספר הופיץ באנגללת ואני מאוך ספליצה לריוט אותו,

cl,

התמונה הזו ,חוץ מהפסקבוה שצי קודרות ,אבל *חך
עם

זה

מאוד

חשובות

הבעיות

לפתרון

מסגרת
ער

מדעית,

כה,

אחד,

ופפה

היא
7910

שונה

השהנו

מהמסגרת

ההשפחת"ת

האהרון.

בצפן

סלאדם המודרנ* *ש *ותר כוח

קטיסרב"ם מאודך.

אותה

שאני

 -טהמספחה הפודרנית * ,יוניגנה נתבה לצה

עומדת לדבר על*ה ,ה"א בזה 
די

,

הן

מראות

המבוכה

עכשיו

אני

NUR
אדבר

אנחגו
שב"ם

על

*דעגו

אותה

מהם:

דבר

הכרעה והחוס הדה מביא אוהו

לקונפלי=

וזה אם אהם  032 ,7513*0 7180 1010Dשל מת"הות .פעם הוא
באיזה כקצוע *בחר ,היה לר פסלול קברע .חר%

*לדע מה הוא רוצה ללמוד ,

*דע עס מ* הגוא *תחתךץ ,גם בקשר להשקפות העולם .כל הדבר*ס היו +דוע"ם
לד מראש ,אם היו פובנ"ם מאל*הם ,ז"א ,במקרה שלנו ,כמסורת ה*הודית,
שהיא עוד מצטיבת בצה ,

היא בהרה לאדם אה הדרך בח"ים קד הפרט האהךרון

ודה איפשר ח"ים די הרפוב"ים בל" ס*טואציות רבות של בחירה .אצלנו
ק*מ"ם קובפל"קטים מגיל הילדות .אג" בקרת" באחד המעונים וְפגשֶהי שם
בילד בוכח מפ"ון שהגגנת אמרה לו :אתה *כול לצאה ההוצת ואתה *כול להשאר
בחדר,

(הדברים פאוד סצאו

שסני

חך

בעיוניו

ותוא לא

ידק במה

לכן,

לבהור,

הוא התחיל לבכות .בקשר אתכנו קל לבו ,מפגב* שאנחנו "ודע"*ם בפה .לבחור,
אז ההכרעה לא מלודה
731 039570

בפתיחות ,אבל

סו*"ם בערך ,אץ 

אבחנו גם די הופש"יב
באותם הבעיות

 oxאנחנו צריבים לבחוד בדברים

%נחבו פמצאים במצב מתמיד של מתיחות.

לעסות בקבוץ

ובתבועות הנברער פה שאבחבר רוצ"ם

שאנחנו מטפלים בהם 557 ,אנחנן במבוכה.
עכטין *ס דבר שג" ,או זה אחד הגימוקים ,

שב"

*ס דבר

שהוא לא מספ"ר מלזכר בתכניאָ הזו ,והוא גם כן מקור לקוסי .גם

אתם בהכסרה להסברה הס"נ*"ת ,אנחנו גמ ח**ם בתקופה לא רק של הפשפחה
הקטנה מבח"נה פס?*כולוגית* ,ש לזה מסמעות עצומה ,אלא בתקופה סל המטפחה
המתוכגגת ,זחא ,מה שחטוב בתקופתבף זו ,סיש אמצעי מנ"עה שכמעט בטוחים
ואשר בדורנו עוד ?היו בטוח"ם .,לכן ,קוים'יפסוימים סהיו 
לד כה',הם כפובן 
ל<חסי מין

הרבה פחרת הסוכים .אז אם יוביגה

קאוד חשובים

צדיבה ,פוב מאוד,

לפנ" הביסואין ,אבל לא הולדת *לדים מחוץ המשפחה .את האפטרות

הזו אפטשר לפתור ,אסר באופו *"סודי תמ"ד נ*סו לשתור אותו ,אבל אף פעם
 Koהצליחו ואת הבע"ה הזו אַנחכו קומדים לפתור .ז"ת ,היום השאלה עומדת

 nhoלבחירתבו .ובאמת " ,למה לא"? ופה אַבחנר עוס"ם כאשסר אין תוצאות
כפובן שלא ילדים,
הבעיה היא

לגפר*

 poאול"

הוצאות אחרות מקסרים פינ"ים לפבי הנביסוחיך,

אחרת ואול"

*ותר גדול?גם .א*ן כל ספק,

הוה

אופר,

ביחם כ*ן גבר ואשה,

בודאי

לא

יותר קטנה,י

לטינולים פגימיים
A

VA

גס בנפטס קאשת),

=<19-

מתחוללים טינויים ,והיית* אומרת,
היא המשפיעה בכיוון

שטעות לחשוב  ,סרק הספרות הרעה

של *חסים שטחיים מינצים ,אלא דוקא הספרות

השובה .אומרים שה"א לא

אובר סאכס ,אבל יש שב מקום עצום ל*הסיט

מיביים שבהחלט לא אלה אשר אנחנד מדברים צְליהם והם סם קימים.אין כל
ספק ,אב"
ו*"ס

לזה

את זה,

זה בודאות גמורה ,שזה  9705רושם גדול על הגוער

יודעת את

גם השפעה סוגסטיבית גדולה

ראם *%ש לזה משיפה ,אז למה

מאוד

לא? 

:

אם רבים כל כך עוש"*ם את

03710

אפילו להיפך ,אפרו לז,

שלא בא"ט ביחסים מינצים חושב"ם , *91xאנחנו לא נורפליים ,הלא פוכרחים
את זאת.
א'-אפשסך להגיד שרק הספרוה הזולה ה*א המעוררת את
הבע"ות ,היית* אומרת ,לי בראה ,שאם יש סכנה ,סכנה יותר גדולֶה אורבת
היא יותר משפיעה ויותר מתקבלת

מצד הספרות השובה .כי בסופו של דֶבר ,
על הדעת ו"ותר מוסכת.

שני דבר"ם upa

אב" מדברת כאן רק על

למבוכה.

עכשיו אני רוצה להכנים עוד דבר שליסי ,טאול* *ה*ה קצת קשה להבנה :
בח"ים של כל בן-אדם "₪

מצבים

קש?ם שהוא צריך להתגבר עליהם ,וכפו

שאמרת* ,דוקא בן-האדם המודרנ* יש ל 1תחרבה הדדמנויות כאלה 

ויס הרבה

תקופות מאוד קשות וזה דוקא מצב שהחינדך המודרג" ,סהיה צריך להתחשב
בזח והי*יה אריך
אותו חסון

להכין את הילף לקונטל"קטים הרב"ם ,ה"ה צריך לקסות

לסבול מצבים של מת"חותץ 

המתיחות בקולקט"ב ,אני
את הבקורת

הצו ,כי

להיות מסוגל"ט 

אם יוניבה דברה על Bpararapa

לא לגמרי מסבימה אתה ,אבל אנ" *כולה 

לסבול

יס מתיחות בין הרבה מאוד דברים ואנחנו צר?כים

לשאת  %4048במצבים כאלה ,להתגבר ולהכבריע וזת מביא

 87531ללב הבעיה ,זה אולי יצלצל בעיבניפם פסימיסטי .אבי בדעה  ,שהחיים,
או י*ותר נכון ,לפנוע פתרון

בח*ים המיניים לכל בן-אדם ,זה תפקיד

ותפק*ד מאוד קסה .זה מביא למצבים
יכול למנוע אה זה.

הטוב

"וכל ?prin

אב*

לָא בעימים והחינוך הטוב ביותר ,אינו

לא ה"ית" רוצה שמ"סהו

יחשוב,

שהתכגית או החינוך

מבן-אדם שיהיו קסיים גדולים ,אבל הוא יוכל להקל

והוא יוכל לעסות לבן-אדם הצעיר ט"ה*ה

מסוגל לעמוד

הרגע שהוא רוצה  ,הוא *כול לבוא על סיפוקר,
שאנחנו צריכים ללמד בגיל צעיר מאוד .בי

במתח הזה .סלא באותן

זו התורה ,לדעת*,

המרכזית

*לד שלא למד את זה ,הוא

אית בגיל ההתבגרות .גם כל חדכמת החינוך היא
בשום אופן לא ילמוך
בזה  -לחעביר סיחות רבות 97, 020131 71 ,דבר 

*ש בההלט

זה מגיע לביצרע%- ,

אול* משהו בזה שאוסרים :הפירות שבסליט חיים יותר,ת

הטוב"ם ביותר .אנ? אופרת ,הדבר הפרכצז* סאני רואח ,אנהגו קוראים לזה =

פורסטרישין ,זה

להיות מוכן למתיחות לשאת אותה .אג" באה למתיחות

נוספת טהיא קשורה במטפחה  -זוהי המתיחות אשר

 KEROגם כן מת"חות

«MURO

בכקצאֶת

בתפק'יד החברה

בין ביטו* במקצת ובזעוד במקצת .ביטוי

האיסיות לב"*ן האמהות . 7x5תבינו אות* .א*נני מתכונת לדבר על
הפתרון המפש" ,זוה" בעיה אחרת ,אבל המתיחות הצו היא קיימת .במידה
מסוימה ,היית* אומרת ,

שגם החיבוך המטותף ,אשר לדעתי הפתרון המוצלח

ביותר לזה ,גם כן מותח ,או אומר  -פת"חות מסוימת להורים ,בעיקר
לאם ,אנ* חושבת שאין

צורך לגמרי להפח"ש את זה ,אלא צריך להופיף,

שבמתיהות הזו צר"ך לעמוד .כפובן ,בהנא?

שיש איזה יעוד או ביטו*

האיסיות בעבודה ,אך לא תפיד צריך לחשוב קל איזה *עודך של אומך
או מחבך ,אלא איזה יעוד יותר פשוט שאומר ,שהאיט המסו*ם רוצה להת=
בטא לא רק באמהות ,אל גם בעבודה ,ובזה יס מתיחות.

יס עוד מת"*חוה  -זה ענין "הנחפדות".
עוסים בתבועה דגם בקכוצה ,עושסים את עצמנו מאוד

אבחנו

רציניים ,ולא רק

רציגיים אלא מוסריים וחרוצ"*ם וא"דיאל*סטיים ,אבל בכ"ז אין

שיש א"זה חך או עידוך ,או *ש חן בפש* ,סהוא מאוד חשטשוב 

להכחיש

לביטוי

של אותה האיש"ות ,ולפעמים אנחנו קוסים בענ*ן זה מסגה ,9199098 v3n3x0
מאוד מעריפים
וללומת זאת ,ידפי או
כסרונות א*בטלקטואליים ,שהם לדעתי מִתִבֶת האל,
חן

,ז"א ,האיס שהוא פקבל אותם אבחנו לא משתדל"ם לפתח Wo” nar

*ותר גדול ופחות
וערך חברח*
לקבל 

גדול וא*ן

להכחיש ,שזה *כול להיוּת ביטוי האישיות

 .כאן א*בני מדברת רק על הן חיצוגב" ,אלא ,גם על *בולת

אורח*ם .מה שאהה קורא ,לעסוהת את הבית לנעים .כל אחד מבין

שאין זה מהערכים מהרכזיים שלבו .כמו בכל פקום ,גם כאן ,אנחנו
מגז'מים מאוד ומב*חים ערכים אחרים 

פגון; פ*תוח הרגש והטעם.

וכמו סשאמרת" ,בסופו של דבר,הבח*רה ,החבר לא *בחר 

את הפועלת

הטובה לאשתו ,אלא *ש דברים אחרים המפריע"ם .אני לא מצ'ע 

ליסר

ב"ס לנש"ם,

מבח"נה זו שצריך לתת ביטוי לחך וחנוך ,בכ"ז ,הייתל

בזהרת מאוד 

מלבסח את הצדדים האֶלה ,אנ" חוסבת שצריך לראות בזה

לי פעם חברה ות"יקה אמרה לי שאותה רימו .

ערך.

ה*א חשבה תפ"ד שהדבר

העיקר"* הוא להיות חרוצה ופועלת טובה ,וה"א בזבזה בעצם את כל נעור*ה

על כך,
שאין

עכשיו היא זקנה ומכוערת וכבר אינה באה בחשבוך .ז"א,

לה הן חברת* ,היא לא לקחב בחשבון סגם חן חברת? צריך.

0
ילו תכונות נפסיות אחרות היא לא פתחה ,כִי
כבעבר וא

לא אפר לה

שזה נחוץ.

מאותם הדברים שאמרת"  VIRלפרתי ,ע"*
הרבה מאוד
הרבה שבים בחינוך ונפגשת הרבה עם ילדים רקטיים סל
זה שאני עוסקת
להג'ד  -משספחות די  9919בפשקים הסונים

הור"ם על *לדיהם ו*כולה

המשפחה הן נובעות בדיוק מאותה

שאני יודעת ,הרבה מאזד מהבעיות של
"א ,שאין סיפוק .דבר"ם מא%וד דומים לאלה סיוניה
מבוכה טשדברתי עליה .ז
מהעבודה ,מהאמהות והנשיות ולכן משפחות כאלה הם
אמרה  -שאין סיפוק
לא טוכות ולכן 

הן נפרדות ועוזבות את הקבוץ .לכן רע פאוד לקבוץ

ם הם קסים ,ולכן הילדים בדור השנ* *היו הורים לילדים
ולכן ה"לדי
קטים ,אני רואה כאן אפסרותה ,דוקא בחינוך המינ",

צאת כבר לגננות ,ולכפם אנ" פוכרחה להגיר,

מפגל הקסם .אב" אומרה
כי

זה אול*

להתח*ל לשבור את

הרגע האחרון.

ל מח שאמרת" ,אנ* רואה אה התכנית ואת חשיבום
לאור כ
לה ומכיון שאני כל כך מעריכה אותה אב* כמובן N3>319D
תה הגדו
שדבר"ם

מסו"מ"*ם 

בכיוון

*תוקגו

זת.

בקשר ל"*חסים בגיל הצעיר .אבי יודעת סיט 993131
וגם מחוץ למשסקים .והסאלה היא בעיב" ,לא כל כך מה
במסקים

גדולה 
כאן ב*חד עם החינוך הפאורך שסאנחנו בותנים ,ואני
תה*ת דעת* .הנה
ההמסך ,לא  qo boעל אותם הדבר*ב שמבססים ארתםף,
מבססת את הינוך

הגדול שנובע  MPT DAI? 201231. 0*300 jatoזה

אלא ,על הערך האיש"

מארזכים את הילדות ,ז"א,

בותבים יותר אפשרות להתפתחות7311 *83 ,

ך בטסביל כל הילדים ,גם הלא מוכטרים ,אם כ"
בעד חינוך הפש
בשטחיט אחרים,

אבל זה בשבילי

אולי

הבסוס  -ל*מודים ממוטכבים,

כל זפן טשלופדים  -עד גיל  ,81התשובה צר'בה להי
לכן היית* אומרת,
-

Jor

יחס"ם מיניים.

אתם

לא צריכים

להגיד

010.2,

*"קרה.

זה

eS

סור*ם הרבה יותר חפור*ם ,אבל לא הייתי עושה
עטו ,גם כאשר היו אי
ו שעטו בכמה משקים ,טכאילו באופן רשסי הסכימו לזת ,
כמ

באחד הפשקים

ר הבחור בא לבקר את חברתו ,החברה הטניה עזבה את
היה בוחג ,שפאש

"א שה'ה איסור רשמי ל*חסים מיביים .ז"א ,לא איפור אלא
החדר .ז
ם מבחינה גופב"ת הדבר לא בל כך הצרי
הסברה ,סג

|

תשובה,
0

יחד עם זאת ,אגי רוצה לעשסות  719הערה שה*א oba
di

אבל נכונה .ידול בספרות הפסיכולוגית החדישה בלותר ,
קצת מסוכנת,

/

/

=

שסובלימצ"ה מלאה

os
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-

לא קיימת ,א*ננ* אופרת שלא צריך לעשות הרבה מאוד,

הכל מה טרק אפשר* לקראת הסובלימצ"ה ,אבל אבי אומרה את זה קודם
כל,

מכיון

שהגישה

צר*כה

להיות מדע"ת.

באותה

פ"דה שאנחנו

יודעיף,

ואב" יודעת עוד יותר ,סהקוטי %1 , >ryהלחץ המיני הצדול בְיותר

אצל גבר*ם הרוא דוקא בגיל*ם הצעירים ,אם בי בשביל הבגות הדבר קל
יותר

ואיסור*ם

חמור*ם בגיל ,71-52

המשפחה ,בכ"ז* ,ס בזה מין
איגה אפטרית ,מצד שנ",
ביותר 

שזה בערך

הזפן

סצוין

ביגוד ומתיחות :מצד אחד,

סובלימציה מלאה

זה הזמן של אי-סליטה ולחץ מיני הגדול

אצל הגבר"לם ,לכן המתח בגיל זה הוא הגדול ביותר .

לדעת ,כ"

ביטוד

גם מ" שמחבך ,צריך לדעת מה התנאים

זאת צריך

ומה המסגרת שלו.

"ואהבת בעור"ם" ,צריך מאוד להזהר 

ולא לעשות מזה

מוסד ,אהבת הבעור*ט זה באמת לא פושג .לא היית" עושה מאמצים רבים
לברר את זה ואפשר* בעצם להג"ד ,מכ"ון שזה לא מושג ולא ברור ,הייתי
אומרת,

שלפעמים באן הדמיון בהחלט מספיקים .לעומת זאת* ,ש לפעמים

ידידות ממושכת וארוכה ,שהיא גם כן,
לנ"טואין.
כאילו,

?א תמ*ד מבז*אה 

את בני* הזוב

אב" הושבת ,שפחות או יותר ,כל אחד עבר תקופה

כזו,

לקבל  ntoרגש בחיתוה ,איבנ" מאמיגה סזה אפשר* ,כאשר נזהריב,

לא יותר מדי

לפרס את זה.
 %522לא כל כך פטוכנעהת בקשר 

בנ"ם ובנות .אנ*

לחינוך המשותף בין

חולקת על זה בכה שבים רבות,אבל אב" בעצמי עוד לא

לגפר* הקרתי בזה ,אנ" רואה הרבה בקודות היוביות להפרדה מסו"מת.
דרכת* טנים רבות בתבועת גוער ותקופה מפוטכת ,קבוְצה גדולה
אני בעצם* ה
בנות .ל* "ש רדשם  -שהיא היתה עצמאית יותר במחשבה ופעסה והגיעה
של
לשלבים לגמר* אחרים מאשר קבוצות מעורבות .אנ" רואה זאת 

השוב"םט וגם בתבועות הנוער ראיה* ,טאפטר להפעיל יותר 

גם בבה"ם

עצמאות ,כמו

זה חופש *ותר גדול להגיע לאפנסיפצ*ה בל* למצוא הן.
סאמרת" ,וא"

 80הי"יתי רוצה לדעת ,אם יש לך לתכנית עוד

הערות עקרוניות בשטח הסוציולוג' ,כי אני
עצמי

חוזר

ואומר,

זה

שדה

072

חרשת*

בו

ואב"

מביןך

שהדברי:

הם

בוסר.

יס הענין הזה של סכיפת המשפחה ,חיי
המשפחה המודרגית ,עצם המחטבה ,של העדר
מספחה המבלא למשפחה.
אני הוטבת ,שעד כמה שאפטשר לא לשים שיח
על בעיות 

הענין של המשפחה ,אנ" חושבת שאפשר לעמוד במתח וצריך לחנך

אדם לעמוד במתח.
עכשיו ,הדבר הרציני ביותר בכל העבין
הזה זה עבין הסו"ון והענין של דימו*

תפק"ד .אני חושבת ,שבָּם בעולם

וגם אבלבו "ש בזילה של נסים מתשפקידים גבריים .אפטר לתלק את הנזילה
לסב" הלקים :הלק ראשוך של בזילה  ,אחר* הולדת ה"לד הראשון ,אחר
כך חזרה לעבודות צבוריות כאטשר הי?דים גומרים את פה"ם ,
שלתא מתיהס לדיפספראנצ"*אציה ולא מסביר פדוע הן אחרות,
חובתו ,
עובדות

כל חיגוך

לא ממלא את

פצד אחד  ,יש דבקות באידיאל היסן ראילו במציאות 
בבית הילדיט מתוך א'-שביקות רצוך.

הנסים

אנ" אוסרת ,היות והיה

א"ד"אל כזה והרא לא התגשם ,הוה באומד ,הוה בחזור למסגרת *שנה
שליטיפול בִילְדים ,טשיפול בבית .אנ" רואה:
א*)
מהאידיאלים ,מוכרחים למצוא

או דבקות בישן ,או בז*לה שרטאלית
צכות קיום ל*פודות

מסגרה של מתך 

הנשיים הספציפיים ולא בהדגשת אַשמה ,אלא מתוך *ד*עה,

אצלנו בקן *שבה תופעה ,דרוקא בשג*ם
האחרונבות הבת בעלמת להלוטין 03 ,¿yan
סעד גיל 61

 nam הל*עפ

ורהיא

תועסת עמדה ,

מדר*כה

ומגיל זה מתחיל

 Apירידה וא*-פעילות הברתית .אמרו ל* שיש בזה עגין של  %34השלטון,

יוביבת?

אני טמחה שציינת את קו הירידה" .שק קו
יר"דה

שחוא

חד

משמע"

כזה

אצל

חברות*

חברים אומר"ם ,סכבגראה שזה שבע ,ש?בחורה אין לה יצר שלטון .למטל דבר
כלזה ,היוה ואי-אפטר להשיג  92051טויון ,צריך פסוט לדעהת שבאמריקה

ובאנגליה,

יט פעילות עצומה של נשים ,רוב פוסדצת תצַדקה וההתגדבות

נתמכות רק ע"י בש*ם .כבר אפרת" ,סעד הולדת הילד הראטוך

יש בזילה.. .

.

04 2

מסו"מת עד טשהילדים גדלים ומגיעים לכה"ס ,אותה הנזילה קיימת גם

na nan bre
לו כיסו*,

16-n
"לט

היות וכיילן *ט דבי;ות מילולית לאירלאל שאין

Poda

נזילה.
ס*לנו בש*לות טל המחקר:

מה חלופת העכודה pa

החברה והחבר ,וקבלנר כל מלני תסוכות ,מתבדר ,סבמלק ניכר התברה גוט*ת
בתפקירלם הסרותיים ,החברלם אומרים; זה כך מ"ום שזה הסבק אל הא;שה ,יש
משהו ביאולוגי פאי-צ+פטר להתגבר על*ד ,פך א ? מרצצת ,פסהיות 
ו-**%הסתגלות,

ופרתי,

לס בזילה רִצַינית מפוד ,אצ" כב

ולש צי-ידי עה

אם יס נבזילה ,מדוע

 ebנקבל *רתה כהתפתחות טבעית ורצינית וטבחיי קבוץ צריך לפחת אותה בחסבון.

עם ההדגטה ה?* ביתית  ,מהחברה לא תעסה טום דבר מהוץ לתפקידים הב"תיים
עו מדת ההתישסבות

במסגרת קומונללת ,.תפק*ריטבלתלים עדלפים ,לפל דעת',

ne

בפני הכרעה ,ה* +מוכרחה לסמור ולספח טלפום של אסה שהית יודעת

הגבולות שלה ,לכן ,כל הענ*זטל שד"רן

עפופיע בתכנית כלאחר יד.

אבי מצי? ,להסתייג ממבו ולהעמ*ד תמונה מצי%ותית ,אפר בכפ"ץ 

דוחפת

לפעילות,

וני מבין שא?ן בינינו כל חלוקי דעות.
Pra

197

בד" לשמור.
בתבולות הנוער

כד* להחמצ"ק

על פעילות הבנות ,הסאלה ,מה ללשסות

ית הבנות?

דירוג גיללם,

אדרת:

הרוטם של" ,פאסר אני 

לונלנה:

>
פמשוט

לצאת.

אנחנו

חקבבו

לעפות

:לזה

חווים

רואה את זה במסגרת

278¿ 090703 039 90 )793 x? 801 077933 0>pub»o

וין לה עבין כדברא הזה ,nx 93370 51 1a9n > 07xnp

אותו החבר קיים גם במשקים,

אדרת:

עד גיל  51הביתה ה*+

חברה ,מגיל  51לבגות אין עגין בבנים והן מתחילות

להתענין בבנים מהכיתה

היותר גכוהה וכך פתחללה ההקתפוררצת טל ההברה,
זו בעלה סיק לחקור אותה וצריך להעיז לפתור

”e
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וני ר*:ת* את זה בגרמניה בתנועות הנוער.
גם בגיל

 nado >* mמבוגרים נדולה באמת,
גבטים 140 ,חבררת פעללות .

ונסבמסגרת
שם

הטכבות

אני ראלתי זאצת בלונדון,

היו

מורכבות

מ00-06-

פעילותרבה

תברלמוה"תה

,

הענין הזה של ניפואין מוקדמים ושל יחסי מין.

לונינה:

בפ* טעמרתי* ,נ* רואה כְזֶה את הבצלה ,בי למעסה
אלמים ולו יודלים מה להניד.

בל הבעיה של ;יסורים רתיים הסתלקה ,נסארים
כיום למעטה,

%פטר 

בהחלט  99592המקר*ם להבטיח

הצדקה פוציולוגית לאטות

aria 3D

*הסי

מין.

וני

את הדבר ,חין ביום

חוטבת טהצדקה סל ?חור *חסי

לדיין  xyבפלה  ,החדם צרילך להגלצ לזה רק כאפר הוא
 ,שהבת

מוכטר ויכול לבחור לעצמד עת בן הזוג,

*פ מחקרים למסל ,על נוער אמריקבי

> 7בטכונות מסוימדת ,תוזציות המחקר הגיעו לכך סהם אומרים:
7132

הנוער

מניץ לגיל  ,81ההכרחלות הזו לעבור הכל טלבים שלבים
מטומש דפאטר הו*
 ybלבנות מטפחה לפנ* סהוא *ודק ,טהופ פוכסר
ולבנות כל דבר בהדרנה,
לדבר לבחור את בץן הזוג , TEDההתגוגדות
לץ היית* רוצה להפוף

כ<לי

ום למוטג

"אהבת בצורלם".

הענין של *הבת נעורים לענ?ן שמוכרחים לו.
ות

ן ית בולם יתד ,סהם  >353 910795היחסים המיניים
אבל,מה בכ"ז מפציי
" פה ענין של מסות נפש ,טל תקוה,טל קידוט
המל*%ים* ,

ההדרגתלת מאוד .בתחילה ?ט 33D

ההתקרבות

זמנ? ,חז הדבר תיקר של חלבים ,אני

וסים הרציני"ם "ל חדבר הזה .נעור*ם ,פירוסו טל
חוטכבת "זה החד הביס
דבד" ,צדם ל %טעם

אותו.

בל והוא טועם אדתו רת כשהו* מוכסר לטקום
ות ה

הקוטי העיסרי הוא" ,אתה צריך להיות מטופנל,

וחרלם .אני עומרת ,כחן צריכה
דבר לא רצוי ,כדל סתובל לשפנע
שצמנם ה

דוע איך שהו* לא נעה טצחדם אוכל פפרי
להיות הכנה *ותר רציבית ,מ

 gigoל* עמל עליו.

מלבאל:

 + xחוטב ,חלפחות במסגרת טסלכם ,אתם ל* %כולים

cc

לומר ,עד גיל  62נער לא לקטור

עד גיל  59הו* טוב.

קשרים ,

א * גם לא

חוטב מעבין הדחיה

 * .חוטב סבענין זה הקבוץ יכול להץל ,יפול להיות

בחור בן שהו* כבר מחזיק עת עצמו במוצן הבלכלי ,במוכן זה,

טהסבוץ תרם תד רמה גדולה .לא הייתי חומרסיט להתיך ניסואין
אבי הו"ב

= =26.

בגיל  ,6אבל לופר לכחור עד גיל  ,52בתנאים של מגע בל כך קרוב,
 prep 17לע ריצלי ,מה
>%3

חוטב טאפטר לבסס

שכן  1017 amorלו ,פעד גיל  91זה
את

זה

ית הביסופ

התזאורט"

אסור.

הרלאלל,

יט צורך בהרבה שכלוליסבתכנית ,צריך שכץ> :המדריך *חזיק

ביד,

ית החוברת

ק*להיה לו פתחון פה לכל השאלות הללו,

TIE

ביחסם לט%לה האצ ונה,

ההחובות בהסבְרה המלנית ,כ* 

>  2 mשזו

בחנו יכולים להצליח במקרה "היא נשאלת,

 DRמגמגמים ,בזה החסכָלו *ת כל הבבין סבנבינו,
לענות על השאלה הזו ,אף על פי שננסתי

הדרך " -לסנם טל"אים בחיי האדם,

יני נ*לסית*

בסיתי לענות על*ה בחותה

והס"אים צר יכים להיות בעלות מסמצות,

*לא קסורים כהיים לצחד "ות הדד"ת מלאה,

ליפולת להגל?

בתכנית

בהיסוסים לבעיה הזו ,צפילו

בספרותטל הסו"צ נלסיתי למצו* תטובה לָזה,

לט רס במקרה,

יחת הטפלות

אס זה ססור

לאחרל"ות הזו ,ליכולת הנפסית לעמוד בזה ,בי*כולת הסוב*קטיבית

של האדם לטמוד באחרלות כזו ,אני *ודע מהעניץ ל %ריאלי וזה דור" עוד
ביסוס 

בי%ולוגי ,ביסוס פסיכולוג %ואני לודע ייהדבר מתנגס עם כמה

דעות פאומרות ,כמו סינסי האומר" ,יחסיםק מינלים 
הנעריט וזה פבי %אותם לללמוד "ותר טוב .לכן,

זו לדעתי,

מבי:לם לפורפץ "ל

ום כ"

יש ויפוח בטאלה

:נחנו צריכימלהניח הנחה זו כהנחת *סוד.

בקשר לבנות זה בודא? לו נכון,

בענ"ן החברה

המודרנית ,זו נקודה מרכזית,אנ* כאשר דברת?
על עגיןמעמדה טל הוסה המודרנית ,ל :התכונת* בזה ,סכל החברה הץקפיטליסטי ת
בנופח זה ve

מרכס %32 ,התכונת" לזה ,טתנץ* »> חל חברה מודרנית

הביאו ל*ד? כך,

שהאסה מבזבזת %ת הטויוץ

הפורמל* ט"ניתן manne 25 nb

מונעת ממנה את הפו"ון ,אלא שטהי :נדחפת ממנו מתוך חולטסות*ה ,היץ
מטכנעת את עצמה ,שהתפקלד טלה בחכברה,

לונלנה:
o

העולם האסה 

גם

הוא תפקיד מסייע,

אב" חוסבת ,שזה די השוב
נתוקה מפעולה aprobra novas

לחבר משק לדעת ,סל; בכל

*ש תהליך של נזללה ,לח ממ

מחמת חולטותלה ,ילא לס  my vasסוציולוגית לדְעת מה קרה ,בי ? 0מתיחות.

לכל ארץ  %9דפופים מטלה ,ל* נראה ,שדוק +כענין הזה כדא"

לטבץ את |
Y

a
הבעיה,

הבסלס

הא;ידיולוג* סל הדלספראנציאציה בעגנין הזה,

אב"  chיורע אם קיים המושג הזה פל "חברה מודרנית"

אדרת:
בחכרה 9פל המאה ה,91-
ס%ין

מ+מצים,

,

בחברה הזו היטה בזבזה נכם שלה,זה לא אומר

אבל לטנה תופעה שיח

לכקר

ץותה,

אבל אם

למטל נקח

כפו ת"** ,ץ בעיר פזו רד הנש*ם ,הדבר ה*ופיני בע?ר זו

עזר

זה החסה

המבצבזת ות הטויון טלה ,זה לא אומר >בת"א אין נסלם שרוצות לפעול.

ראשלת ,ת"א זה לא כלל היטוב ולא טלפוס

לונלנה:
האסה טלגו.

הייתל:ומרת ,שבמ*דה גדולה יותר ה* +מבזבזת

%מל:
 2+ .11108 nxבקיבוץ.

אשר למשפחה בקכוצה ,

אדדת:

*ני פקבל

ות ההערות סל

יונינה ,אבי מקכל *ת העניזטל מתיחות ,מתיחות גרולה ,מתיחות חהיא
 nuasבחל*ם .בכלל בחיים לש מתיחות,
oyo Naa fa IRA java nda my
יכוללם לתפוס חותו בפנ" 
הפשטב"ת ,ס"הצשה
porto

ולאשה

*ש

<תעשה

ופנ"ם :תפ*סה פסטנית ומהותית ,התפלסה

%ותו הדבד

ערך שוה,

אפללן

שהגבר עוסה,

והתפיסה המהותלת צוסרת,

אם הם עקוחים 01370 792790

לגעתי,

על זה *סור לותר , bebeלחנך לזה,

לוביבה1

לא במובן זה שהאטה תשטב בטלה , vosלש פה

בכ"ז נסיון סל שידוד מערכות ,כ" בסופד סל דבר ,הנטלם עוסץות בדָברים
הביתיים ,חבל יס נסיונות לצומים טל פידוד מערכות,
בעצין הזה "ל סויון ,צריך להיות מבוה :מה זא

זה דלפראנציאציה וופה הטדה טבו צפטר לחטוכ על שידוד מקרכות.
פויון ,מה
הסצבר לא מסו*ון מהות'* ,סהור %בעצם חיכוי הגבר ,אל* צריך פטוס לדעת,

מה הם הטטחים שבהם *פטר לחפוב על "טידוד מערכות.

אררת:
A,

1

*אני חוטב טזנחנו מוכרח*ם להתקדם לפדצת
:
E

מחקר *סוד* בענין חיי תנועות הגוער ,וטהיא בעלקר תעביר קו ,על

RB do
התפתחות

עדה

בטכבה

הבוגרת,
וני

גתקלים  Diaלומיום ואיננו 

לונלנה:

בהכקרה
חושב

ובמעבר

טלסנם

להתיסבות צעלירה

הרבה

מגצוד

מרגיסים סבהם יק

לד עת?,

צר?ך

בעלות

סבוכרת טאנהנו

עובדות סוציולוגיות.

לבוא מבוא כלל? ,הנותן לאדם תמובה

כללית ורק א*חר כך קו ,כי לש פה הסברות רבות וגם הקו נסבר,
שלמדריך מג*לץ דבר טלם,

אחר כך אפטר לפצל

ואת זה.

:גי חוטבת

