 NEהחקבוצוה והקיבוציםט
.
פחקלקת הנוער
a

PINA

המיני

הל-אביב,

בהנועה

כ

חנהות יסוד
שרש הבעיה
יסודות ההינוך המיני בתנועחה
תנאים ומגבלות

דרכים ואמצעים
הכנית ההסברה המינית :

שקב א'
שלב בי

שלב ג'
מקורות
החנער על עצמו

55,11,31

peças

IM

בהנועח

המיני

בשי  == me cit meTT e TT; me SG o Eגצ = בצ

חנחות-יסוד
א.

היא חופכת לבעייה
הבעיה המיניה היא אהה מבעיוה חיפוד ע< היי-האדם.
מרכזיה בהקופה הההבגרות בה נקבעים קוי ההתפההות ,ציוני-חדרך,ותוי-
"DIR

ההליכי

שק האדם,

מניעי-ההיים ולבטי-היתיד בהקופה זו

החתפההות,

מונעים ,בעיקר ,ע"י הדהף העצום של ההתבגרוה המינית .כות זה משפיע
חוא עלול
על כ< שטהי-ההיים ומשמש גורם מרכזי בחתפתהות האדם הצעציר ,
להוות כוה הבונה אהת האישיוה ,מדרבן <התפתהות ,לאמונה באידאח ,ועלול
גם לההפף לכות הורס ,גורם לתעיות ,לתסביכים ,לערקור חיציבות האישית

וחהברתיה.

הנועת הנער ,השואפת להינוך שלם ורב-צדדי של האדם ,אינה יכולה <התעצלם
לראוה אותח כהלק בלה"

מבעיהח זו ,על<יח

נפרד מתפקידיח ולתה לה דפוסים

ופתרונוה החולמים את מחוהה ועקרונותיח,
כתנועח

הנועתנו,

המכשירה

אה

<היי

והתברה

האדם

הגשמה

בהתישבות,

חייבת

? yanאת חבריח <היי-חברה עצמאית במובן המלאan? NIN RAM ¿PDA PY 
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והתברח.

התינוך-המיני יחיח ,לפיכך ,הלק בלהי נפרד ממסכה  notsomההינוכיה
בתנועח בכ< שלביה ,הוא יחא מבופם על עקרונוה חמוסר-האנופי ויפודות
החברה הסוציאליסטיה ,על מחותה כתברת-נעורים השואפה למצוה אה הקופת-
הנעורים ולגבשח כצרך ימודי ומנהח בתיי חאדםן ע< יסודות המדע הביולוגי
והפסיכולוגי,

מהקריהם והשגיהם,

ההינוך-המיני
מדעוה קדומות

עקרונוה
משוחררת
ונסיון חהינוכח,

חההינוך-המיני

יקבעו מהוך
ומכוונת אה

אינו מגבל רק לכיוון

הוויהה כהנועה תינוכיה עצמאית
arem
היית לאור ערכים רעיוניים ,דרך

חהיי-המין ב<בד ,חוא

ההגסשמח

נוגע לשפחהים

של תינוך האדם :תחיגוך האופי ,התינוך התברתי ,כוסר חיצירח וכו'.
רחבים
ההסכרה

בשטה

דרכי חחינוך-חמיני אינם מגבלים רק
אחד  novoההינוך המיני ,ההינוך-המיני

בהנועה

המינית.
יחא

מקיף

זו
ורב

סברח המיניה כתנועה תלווח אה ההינוך התנועתי בכל שלביו
הה
בשלשח שלבים:
שלב א'  -בגיל  - 21-31עם ראשיה ההתבגרוה המינית.

שלב ב' -

שלב ג' -

n
"

 - 16-15עם הכניסה להדרכח.
 - 18-17עם הגיבוש כגרעין

שורש  הבעיה
מקור המהיחוה בהיים המיניים פבועח במרחק
.

מהווח

רץ

גווני.,

ותבוצע

קהכשרח,

הזמן

אשר יצרה התברה המתקדמת

pra
בין התברה הפרמיפיביה והתרבותית.
חמ בחקים להבדק בין האדם והתיה,

<הקופח

זו אנו קוראים הקופה הההבגרוה המארכת.
 חשוללת מהאדם הצעיר סיפוק יצריוקביעת הקופה הההבגרוה המארכה

פסיבולוגיה וחברתיה  -אינח ההלטה
המיניים כ< עוד <א ההבגר ההבגרות
ש< ההרבוה האנושית ,היא הכרהית
של חברה המבוגרים ,או חכרעח מקריה
שרירותיה
היא היוניתה <גיבוש אפיו

התברה האנושיה ברמהח החברהית וחתרבותיה,
לקיום
זכושר יצירתו שכ האדם המהבגר.

והחברת
 DARעצמאי< ,היי החהברה.
בניסהו ,
יי-המשפהח ,היכולת לקיים
יבוה היי האדם בתחברח הם ה
סמ בחכר ראשוני ליצ
המ<וים אותם  -חם הבפיס
ים ,ע< ההובות והאתריוה
יי  ato boהרמוניים ומלא
היי-המשפהה  -היציבות-
ח
והמשטרים .תגאי ליציבות
>  aחאדם בכ< ההברוה
אחריוה <זולת< ,אלה יכול
ל והחטיפוט-העצמי ,מידת-ה
יח ,כושר-השיקו
כה <גיבוש אפיו ,השקפתה-
.
ור  Pamבמידה שיש <פניו
e

עולמו ,יהסו <סובב.
בי
"3

יא תגאי  sorהתyברה וקאשרו
תקופת ההתהבגרוה חמארכה ה
גורמת לסבבים.
הח זו היא ברורה וחהגיוניה אב<
הנ

הל היתיר,
האישו המ<א פ
וקטיים בהיי

תקופה ממוש

חאדם הצעירן

=

כל נער ונערה מגיעים בגיל < 81-41בגרות מינית מבהינה ביולוגית.

חם מסוגלים להיוה היי-מין מלאים ולמלא את הפקידם הביולוגי ,ההברח מונעת
מהם אה חדבר ,מתוך דאגח לעתידם ולעתידה כתברה ,הגבלהח זו מכניםסה אותם

למצעוקח נפשיה המקבלת ביטויים שסונים ועלולח להביא גם למשבר המור ,מצוקה
זו  ₪להתפהת <אפיקים לא תיוביים מהוך אי-ידיעה על הח<יך חהיים חמיניים

 ,לגרום לפתדים ,שמקורם בתינוך לקוי ,ליתסים מתוהים עם החורים.
של האדם

תקופת הההבגרוה ידועה כתקופח בה מפרע שווי-המשק?ל הפנימי ,שהיח אפייני
למפופה חילדוה המאוהרת ,הנער מההיל להחות על עצמו ,חוא מהחהיל לגלוה את
ה"אני" ש<ו ,הח<ומוה ע< העתיד מעלים אותו לעתים לפסגות גבוחוה אבל לא פעם
עלולים להביאו לדכדוך ולתוסר-אמון בכותותיו ,הנער והנערח מתחילים להכיר
 PR AYהסובב אותם ,הם מגלים את העולם ע< מבבין וקשייו ,המושגים המתלפים,
שהביאו אתם מגי< היקדוה ,נהקלים במציאוה טרגיה ונפתלה ,האנשים הבוגרים,
אשר היו בִימי הילדוה סמ< חש<מוה והכוה 32990 ,לפניחם בהורלשוהיהם וקטנוהם.
אפילו החורים ,שחיו אוביקט האחבה והאידיאל בתהקופה הי<דות ,מְתִהיָלִים לחראות
בעינים אתרות ,הנער וחנערה מתתילים לחפש אוביקט אהר <הערצה ולאהבה מתוץ

קהיי-המשפתח.

בחמר ,המובא בסוף ההכנית ,בו מבילים נערים ונערות הגיגים על קצמם,

מובעת המצוקה

הנפשיה הצו

לגווניה חשונים ,חיא מתג<ה

ל<פנינו לא כהופעה

הולניה ש< יהיד אלא כפמפטים של הגיל ,כביטו"* התמורה הגדולה המהתוללת בו
במעבר מן חי<דוה לבגרוה.

החמצוקה חזו

מלווה ביפוי

עצמי שונה ,אב< בגיקוייח השונים יש <ה מכנה

משותף אחד  -עצמה חיצר המיני ההוססת באדם ללא סיפוק מלא; השפעהו ע< חשינויים
הפיזיים והפסיכיים; ערעור חיציבוה הפנימיה והרגטת-הכות העצמית.
המתח חפנימי ,המתהווח כתוצאח מפהירות אלו ,מוצא לו אפיקים היוביים
ושליליים ,האפיק החיובי חיא הארוטיקח  232 doחנלורים חמוצַאה אה ביטויח
אחבת נעורים סוערה ,אידיאליזציח ,שאיפח לסותפות תרכותית ורותגית,
sa

נכונוח לפעולה ולתעפ<ה אישיה.
יק השלי<י מתבפא ב :התפרצוה בלתי מרוסנת בלפי המין השני :רדתייח
האפ
וה מכ< פגישח :משיכה חזקה לסיפוק מיני מיידי; אונניה הולניהן
מהלטת וחמנע
לכ< מרות בוגרת :לעג לערכים ולאידיאלים; התבודדותה ,הפשנוה ,מצבי-
התנגדות
רוח ,הרגשה נהיחות.
ליכה באפיק השלילי <א מאחרות לבוא :אכזבה ,גילוי כל "סודוה-
הוצאוה הה
אהם ,רתיעח מב< מגע עם בני חמין השני ,הרגשת אשם ופהד:
התיים" <<א הכנה לקר
חעדר יכולת להיים אישיים והברתיים מלאים.

להפוך אה המצוקה הנפשיה וחאבקוה הפנימית כמקור <כות
ע<ינו לשאוף
סקרנות רוהנית,

לפעילות יוצרה,

<חבנת אידיאלים

יסוד ל
האיסשיות :
ולבני
בירח ,פרי ההתנגשות הפנימית לבנין האישיות
אנוסייטן לחפנוה את האנרגיה הכ
תיים ומיצוי מלא ונכון  09תקופת הנעורים.
 tros byאידיאלים אנושיים ותבר
כאן  -הפקיד ההינוך המיני בהנועלח.
מ

יסודוה ההינוך המיני בהנועה
יה כחברה נלורים עצמאיה ,יכו<ה למקא
תנועת הנוער ,בעצם מהוהח החברה
מכריע והיובי בהינוך המיני,
תפקיד
הפשוחררת ממרוה מבוגרים ומדרכת ץ"י
מציאות חברה משותפת לשני חמינים,
היה  -יוצרת תנאים אידאליים  50931פיני
אידיאלים הברהיים ופעילות חבר
מינים ,ההנאים לעבודת יצירה משותפת,
ברתי התיובי בין שני ה
וצרים אה הרקץ <ארושיקח של הנעורים
ש< אידי אלים אנוסיים וחברתיים י
יפוה
ה יחא מבוםם< ,כן ע< מחותה Añana
ההיוב * .התינוהף חמיני בהנוע
:לפביטויה

ועקרונותיח:

א

a

בשות האישיה והארתח כשאקת-
ום הההל

לגליזציה של הבעייח .הוצאהחתחימותנתיה בין יהר בעיותה-חהייס ,יצירה הנאים
quo
?EDTA
ורוהיה ודרכי פתרונה ,ץקירת הפחדים,
ואוירה לשיחה וללימוד הבעיחה ,מק
אותח במושגי התברה הקיימת: .
הממסהוריות וחתרם האופפים
הבגנת

חבנויים ע< שויון ,הערכה הדדיתה ו
פים בין שני  7מינים
תחיים מסוח
חמיוחד בכ< אחד; שוהפות יצירה ,המבוססת

ת האידאיים של ההנועח.
על חעקרונו
ם ,חבנה הדדית ,יצירת
ססים ע< קסרים אישיי
ו
ב
מ
ח
ם
י
י
ש
י
א
ה
ם
י
החיחס
 LAAוהמגץ הגופנין ידיעת
>
משותפה:
AAA
המיניים בתקופה החתבגרות..
ביתסים

הגבולוה
תיי-הפשקפהה כיסוד תיי
תה ב עתיד :הבנת ה<רּך שק
פ
ש
מ
י
י
ת
ל
ה
י
ת
ג
הכשרה הדר
אשה ,כברור בעיות המשפתח
חתפההוהתח ,המלהמה לשויון ה
ההברח .ברור דַרכי א
בחת

=
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ח.

הפניית מרץ

ו.

ההנגדוה לפהרונוה שקיליים וגילוייהם .

הנלורים (סובלימציח) לתפקיד יוצר:
פעילוה ציבוריה,

ז.

חינוף נגד דרכים וגישות שליליות
לפהרון הבעיהח חמינית :הפרדח בין

חמינים ,גרויים מִינָיים (מגץ גופני ,ספרות פורנוגרפית ,קולגוץ וכו')
בקורח גילויים אלח בתיי ההברח וחפרט,
בקורה היהסים בהברה הקיימה:
nonpam

ח.

<ימוד וחתפתחוה ,ספורט,

לשויון האישח ,בזבוז

היתהסים בין שני המינים,
האשה והמשפהה בההישבות,

פעמד הנערה והאישה והפקיריהן בהברח ובתיי-
המספהח ,דיכוי האשח בהברח הפרימיפסיביה.

ערך שויון-חאישה בהברח המודרנית וסילוף

ברור בעיות אלה כשאלות-ימוד בתיי חיתיד ההברה
בהגשמה ,חדרכים וחאמצעים לפתרון חבציות מתוך
נאמנות לערכי מתנועה ושמירת  DAREמשקיעח ואבוד קנח-מידה רעיוני בתייו
האישיים.

ו ומגבלות
כים
נא
ה
A
ב
העקרומוה הברורים ש< ההינוך-המיני אינם צריכבים להביא אותנו לגישה
פשסניה ושטחיה בפיפוקנו בבעיח זו ,ע<ינו

לדעם מראש את הקשיים והמגבגות

החעומדים בפנינן ואה התנאים הגדרשים לחינוף מיני נכון ,נמנה כאן כמה מחם:

בגרוה רעיונית של תפדריך ,רוב המדריבים בהנועח נמצאים עדין בשלב
הההבגרות .אין< ,כן ,לררוש מהמדריך המפפ<
בְבעיה בגרות אישית מלאה בגישתו וביתסו ,אבל הכרתית בגרות בתפיפח הרעיונית
הנכונה של הבעיה ,גם אם הוא עצמו עדין לא פתר את בעיותיו חאישיות בשפת זח,
גיקוי-לב ,פשטוה ובושה היובית.
 saxיש לזכור כי

אתה המטרות בהינוך-המיני חיא יצירת
האפשרות לשיתה כנה וגלויה בבעיח.

יש קשמור  Pyגבולות ומגבלות כ<פי השאלות חאנטימיות,

שאין

לחביאן בציבור וחן יפות <שיחההח אישית ,וכמו כן ,כ<פי בעיות בהיים המיניים
של האדם שהצנעה יפה להן ,יש לכבד בושה פבעיה ותיובית בסשה זח ולא <הלקלה
3
בג<< הרצון <היוה "ג<וי<-ב" ו"פשוט",..
לא להטיל איסורים,

יש לחסביר ולשכנעץ באמצעים שונים ,קיצור דעת-קהל
ואוירח הברתית< ,המנק מאיומים והפתרח|

ע< המדריך מופלת האהריות להינוך חמיני ,נהן לחעזר
תפקיד המדריך ,
בענינים מסוימים (הסברת הביולוגיה של היי-המין,
חפסיכולוגיה ש< גי< הנעורים) בכוחות מקצועיים מן ההוץ ,אב? עיקר התפקיד
 boraעל המדריף המכיר אישית את הניכיו
לו לחיוה גורם מכוי"ן כתיי הניכיו,

ופועל אתם הקופח מסוימהת ,המאפשרת

יפוד תשוב בגישה לבעיוה וללבטים ש< הנער וחנעקרח ,אין לדהוק
קשר אישי .
אותם <ספר את הויותיהם אב< יש לחתור <אפשרוה גישה אנטימיה <כ< הניך ,יחם
כבוד וחבנח <בעיותיו והנאים <שסיחהח הפשית ,על המדריף <המנע מיהסים אנטימיים
קרובים עם אתת מהניכותיו,
הבה הנעורים  -חגילוי היפח ביותר של הארוטיקה של גיל הנעורים,

"יש

לקבוץ את מקומח ח<גלי בהיי-ההנועח ,ליצור את היהם הנכון אליח מצד ההברח,
לההור לביטוי נכון של היהסים בין בני-הזוג ,ידיעה הגבוקלוה  02יהסים אלה
והתירה לעידונם ולהעלאתם לדרגה שותפוה-חהיים יוצרה והבנה חדרית ,לשמור <בל
ינותקו מההברה ומחפצילוה התנועתיה עקב החשהקלוה ביתסיהם חאישיים,

הסברם מינית  -במשותף

לשני המינים ,אין <לכת בדרך ההתנגדוהת הקלה ע"י

דה ,הערך המרכזי ש< ההינוך חמיני < -יצור אפשרות שיחה חפשית
הסברה נפר

משוהפת  rusהמיגים בבעיח זו ,במקרים מסוימים יש <העדיף במכוון את ההסברה

הנ פרדה (ראה הבביה הפעולה),

 mamואמצעים
 byיסוד הנחופָּ-היסוד ,חכרה שרש הבעליה ,עקרונוה התינוך-המיני ,ידיעת
»
חתנאים והמגבלוה  -ניהן לציין אה ששהי-הפעולה הדרכים והאמצעים בְהינוךָ

המיני בתנועהן:
sm
a
a

3

.

ו

ך-משוהף לשני המינים חה< מגיל ההתבגרות.
הינו
יצירה משותפה לטני המינים בשפחים השונים ש< הפעילוה ההנועתית.

עידוד היחסים האישיים ,אחבה הנעורים ,ידיעת גבולוהיח וההירה לעדונה,
:
é
ד
הנערח < -שויון ,גילוי יכולת ופעי<ות ,הכרה גבולוהיה הביולוגים,
חינוך

תבר

חכרה הפקידה הביולוגי,

"bn

dci do

תינוך חנער  -יתס נכון

4

-

¿MANS

שויון-ערך,

פשפות,

עדינות.

חפניית מרץ חנעורים  -לעפעילוה לימודית ,חברהית ,ספורפ ,ל<ימוד פקצוע
לשיחוה רעיוניות,
במסגרת

-

79711

הביפוי

האישי

כיוון

הקריאח

בספרות-יפח

הקבוצה

להבנת בעיות

ההינוכיה,
החיים

בעיהון.

וסבכיחם.

הינוך-אמנותי  -לעידון הפקם והביטוי הקצמי,
 01D? MPAעזרה ועידוד בשקה משבר ,חפגהא מתיחות.
מלהמח

נגר ביטויים שליקיים של חיצר המיני בהיי-הפרט וההברה ע"*

 ny7קחל ופו'.

יב ,חסברה מיניה לש<ביה!:
יג ,שיהות בכבעיוה יתיד

הסברה,

ביולוגיה ,חברתית ,פסיכולוגיתה,

והברח,

מכאן ברוך כי ההסברה המיניה תחנה רק הלק מההינוך-המיני בהנועה ,היא

באה קהש<ים,

 1280311 27200y

את הפערקה ההינוכיה המתמרה שישלעשוהח בהנועה

יום-יום כדי <חגיעץ <הינוך-מיני נבון וחולם אה עקרונוה הינוכנו ,מנקודה
חשקפה זו יש לגשה לתכנית חהחסברח חמיניה.
הכניה

המינית

ההסברה 

 )1מהי לפתוה וכיצד?
בבואנו <פרק זה נצבות בפנינו כמה שאלות :
 )5כמה זמן יש להקרדיש
 )2האם יש לערוך את ההסברח כהד-פעמית או כרצופח? 

לנושא? 

 )4בפני מי יש לערוך את ההסברה (במשותף או בנפרר) ומי צריך ARS

 )5מח חם אמצעי ההסברה ונושאי-העזר?
( MARARמדריך ,רופא ,פסיכולוג)?
 )1כאשר הבקעיה מהעוררת ,זו עלולח להיות עם ראשיה
נענה בקצרח לשא<ות אק<ו !:

ההתבגרות תמינית ש?< חבגות ,יתכן ואין חשאלח מהעוררת בצורה גלויה ,יש לחוש
אותח ולא <הכות עד הבשלתהח כמשבר הברתי (ההברלות הבנות מחבנים ,מתיתוה),
"ש <נצל מאורץ הברתי בעדח או בקבוצתה ,יהכן גם להשתמש במאורץ מתוץ <עדח,
ספור וכו!,
 pe (2לחייב הסברח רצופה ובשלבים .אין להסתפק במנת ההסברה בלבד ,כפי

שהיא מעויינת במכנית התעולח ,יש לחזור ולעורר אה הבעיה בהזדמנויות סונות
ולחגיב על מקרים ותופצות ,בכל שלב ושלב ש< ההסברח
החולס את כושר-ההפיסה ש< חתניכים ועקונח לסאלותיהם.
(3

יש כלהקדיס <נושא את מלוא חזמן הנהוץ <חבנהו

יהיח דגש על שפת מסוים
ועיכולו ,אב< <הזהר

מתטטנוה-יתר כבדי למנועץ עיפות ההניכים בפיפול בבעיה זו ,הפהייבה מהה-נפשי
וערנות.
 )4אה חהסברח יש לץרוך בפשותף לפני המינים .רק בשקב הראשון ,בפרק
חחסברח חביולוגיה ,יש להייב חסברה נפרדה לבנים ובנות ,את ההפברה הייב לתה,
בדררך כלל ,המדריך ,בפרקים מסוימים (הביולוגיה של היי-המין ,הפסיכבולוגיה
של גיל-הנעורים) ניתן להעזר ע"י כותות מקצוקיים.
 (5יש לתהור להוצאה חבעיה מתתום חפרט והצגהח כבעיה ביאולוגיה ב<ליה
ואת קשריח <בעיות היסור שק< ההברח ,בחסברה אפשר להעזר בידילות בביאולוגיח,
חיסטוריה וסוציולוגיה ,אמצעי-עזר השוב  -ספרות יפה .קריאה סיפור או שיהח

על ספר העוסק בבעיח  -נוהנים אפשרוה להגיע לברור ממצה של הנושא וקהפיג

את המתיחות.

שלבי החהסברה
יחס ראשון

רנכון

<בליה,

שלב

א"

 -גי<  - 81-51מוסגים ראשוניים,

שלב

ב'

 - 4 bidבעיות גיל הההבגרות ,חגילוי ההברתי ש< הבעיה
חמינית ,פתרונוה היוביים ושליקיים,

ap

“a

 -גיל  - 71-81המשפתה וההפתהתוהה ,המשפהה בקבוצה,

לגליזציח של הנוסא בתיי העדה.,

להלן  MORAפרקים והומר לפעולה בב< שקב ,ההלוקה <שיהוה  -אינה
מהייבח ,נהנה רק <שם התמצאוה,

גילויי החתבגרוה:

החנעטרות  -מהבגרוה לפגי הבנים .הסתודדות.

אהבה-נערות ,יצירת הוגים סביב
גילויים של התבודדות ,נפייה לביסוי אנטימי ביומן.

"מלכח".

הנערים  -הבורה משהקה ומתפרעה ,ההפרחהות הבאח <הבליט את
הנהיהות כלפי הבנות המהבגרוה והמתרהקות ,הבלטה ה"גברות"
אי-סדר ,הוסר-נימוסין ,זלזול בלבוש,
ok

sã

ע"י

הההקיך הביוכוגי של ההתבגרוה והפריח,
ההכן ע"י מורה לטבתע ,בנפרד כקבנים ולבנות ,רצוי :בתההום ביה-הספר או
מוסד לבריאות ולתגיינה .כיוון ההרצאוה ומסגרתן  -ע"י ההנועח,
מקומה

ש<

הבעיה

בתיי=-הארם.

שיחה א'  -חיאצרים הפועלים באדם :קיום הגוף ,החגנה העצמית ,קיום חמין.
כיצד הבטיה חשבע אה קיום הגוף?  -רעב ,כאב ,זהירות.
כיצד הבפיח אה קיום המין?  -בעוקלם חצומת! שפע פריהח ,צבעי
הפריחה ,הרקים ,אמצעים להפצת זרעים ושמירתפ וכו'.
בעוקס ההי:
ההמקטה.,

המשיכה החדדית,

יצר-המין,

גילויים בתחיי-המין בעוקם ההי ,

הדאגה

כוון

<וו<דוה,

עונת

היי-מין עדריים וזוגיים,

סמן <דרגה ההפתחות :אורך היי-הזוג

תקופה הדאגה <וולדו
היחם והדאגה ש< הצאצאים להורים.

8
"

באדם פועלים אותם כוחות החקיום כמו בקולס הצומה והתי :יצר-המין,
המשיכה ההדדית ,התקשרוה לשם חקמה דור הדש ,דאגה לוולדוה,

 )1אורך תקופת היי-הזוג

הסוני בין חהאדס והתיח :

2

"

תקופת הדאגה 91123

 on» (3ואתריות הילד כקחורים מעבר

לחקופה הההבגרות,
 )4אורך הקופה ההתבגרות,
תקופת

החחתבגרות חמארכה

-

אפייניה

<לאדם,

אורך

התקופה

הזו

אינדיקטור לדרגה חהתפתהות ,ההכרה בח לעם :הכנה <תיי man
הרבותיה ,מק<וי התפקיד בקיום-המין ,הכשרה קתפקיר הכלכלי,

-

לחיי משפתח מלאים( ,יהס הקופה החילדות לבגרוה :הי ,61 +! 1 -
אדם .)4 : 1. -
שיחה ג'  -השפצה הקופה הההבגרות ץ< :החתפתתות הגופנית ,הרוהנית וההברהית
השפעת ההורמונים ,הערך ההיובי לההפתהות הפרט וההברח.
אאאא הצורך לנצק< באופן מְכא אח הקופה הההבגרוה להתפההוה המלאה
 boחפרט ויציבוה החהברה :לפרט  -לימוד ,גיבוש האופי ,עיצוב-
השקפה-עולם ,גיבוש ערכצים ואידיאלים הברתיים ,הכשרה לאחריות

הברהיה< ,היי-משפחה מלאים ויפיםן < NADINתיי-חברה לפעצילות,
להברה  -ביסוס המערכת המרכבה של תיי-ההברה המודרנית על תאים

חברתיים יציבים (משפתח),

בגרות מ<אה ש< כ< פרפ,

ומשמעה הברהית

mass

בעייה גי< ההתבגרות
מקור הבעיה -המהיחות בין החיכולת למלא את ההפקיד הביולוגי

והוסר חיכולת למלא את ההפקיד הב<כ<י והחברתי.
קיום הבעיה בהברות הקדומות ,דרכים לפהרון :חפרדה בין המינים;
אימור מגע ,טקסי-ההבגרות ,הוקיס והגבלות לקסרים מיניים,

הוקים ומנחגים בהברה הישרא<יה הקדומה,

:
פתרונוה ש<יליים
התעלמות מהבעיח והעלמתה מהצעקיר.
חפרדה בין המינים ואיסור בל מגע ופעולח מסותפת,
יצור הקופה ההתהבגרוה  -נ*שואין מקדמים.,

גרוייםוא ספרות זו<ח ,קולנוע ,ניבול-פח ,מגע-גופני,
ההוצאות השליליוה  boהדרכים חל<ו לתיי היתיד וההברח.

ו

./.

שיתח ו'  -פהרונות היוביים
הפנידה היצר המיגי לדעת ,ההענינות הברתיה ,אידיאלים ,אמנות,
מגע בין המינים בתקופה ההתבגרוה ע יסוד :שויון המינים ,הלרכח
< ופשוטים ,חיוב קשסרים אישיים
הדדיה; יצירה  ¿nanaיחסים גלויים
בתקופה הההבגרות; ההרחקוה מגרויים מיניים;
יחם נכון <בושח פבעית והיובית;
האישיות< ,פעי<וה הברהית.
מה צריך להיות * onההברח בהנועה

ניצול תקופה הההבגרוה
<קשרי-אהבה בין

<פיתוה

חבריה?

הערות:
יניה בשלב זה עלול לחתק< בפרוב או באדיסות
העלוסק בהסברח מ
em
ו חיא סטבעית :אין להלהם נגדה ואין לוותר
מעד חבנים ,הופעח ז
רה במסגרת חעדה כלח ,הפעקולה ,בעקרח ,תכוון
בג?ללה עק ההסב
לוררו כבר ,בהברה חבנות אבל ערכה כמכשירה
לפהרון הבעיוה ,טהת
את הקרקע לאוירח נכונח בעדח כקלה.
בעדה,

חסיהוה העקריות הלברנח
מן הספרוה במסגרה הקבוצה.,

רצוי

נתן

לכוון את חשיהוף בנושא זה

<השלימן

ע"י

שיחוה

וקריאה

<הקופה היציאח למחנה הקיץ.

ה היוביה ותנועתית לבליה תקל אה פחרון הבעיוה המהעוררות
גיש
במהנח ,בתיי הצוותא.
גילויי ההתבגרותהת
התבברוה המשיכח וההתענינותה החדדית .הנצרות -
ההבגרוה הנארים,
על הבנים "מלמעלה" ונמסכוה לבנים "למעלח"  -לערה
מסתכלות
 comaעל רקע זה  -רגשות נחיתוה וץלבון בין חבנים ומקור
nadar
למחיהוה  nonולשיהות רבוה " byהמצב בעדח".,.

וף בפעולח ההנועתיה וחיצירה המשותפת  -הכנימה לחדרכח -
השית

הניגודים הפנימיים ויוערים רקע חיובי <יתסיפ DRNA
מחלישים את
לפגוש בעדח אהבות וזוגות ע< הוצאוהיהם :אידיאקיזש
בתהקופח זו אפשר
ותה ,מתיחוה המעלח אה מהה-התיים בעדה ועלולה <חיות
הקווה ואכזב
גורם <לליכוד פנימי,
ר רקע אחא יותר יציב להתקרבות בין בני
כעבור שנח ,בגיל  ,61נוצ
עומדים למכשו< זכרונות הקשרים וחיתסים
גי< אחד ,אבל  ROפעם
אה האוירה ,צפות בעיות בג<ל אי-היציבות
מהחשנים שעברו ומעכהים
עקבותיחן< ,עהים עולה בעקיית היפוש
של אהבוה-הנעוריף  baaaהבא ב
ע< רקע אי-סיפוק מההברה בעדח.
קשר-אישי מחוץ לחברת התנועה
חבנה בעיוה גי< חהתבגרוה ,הבעיות
הפעולהח בש<ב זה ההא מרוכצת ל
רך ההברה ההנועהית כדרך לפתרון.
ההברהיוהת ש< המוסר המיני וע
ניה עדת-ההררכה ומשק<ים את הכרת
הנוסא הייב להיות משולב בתכ
הנועה ומשרהחה בהינוך האדם.
עקרונות ה

|

י
שיתח א'  -ג'
 הרצאח מפי איש פקצוק תיורץ לשוהה 5ם
ד
א
ח
י
י
ה
ב
ם
י
ר
ו
ע
נ
גיל ה
 apar ny.Aחתומר המדעי מתוך הספרות
AA
חיפח.
 "4ברסימה המקורות)

מקור הבעייה המיניפ
ר גבוה ,על יסוך חנתונים
- '8
שיתח ר
נושא משלב א' בדרגאאא יוה
הזרם על ה
הח יסודיה ץ< בעייה עיצוב
הפסיכו<וגיח סל הגי< ,שי
מהחרצאח על
יובית וחס<ילית של חיצר-
ופה ההתהבגרות וההשפעה הה
האישיות בהק
ההבגרוה המארכת <קיום ההברה
חסברת מחוהת הערך סל גיל-ה
המיני.
קה הפנימיה וקוים <פתרונה.
התרבוהית ,גילויי המצו
:
הפהרונוה הש<יליים
ים  -בריהח מקוסי ומאמץ ,אי-הבהנת
 mvה' - הרקע לההחווה פתרונות שלילי

ים המינפים ,ערכי-ההברה או המששר,
התפקיד ההברהי של המניע

ער והנערה :נסיונוה הנער"ם
העלמות מהבעיה והצפלמהח מהנ
הסכנוה בה
ך פקיפין ,מתוך חשערוה וחערכות
נערותה <הפש תשובות שאלותיהם בדר
:
וה
דמיונוה הו<ניים ולפהדים.
מסולפוה ,מקור ל
ים וחפלת פהדים ואיומים על
ון בהפרדה המכנית בין המינ
אי-ההגי
והמשברים האישיים ,פגיעת
ההוצאות :הגברה המהיתוה
פריצה-הגדר,

-

BA o

 ”Aבאפסרות היים הדדיים פוריים עם חקמה תיי-המשפתה ,YY Was
היי-הנעורים כתוויה בלתי חוזרה בהיי האדם.
המשגה וחסכנח בבזבוז הערך של הקופת ההתבגרוה המארכת ע"י קיצורח -
נבישואין מקדמים ,תיי-מין מלאים ללא נישואין ,בתקופה הההבגרות.
איבוד האפשרוה <התכוננות מלאה ויציבח לעתידן ערעצור היציבוה של
היי-המשפתהה :הוסר אפשרות לקיימח על יסוד בגרות ואחריותה מלאח,

חילול המגע האנטימי הנעלה ש< תיי-הפין ע"י הפרדהם מחקשר הנפשי
העמוק וחאחריות ההדדיה שבתיי-המשפהחה.
הסכנות בפיצוי המצוקהח נפשיה ע"י גרויים מיניים ,הורדה חצרך
חאנושי המעודן שביתסים בין איש ואישחה לדרגח תייתיה WTI
בפורקן כקיצר-המיני במגע הגופני בלבד ,ההשפעה ההורסת ש< הספרוה

חזולה,

הקולנוץ

וניבול-חפה על רפות האדס וההברח.

מוק הפהרונוה השקיכליים יש לחציב מוסר-מיני חבנוי ע< הכרתו
התפשית ש? האדם והבנה מחוהו חאנושיה וההברהית הנע<ח.,
בקורת תופעוה ומושגים בהברה הקיימה
חהברח המודרנית חגיעה <השגים גדוקים בהעלאה האשה ושויונה ההברהי.
חיא שהררה אותח מהכבלים ש< ההברה הפרימיטיביה ,אשר הוציאה את
האשה ממעג< היי-החתברה והשפי<תה לדרגה משרתה אה הגבר וכפותת
לשרירות<-בו ,בהברח המודרנית כבשה האשח אה שויונה כפני ההוק
ואת צכותח <השכקה ולפעי<וה ציבורית.,

אבל עם השג זה יצרח ההברה המודרניה מעמד מיוהד קאשח אשר סילף
את שויונח הףורמלי;

מחו המוסר המיני ס<נו?

ר' "הנהות-חיסוד" ו"יסודות ההינוך המיני בתגועה",
המוסר חמיני שלנו בנו*
בהתפתחות ההברה.

ע< יסודוה המוסר האנוסי

ועל מגמות הקדמה

חערה :נתן כאן להעביר שורת שיחות על התפתהות חיי-המשפהה בהקופות
שונות ואצ?< עמים שונים ,קלהאיר את יסודות היי-המשפתה בישראל,
נושא זה ירתיב את הנוטא וירהיק את חברור מחבליוה "הבוערוה"
של העדה,

זו.

אבל יס כו ערך <הפגה המתיתות המההווח בדיון

בבעיה

הנועה הנוער כדרך <פהרון

מחות הנועה הנוער כחהברת נעורים עצמאית ,היכולה לקיים מגע בין

סני חמינים על יסוד אידיאלים משוהפים ופעילות יוצרת  -מונלת את

סילוף היחסים ,העצמאוה ההברתיה נותנה אפשרות לעצב דמות אדם
וסגנון אמתי ביתסים ,חיא מטילה גם אחריות ועמיךדח על משמר מפני
סי<וף-שמות ואבדן-דרך ,העדר הפיקוה המהמיד של המבוגרים מהייבת
ליצור בקורה פנימית ,מוסר-מיני ואחהריוה-אישיה המבוססים על
עקרונותיח האידאיים של ההנוקח,

'dlBE
שיהח ט

אחבה הנעורים
אערכה התיובי

בחתיי

המהבגר:

עוזרה

<יחיד

בקבטיו;

פותהת

מוצא

וקה הפגימיתן נוהנה פורקן חיובי <יצר הפינין מקתיקה אה
למע
הרגשות ומעדנהן; מאפשרה <אדם <הכיר אה עצמו; יוצרה יחפ נכון
השנין מבססת את הטקפת-חעולס; יוצרת הגאים ומרץ <התפתהות,
קמין
תיה ,להעפלה אישיהן מאפסרה מיצוי מלא ונכון של גיל
לפעילוה הכבר
הנעורים.
ומניעלת סילופח :התירח ליחסים הבנויים על יסוד הכרות
שמירתה
ושוהפוה-הייםן  ¿DIARIA MIDAרעליונוה ושאיפות;
ויסיה העמיקה
סים והמגץ ,הרבותן הערכה חדדיה; ההגברוה ע< משברים
 iyחיח
ות; שמירה תגבוקות ביחסים המינייף,
ואכזב

להיות אה הקופת הנעורים? (שיתה סיכום)
צד

בי
יוחד להקופח זו וערכח בהיי האדם )1 :תקופת הבנח
מהוך ידיעתה המ
בעתיד ,אפשרות עליה לס<ב אנושי וחברת
לקראת היים מלאים ועשירים
וח )2 .תקופה בעלה ערך עצמי : 402272 219 BRAמיצוי Wan
יותר גב
חהיים,

גיבוש חלומות,

אידיאלים ושאיפות.

É

אה העתיד יש לראות בחקפה הרהב ובמו ן חנעלה:
את ההכנח <קר
יבוה וגיבוש האופי,
ליה ,גישה למקצוק ,פיתות חאיש
ההפההוה ונטלקטרא
E
דיאלים ושאיפוה ,אמונה בערכים.
» mbrאי
8

)(a cando quam

ההברח רואה באסה < עקרה בית ,גורם הבאה לקווה את san

חגבר ,לסייץ <ו <מלא אה הפקידו לשעשע וקעדן אה הייו ,לדאבוננו,
גם חהחאשח מסתפקה בתפקיד זה ומשהקעה בו ומהוך כך מאבדת אה ערכה כאדם
ומעמדה היוצר בהברה ,לעמדה זו הוצאוה המורוה :האשה שקועה בדאגתה
לביה-המשפהח וחילדים ואיגנת פנויה <היים ציבורייט ולהשתלמוהה האיסיתן
חהתמסרות לשמירח ע< הואר היצוני ,לבוש וכו' גורמת לקחות וחזנחת
בשטהי-היים תיוניים  -האפח חולפת ומתרתקת מתחיים רעיונייס ופוליפיים
והוזרת להחיות רק "עזר-כנגדו"

הקיימת רק

למען

הבעל;

הפיפות המגזם

של ההואר התהיצוני מביא לאבדן חיסוד העקרי בתיי משפתה יאיבים -
שותפות-תיים כין שני אנשים שוים; הרדיפה אחרי חמוהרוה והברק
ההיצוני מביאה לשחיתות  390591ערכים ,פותהת את חפתה לשהיהות
מוסריה ולסילוף חיי-חמין.

אין לחתעלם מחתפקיד הביולוגי וחחהברתי המיוהד ש< האישח
בהיי-המשפתהה ,ביצירה אוירת הבית ,בחינוך הילדים .אב< בכדי שהיא
תוכבל לעמוד בו בש?ימוה ובזקיפות-קומה עליח לשמור על ערכה חאנוסי,
ע< מקומח בהיי החברה ,על התפתתותה האנטלקטואקיה וחציבורית .העציסוץק
חרב במותרות ובקישוט היצוני מביא בסופו ש< דרבר גם לערעור ההפקיד
חמגבל של האישח כעקרת-בית ,כאם <ילדים ,ומשאיר לה אה ההום הבידור,
השעשוע וסיפוק חיצרים של חגבר ,שוב חוזרת האשה <חיוה רק כאמצלי
 JAPAומאבדה את מעמדח האנוסי,

הערה :

רצוי להביא לחארה פרק זה פרקים מפפרות יפה .התומר רב ואין
צורך לפרט ,נזכיר לחדגמתה את ספרי ב<זק ,ברומפילד ,רולן.
בש<ב ג' פיתהנו אה הנושא הניתן בפעולה זו ,כאן יש <התו
רק בראשי-פרקים בלבד.

מציאה הברח עצמאית! בח ימִצָא כ< יהיד אה ביפויו יהש< אה אפיון

יגיל למעמדא חברתי חודוה לפכוקתו ולפעילותו התהברתיה:ן יגבש חלום
משותף עק העהידן ימצא סדן <חגשמה לרכים,

להיות אה הקופת הנעורים בערך <עצפו :שמתתה-היים ,פעילות ,מפעלים
הברתיים ,יתסי-הברוה ,אהבה-נעורים,
בהנועה

הנוער -

חתנאים

לחיים

מלאים

ואמהיים ש< הקופת

הנעורים.,

חש<ב האחרון בגי;ק הההבגרוה ,הנער הופך <ארם בעקל עצמיוה ,אופי,
עמדח בהברח ,יהסים <סובב ,ההאיוה ,ההיפושים וחתקומות שק הקופת
הנעורים מהגבשים קהכגיות-היים ,שאיפות ומסגרת הברהית ,במדח ולא
בשלח עדין ההכרה ו<א גובטו חרצונופ  -באח המציאות ודופקת ע<

ראשו ומצווה :החתכ<פ| סיןֶם ביה-הספר התיכון ,הגיוט לצבא  -התנות
מכריעים המבשילוה אה החהבגרות האדם הצעיך ,גם כשחוא רוצח עדין
לשהות בתקופה הההבגרות,

נרמח,

אין

יותא מקום לספול בהינוך איסי,

בהסברה מינית ,מה שגובט בסנוה ההתבגרות אינו ניתן יותר <שסינוי
ומה שלא הושג  -אֶהר את המועד ,ולא היא :לאתר מאמצים לפהור את
בצעיות גי< החתבגרוה נשארה עור בעייח אחת ללא פהרון  -ההכשרת
לתיי-משפהח,

*"ש סבורים ,כ* שפת זה  -שתוא חהתתום המבהק של תיי הפרש  -אין

לעסוק בו

בפעולח

חברהית,

ובפומבי

ויש <השאירו לגור<ו

האישי של

בל יתיד ולהבונתה-תייו ,דעה זו מהבססה על ההנתח כי ררך תיו-
המשפהה ואופיים חם חתתום האישסי האנפימי ביותר ואין למצוא מכנח
 qn Daוקוי-ההנהגוה כל<יים ,מהוך גישה זו ,וכן מהוך השש לגעפת
בנוסא "עדין ומפובך" ,אנו משאירים אה פתרון
לגורלו האיסי סל כל יהיד וסומפים ע< הבונהו

דרך תיי-תמשפתה
ושיקוליו ,התוצאח

מכך !:תופר-הכנה של הארם <צעד המכריע הקובע את הייו ועתיִדו ,העדר
העדר גישה נכונה להיי-המשפתהח ,חרהעות ממתשבה מעמיקה בבציוהיח,
הערר קנה-מירה רעיוני לבעיית-יסוד זו בהיי האדם,
בהיינו ,כתנועח מגשימה הבונח ישובים בההישבוה ,מהריפה שאלה זו
פי כמח ,בכל הברה יש מסגרה הברהיה המכוונה את האדם גם בתייף
חאישיים ומכתיבה <ו אה נוחג-הייו ו"הסיו ,גם כאשר הוא אינו מסוגל
לחשוב עליחם ולכוונם בעצמו ,בתיי משק בחתישכוה ,וביתוד בחיי
התוקים,
קבוצה צעירה ,מסגרת זו אינה קיימה ,כ< מסגרות-החיים,
הנוחג וחיתפים ,נקבעים מתוך חרצון חתפשי של ההברים ללא התערכות

מסגרה חברהית כפויה או פיקות חברה מבוגרים ,בתנאים אלח לא יוכן
להשאיר את שטת היי-המשפתח לתתום ההכרצץח המקרית ש< היתיד ויש
לחהור ,כמו בכ< שפחי-ההיים ,לקנח-מידה רעיוגי יציב< ,מוטשגים
חברהיים מגובשים וקלמוסר אישי ותברהי של היהיד וההברח.
היי-המספתהח בקבוצח,

בניגוד לאלח הקיימים בהברח הקיימת,

ויש לז
כורי!סוד התלוה חכלכק<יה ,חם מבוססים ע< האהבח ,הקשר האישחי
אין בחם
וההברות האנטימית ,בכות זח בלבד הם הייבים להתקיים ולקכבור את 39

וחהמשברים הצפויים לאדם בדרך חייו ,אין< ,כן< ,בנות את
המוקשסים
<כא גישה בוגרה ,יציבה ,מבוססה ע? ערכים והכרה הברהיה.
היי-המשפהה

כיעד

לחגיע

רעיוניים?

?PD

חאם ניהן לפתור בעיות אלו ע"י שיחוה וברורים

חאם יש ערך לפעולה זו לפגי ששאקת היי-חמשפפתה תופכת

לחיות שאלה-חיים ממשית?
 PPההנהוה הרעיוניות וחתינוכיות שפורטפו
גישתנו ,המבוססה

לעיל,

להיי-המשפהה בתהום ההינוך התנועהה .וו חייבת
 nanoאה ההכנה
יבנפרר מההינוך ההנועתי ולחנתן בהקופה חיות התבר
להיות הפק בלה
במסגרת פדה מהחנכה בהנועה,
מעצורים העומרים בפני הפקיד זת ,איגנו
איגנו מתעלמים מהקשיים וה
לה זו תפתור אה בעיות חיתיד ולבטי-התיים
משלים את עצמנו שפעו
ווהנו שמאמץ מכוון לפתרון  -מתוך השקפה
הקסורים בבעית  ¿vtתק
ם חיי-חפרט  -היצור בסים הברתי יוהר
הנועתית רתכה וידיעה תהו
ותעזור לכ< פרט לחגיע לפהרון מלא <הייו
מוצק לחוויית היי-חמטפהח
יף כות לחהגבר » 2קשיים ומקצורים.
האיסיים ,תהוס
ך הסטת זה ץלולה להת משמעקוה רצינית ועמוקה
פעולת חחסברה וחהינו
שמש גורם לליכוד  nanשק הגרטלין וקחעמקה האמונח
לחברות בתנועח ול
בדרך.

בשלב זח לא הלקנו אה התהומר לשיחות ,עיקרו  -חנתיוה
רעיוניוה כלליות ונקורוה מוצא וגישח לבעייח ,חתומר מיועד <מדריך
חגרע"ן אבל ערכו גם לחבר המתבגר בהנועח  -לגיבוש קנהח-מירח הנועתי
לכעיית המשפתה בתברה,

בפהת

הבגרות

הבגרוה אינה אקש הד-פעמי מסוים בהיי-חאדם ,יש קראות אותח
כתחליך גיבוש האישיוה וההכרה ,אשר ראשיהה נעוצה בגי< ההתבגרות ואתריתה
ב"שנוה-העמידה" של האדס ,התהוותה וההגבשוחח של הבגרות האישיה והתברהית
היא  Nº naממוזג  02בגרוה פפיכולוגית והברתיח המתפתה עס נסיון-התיים,
המגע עם המציאות ,מלהמת הקיום וכו*
לבגרוה מלאח  ₪לא מגיע האדם אלא לאחר דרך-היים ארוכה ,הצלהוה
וכשקונות ,אב< <מרוה זאה גוכבל לציין כמח סמני-חיכר בולפים המאפיינים את
הבגרוה בגי< ;81-02
גיבוש-האופי,

עצמיוה

הכוגות

לאנשים ולבעיות ,ביטוי עצמי,

וקבועות.

גישה

<הופעוה,

עצמיה

בגרוה-נפשיה , חכרה עקצמו ,ההגברוה ע< ההחיוה וחהעיוה הקופת
הההבגרוה (מי אני? , PINTAההצוי ,מה טעם החיים? הרגשות נתיתות והתעלות).
איזון-נפשי עפנימי,

ידיעה הגבולוה

<יכולה האישית,

תפיסה כוללה שק ההיים ,הכרה תהליכי-התיים העקריים
הטקפת-עולם ,
וחקסר ביניחם , MIR TIPאוביקטיבי להערפה תופעוה הזיונוה ואנשִים ,מערכת
אידאוה ושסאיפוה המדריכות את היי-האדם ומעשיו יום-יום ,ץקרונוה מהלטים
)
בקביעת הכנית-חיים ויתס <סובב.
קריעת מטרוה רהוקוה וקרובוה ,כיוון ההיים וחמאמץ
תכנית-היים ,
לקראתם וההנהגות יום-יומית עקביה <אורן .התגברות על הולשוה ומכשולים למען
המטרח ,לימוד מנסיוןלץ חעבר ,שיעבוד החוה למען העתיד,
הבהנה

בין

לקר

הערכה

לספל,

אוביקטיבית

סל

ומצבים שיש

תופצוה

ואחרים  -הופפים והסרי-פרך .שמירת צרכים,
התגברוה על תופעות חולפות המבבידותה על

להם ערך מכריע ומכוון בחיי-חאדם,
קו-התהנהגות קבוע כלפי ערכי-העלקר.
הגשמת הבניה-חחיים והמאפילות “PPT PP

יכו<ה להתגבר על קוש",
עמידה בנסיון.
אהראית ושקו<ה ,הבכ<גה עצמית.

אסון,

פגע,

התנהגות

הופעה בהברה ,יהסים הברתיים ,הפיסת מקום בהברח בההאם ליבולת
לתכונוה העצמיות .החשומה לב קחופעה הכנח בהברח ,קביעה מערכה יחסִים לאנשסים
ו
ולהברח ושיפותם,
ריסון עצמי ,תגובה שקולה המההשבה ברגשות הזולת
הגובה שקולח .
במערכת היתסיהב; הבלגח עצמית; שיקול דעה אוביקטיבי,
בתוצאוה בעהיר,
שיקוק< המציאות והנאיה ,המנלפוה מסכנוה ₪
אחריוה <עצמו ולזולתו ,
למען משרח ערכיס והיי הזולת.
שאין בהן הכרתן הסתכנות
ערכיס

חיים עצמי ויציב .מנהגי יום-יום ותגובות עלאורה
smmms
ח על עקרונוה עצמייםב בנוהג ויתסים.
ומפרתה-היים ,עמיד

יסוקהשקפה,

טרה-החיים ואמצעי להגספת שאיפות ואידאלים ,חכרת
החבגרוה  -מ
מלאים ,ליציבות ההברה< ,אושר האדם,
פהיי-אדם
 מאמץ מתמיר של הפרט ,עבודתק שנים ,מַב<נוההדרך א< הבגרות
רות על מפצורים פגנימיים ומכשולים,
והתגב

בעיות בדרך א< הבגרום:
רהלוה מפני האחריוה והעצמאות שבהיי הבגרות.
 IND eוה
סוצר-רות ועיפות מפני חדרך הארוכה ורצון <קיצורה,
-

חיי-המשפחה במעג< היי-האדם

בהיי-האדם להבקיע את מעגל כדידותו
חיי-המשפהה הם התהמאמץ הגדול
ירת דור

י התמזגות בהיי-זולתו וע"י יצִ
מסגרת היי-החלוץ של הייו על-יד
ואת
ם אה מטרותיו ויתעלח למעלח ממנו.
חדש שימשיך אה הייו ,יגשי

/
המשפתח  -התא ההברהי האורגני פהיי האדם ,יפודותיח :הכרה
ירח ABAD
ה חדריה בשטתי-תיים שוניפן יצ
מית ,אהריות חדדית מלאה; הקלמ
אנסי
ם-יוםן סיפוק יארים גופנָייס ונפשיים,
גידול הילדים וחינופםן משענת כהיי יו
E
ב
תוך מגע קרוב.
בת
לאורך כל דרך תייחם ,הרתח
פים של האיש morena

החיים המשוה
ותלוחת כלכלית ,המאמץ בגידו<
הסותפוה ש< היי-המשפתת מעבר לסיפוק יצ
ריםש< היי-האדם ,המשלנת להיין ומקור
ם והינוְכם <יתר שלמוה  -אחת הפסגוה
:
ילדי
תכרתי הראשוני בהיי תאדם.
להתעלוהן האנוסית ,התא ה

אאא חא נורמליים ושלמים  8הנאי להתפהתות אישיה יציבה ומלאח.,

לאושר ,ליציכוח בתיי חחברה.

.

/

é

;

/

ל
יש

ההפתחות.

המשפהה
חתפההוה היי-המשספתה ,רמהם ,מעמדם בתיי החברה ,היהס <אישה ומקמדה

בהברח ,חיתס <ילדים וחאתריות להינוכם -

קנה מירח <הערכה כ<ל היי ההברח.

חברה שחגיעה לרמה< ,יציבוה ולערכים אנושיים בחיי-המשפחה  -מבופסת ע<
יסורות איהנים,

ולחפך,

הברח שעורערו

בה תיי-המשפתה  -ע<וקה <לההמוטפט גם

אם השגיח הכלכליים והפוליפיים איתנים (<דוגפא :ערך היי-המשפהה בישראל
לקיומם ש< היהודים במצוקוה חיי  provamערעור היי ההברה הרומיה עם השתהת

היי-המשפתח).
המשפהח ,כמוסד חתברהי העתיק ביוהר בהיי-חאדם ,עברח דרך התפההוה
ומנהגי

ארוכה בכ< הגזעים ,האומות והמשטרים ,כ< הוקה הברתיה ,משסטר מריני
 VIDואומח כוללים בתוכם מערכת מסועפה ש< חוקים ומנהגים ע< היי-המשפחה.
ניתוה ש< תוקים ומנהגים אלו יגלה בפנינו כמה קוי-יסוד בולטיםן:

חההפתחוהת מהיים מיגיים עדריים ובהמיים ללא קשר אישסי ,אחריות
קו
שר לרור חבא להיי-משפחה המבוסטים על ההקשרות-אישיה ממושכה ויציבה
חדדית וק
כבמוסד-קבע בתיי-ההברה ,במידח שהם כ<לו בתופם קשרים אישיים יוהר עמוקים,

אחריות הדדיה <לא סייגים והגבלוה ,שויון-ערך אנושי ,קשר עמוק לילדים
ואהריות לעתירם ,הבנה הדָדיה ויציבה משוחפה  -הם הפכו

להיוה יוהר אנושיים

וגורם מקדם בהיי חפרט וחהברח.

מד בפני מכשולים ומעצורים שגבעו מהנאי-חתיים,
קו התפתחות זה ע
 ,תולסוהיו ,משטשרי-ההברח ומערכת הערכים המוסריים והרוהניים
יצרי-האדם
יאן לא פעם לספיוה מקו החתפתתות ,לניוון אנושי והברתי.
ששררו  manaאלה הב

חביטוי לכך היח!:

דות ליצרים והפיכת סיפוקם למטרח חיחידה בתיי-המשפתת.
 השתעב המנעוה מתיי-משפתח בג<<ק נטק<-האתריוה סיש בח.בקת תו של חהטא וטומאה בכ< חנוגע ליהסים בין איש ואישח.
 -חד

 שיעבוד האישה וחפיכתח לבהמתה-קבודח ,שפהח לגבר ואוביקסט לסיפוקהאוותו ולסעסשוליו.,
מחולדה ילדים מפחד הנטל-הכקכ<י וחאחריות כלפיחם,
המנעותהכר
ד הילדים לאנטרסים של חחורים והפקרה עהידם והתפתתותם.
ב שיעבו
 אי יציבוה בתיי-המשפחה ,אי-נאמנוה,40בו1

המשפהה

בהברה

גרושין.

המוררנית

ת והמדיניוה שעברח האנושוה במאה ה 81-08-השאירו
המהפכות ההברהיו
את רישומן גם בחיי-המשפהה.

את חתמורות אפשר לציין בדברים הבאים:
ההברתיים ,חדתיים ,מדעות קדומות ,הענקת
שויון האישח ,שהרורח מחכבלים
 ,בפני חהאישה נפתתו
שויון החיסר מלא בתחיי הכלכלח ,החחטכלה,
רויות לתפוס את מקומה בהיי התברה,
אפס

הוק והיי-ציבור
לא כמסייעה או כנלווית <גבר ,אלא

חלו <חופיע כאנשי-מדעל ,ציבור ומדינח.
באדם בעל< ערך-עצמי .נסים ה
קב הההפהתוה הקפיטליסטיה והיי-הכרך נהרסח
ע
,
ה
צמצום הקך במשפח
 ,ימי-חבינים וראשיפ
סר חיתח אפיינית למשטר השבטי
המסגרת  boהמשפהה הרתבח א
המשפתה המצומצמה הכוללה :אב,
העה החדשת ,ובמקומח הופיעה

אם וילדים עד

יים המשוהפים והחאחריוה ההדדית נשארו רק בהוך המסגרה המצומצמת
ההבגרותם ,הה
הור

a

ההיים של חהמונים הכביאח לתמורח גם בהיי-תמשפתח,
עליה רמה-

,

שרותי-המשפתה ,להורדה נט< ההפקיד מהאישח
למלוי מכני סל
נוצרו אפשרויות
הפנוי לחיים < pinoלמסגרת המשפתח.
מצומו .נוצרח אפשרוה לחהקדיש את הזמך
או לצ

מושגי  ODINוחקדמה של ההברח הפודרנית
מגע חפטי בין המיגים,
חסים בין גבר ואישה לפנ" היי-משפתח
 moonאת חכבלים וחא"סורים סמגע וית
ומהוצח <ח.
המשפהה והיחסים בין גבר ואישה הביאה בעקבותיח
התפתהות זו בהיי
יות היי-המשפתה ומוסר-החיים של
מדאיגים והפורים שזעזעו אה אש
לגילויים
חפרט;
אישה בתהברה .חשויון והתופש שהעגקו
מושגים הדשים ע< תפקיד ח
\
יהם לתפקיד האישסח בתיים ,מצד
ודרנית חייבן שינוי הפיסה ו
לאישה בהברח המ
<לח וההברח ,ומצד האישה  -מאמץ <השסיג
לכ
וַכותח

וערכח בהיי-הכ

הגבר  -הכרח בִ
פקידה כאם וכעקרה בית ,נק< להסיג אה השויון
את המעמד תוזח בלי לפגוע ב
הוהו במעטי יום-חום ,המהייבים מאמץ מהמוד
הפורמ<י  -קפסה » paid nyא

Ai

והתגברות על מעצורים ומורשת-עבר ,כדי

להתגבר על קושי

זה

נמעא מוצא “PR

יצא-ידי-הובה-הכ< :השויון ההברהי נשאר קיים לחלכח וכסיכוי אבל בהוכו
י*וצרת לה האישה  1N1>D TDyDהחולם אותח ,אה סגולותיה הביאן<וגיות ואת

צרכי הגבר ,האישה צריכפה ,לכן ,לראות אה תפקידח העקקרי כשומרת על גופה
וחינה ההיצוני ,למען מעמדה בהיי-המשפהח וחהברח ולסיפוק הנאתו של הגבר...

לא היח בזה ערעור ע< שויון-האישה בתיי-החברה וחמשפהח  -זח נשאר קיים
<א היתח בכך כפירח בתפקידיה המיוחדים של האישה כעקרה-ביה וכאם
קהלכה;
ליקדים  -אקה הפבו להפקיד שני במעלח ,חגבר <א בא <שק<ו< ממנה אה שויונה
אב< קיב< בסיפוק את "יעודח" החדש של האישה ,יעוד-ההן ,לחנאתו האישיה

ולסמירה מעמדו כמפרנם וכפפרון <אישה.

הפתרון הזה היה גם נוה לאישה ,הוא התאים להולשסותיה
למאמץ-יהר ,נתהן בידה נשק במעמדה בהברה ובתיי הגבר.

לא הייב

הוצאות "פתרון"

ולנטייתתה,

זח <א אחרו לבוא,

המשפתהה הטרום-מודרניה שמרה ע< יציבותח הודוה למערכה האורגנית

 Poהייה ,התלות הכלכלית ,המושגים וחחוקים ההברתיים שעקרם חיה בתחום הדת.
עם המעבר להברה המודרנית בפלו או צומצמו הגורמים הללו ,היי-המשפהה היו

הייבים <למצוא בסיס חדש וגורמים אהרים שיבטיחו אותה מפני תקלוה וזעזועלים:
הקסר הנפסי העמוק ,יהסיקאחבה והוקרה הדדית ,אהריות משוהפת ,Ms ar qa
במציאוה המושגים החדטים ע< תפקיד האישח בתברה המודרניה לא חיו תנאים
לחתפתתותה בטים MT EIN

ההשהקעוה בפיפוה חנוי

החיצוני רהתח את השומת-הלב

 ¿5991 00917370ומוזר חדבר :דוקא בהברח המודרנית  nanהאישה למעמדה הקודם-
לא אדם בעל-ערך עצמי  RARכעזר ,כקישוט כמלווח אה היי-חגבר.
המשפהח המודרגיה אא עירערח לפיכך בג<? :צמצומהן העדר ערעים
אישיים והברתיים חדשים להזנתה היי-המשפהה; ההרוהת התיצוניה אשר נהנה <אישה
בלעדי הובה להגשימה במעמד הברתי ואנוסי; ההשתקלות בטיפות הנוי ההיצוני.,

memo namo
ההפתהוה ההברח המודרניה ועקיה רמת-החתיים פתהח בפני ההמונים
אפסרויות רבות של בילוי וביחשור מהוץ למסגרה היי-המשפחה .מרכז-ההיים
העתק למקומות בי<וי ציבוריים ,כל אדם שואף להגיע לתנאי-היים כאלח אשר
יאפשר לו

מספר שעות מבסימלי <בידור ו<בילוי ,האישה המודרניה ,בהיותה

אמונה על מושגי שויון-זכויות וערכי-קדמה הברותיה ,שואפת אף היא להגיע
למנעמי-היים אלה ,ההופכים מרכז

המפשקעת בסיפוה

קלהייה ומשלימים יפה את תשומה-הלב חרבה

הנוי ההיצוני ,מספר ילדים רב ודאגוה למשק-הבית < מונקים

את השגת המטרה הזו .המסקנה מכך:

מספר "מינימלי" שק< ילדים,

השתתררות

מדאגוה יום-יום ש< הבית( ,מחו "מינימום" זה  -על כך ישגן הערכות שונוה,
 DSהגורסים כִי מפפיקץ ילד אחד ואהרים מתירים שנים),,.

פך הגענו להקטנת הילודה< ,משפהוה בנות מספר ילדים מועט ,זה
טנה ערף המשפחח כתא-היים יוצר ומגוון ,לא כאן חמקום לחכנם לחקרכח
גרם לחק

נזק הנגרם מכך לחיי-המשפתח< ,אופי הי<רדים< ,עתיד חעם (החעם הצרפתי
מחו ח
וה אזחרח המור לתוצאוה המםוכנוה ש< ההליך  ¿(ntרצינו רק לציךן
 Parלשמש א
אה אחד הגילויים חמדאיגים בתיי ההברה המודרנית,
mimo

בחיי-המין

אלו היו קיימות  DIAחדורוה ,ע< הייצהמין אפשר לקרוא אה חפסוק:

"ילפהת הטאוה רובץ ,ואליך תהשוקתו",..

 Pasבתברה המודרניה עמדנו בפני

ילויים מדאיגים ומסוכנים בהקפם ואפים:
ג

סויון האיסה ,הופש המגעל בין-המינים ,ירידה ערך היי המשפתה,

השההררות מהמוסר-חמיני המסורתי והמיושן  -כ< אלה יצרו א רקע ל<הההווה

ספיות בהיי-המין ואיבוד קנח-מידה יציב לכיוון תיי-חאדם בספה זה ,גילויי
היי-מין מלאים לפני התהקשרות
הסטיות בהיי הנער ,העלם ובקל-המשפתח היו :
להיי משפתהן בגידה ,ג<ו"ה או מסוית תהת מעפה ש< היי-משפתח נורמ<ייםן

מספר גדל וחולך של גירוטין ,ההברח המודרגית הש<ימה עם הופעות אלו ובמידה

מסוימת רואח בחן אידיאל (היחהס בציבור הרהב קהרפתקאות האהביט ש< שתקני
|
הקולנול)...

יון בשטה זח של היי-ההברח המודרניה עלול <א פעם לחביא לידי
הע
שגים שלנו ע< קדמח תברהיה ,שויון וכו',
הרהורים חעלולים לערער את חמו
ענוה ץ< השאלח :האם הסשיות הללו הן פרי הקדמה
לנחה ולברר אה הבעיה ו
היחשערהיה או פרי עיוותה ופי<ופה ,עקב המשטר ההברהי ,העדר מוסר-אנוש* Co
והברהי ,מגמה לא נכונה בבנין חיי-המשפתה והתפיסח ש< מקוםהאישח ותהפקידה .
בחכַרהח?

* . /

,

;
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2-6
עלינו

לברר לעצמנו

רעיוני ,ערכים מוסריים,
“1

יפח

את השאלה

לאור

ניתוה הברהי,

קנאר

<היי-משפוה
מכ< חאמור <עי< נתן לסכם:

ליקויי-המשפתח המודרגנית אינם נובעים מעצם הקרמה ההתברהית
ושחרור האישח אלא מתפיסח קלא נכונח  PDתהיי-המשפתהח מקומם ועלרכם בתיי האדם,
מראייה

מסולפת של תפקיד חאישה בתיי

המשפהח ובהיי ההברח ,מאבדן קנה-

מירה מוסרי ורעיוני לההנהגות חאדם בהיי-חמין.

על שנ" הדברים הראטונים התעכבנו בשיתוה הקודמות ,נייחר כאן
את הריבחר ע< הסעיף האהרון  -היסורוהת <מוטר-מיני בחברה המודררנית:
הכרה במוסר-מיני ,אין

לקיים היי-אדם בן תרכבוה והיי הברה מהקדמה ללא

מוסר-מיני מגדר ומוכר ,חנרכש ע"י* תינוך מתמיד וטיפות ההכרה בגורמים
החפועלים בתיי האדם והתברח והערכים המקימים אותם ,המוסר-המיני , “apraהיה
מבוסם על פחדים דימיוניים ,איסורים דתיים ,פהדים-ביאולוגיים .המוסר
חמיני בהברה המודרניה חייב לחיות מבופם  Pyההכרה ,ידיעה הכוהות המעלים
את חאדם ומוליכים אוהו לקראה ההתעלוה והשלמוה ,עלרך היי-המשפהה,
חאישה ,ערך חילדים וחהתמסרות לגידולם,

הפקיד

היער-םמיני

פות גדול לבנין היי-האדם ויחסין לזולה ,טיפוקו חגופני  -ביטוי

הלקי של תפקידו ויעלודו בתיי-האדם ,ערכו העקרי < veio minaהתמוגוה אדם
שק האדם ומיזוגם בהיי הדורוה תבאים.
בהיי-זולתו ,בפריצה תתום היי-ההלוץ
היצר-המינר משמשן לבן ,גורם  jantarלעקרי הוויתו הנצתיה שק חאדם ומרי ם
<לכות-תיים עצום זה ,יש גם
אותן להחומים חנעקים של מחותו האנושית ,אב?
כ"וון שנ* הפועל בתמידות ובעצמח :משיכח לפורקן חיצר-המיני בתתום הפיסי

בלבד ,גרעיו המהמיד באמצעים מ<לאכותיים ,צמצום תהום היהסים בין חמינים
למגע-גופני בלבד ,השתקעלוה בשכון-ההושים הבא בלקבוה המגע חזח.

שת" מגמוה היצר-המיני פועכקות  292 ¿DAMבכוה-התינוך ,המוסר
החברתי וחמאמץ האישי לכוון אוהו באפיק א זח או אהר :כות-בונח את היי-
חפרט וההברח או כות הורם ומנוון; היי-צמצום צרי-אופק הנמשכים מהתפרצות
יצרים אחת לשניה או היי-התצלות המעלים את האדם <ספירות העליונות של ההיים.

שלטון  Geaביצרין  -ערך יסוד בתרבות
כל הרבות האדם מתהילה פיכולתו לש<וט ביצריו ולכוונם <אפיק
בונה,ב<עלדי זה אין אפשרות לקיים אתה רמת חשכלתו ,שלטונו בטבע ,מאמץ

יצירח משוהף ,משטר הברה* , פלפון האדם ביצריו והולשותיו -האנוכיוה,
הבפכ<ה ,הקגנאה ,המין וכו'  -אינו בא לצמצם את תיי-האדם או למנוע ממנו

אפשרות <מיצוי מלא של חייו ,אלא לאפשר לו היי אדם בן-הרבוה ההוהר לקראת
ה סיפוק יצריו והפ<לחמה בהולסוה-רגע <א באים למנוע מהאדם את
השלמוה ,הגב<

חיי "העולם-חזה" ,המורה הבטהה <תיי "העו<ם הבא ,אלא קהיוה אה הייו כאדם
עשיר-הוויוה ורחב אופקים  -להעלות אה חאנושי שבו ולייצר אה היי ההברה.

< nmהיי-המין  - novaהארם וההברה
ההתנחגוה בהיי-המין

וחיהם אליה,

יכולים< ,כן ,להחהשב בצדק

רח להערכת רמת היי-האדם והתברה ,ע<ינו לההור להפיסה אישיה נכונתה
לקנה-מי
של היי-המין ויהם נכון מצד התברה והוקיה:
האיסור ,ההפהדה ,הטומאה  -מתיי-המין וראייתם
הסרת המסתהורי
אך עם זאת  DVPהצנעה ,הנימום וחיתוד
באורם הביולוגי וחחברתי האמתי ,
לתתהום-חיים אנטימִי ונעלה זח בהיי-האצם.
המשפהח המונוגמיף  -הדרך להיי-מין אנושיים ונעלים ותרים בפני
רס של חיצר-המיני ,המשפהח המונוגמית נרהנה <אדם את ההנאים
כוהוה חה
י לביפוי נכון ש< היי-המין ומיזוגם בשיתוף-חיים מלא של שני אנסים,
והסיכו
חהריות הרדרדיה מלאה ובדאגה <דור הבא .המונוגמיה  -ע< הוקיח וגדריה -
בא
ח ההשג הגדו< של האדם והחברה האנופית .,בכדי <קיימח ,בהיוניותח ובערכח
חנ
חפלה,חייבים חיהסים בין האיש  NORMAלחבנוה ע< יתפי-הבנח והערכה-הדדיה,
קרבח נפשית ויצירח משותפת ,שויון במעמד האנושי ,החברתי 702329 ,והתוקתי,
אין לקיים לאורך ימים היי-משפחח כאשר קיומח וביטויה נובעים אך ורק
|
מחמשיכה והסיפוק המיני,
קיומה והיוניותה  Poהמשפההח המונוגמיה יהיח ,לפיכך:
יסוד
ישי ,האהריוה החדדיה ,הנאמנות ,האהריות לילדים ,שויון האישח,
הקשר הא
שלפון האדם בְיצַריו ,כ< היסודות חַללו קשורים ביניחם
החרמוניה שביהסים,

./.
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ספייה או הז ג הה]ש  3א חר מהם  -מחבלה בכל חיי-
אורגנים ומש<ימים זח את זה,
המשפהח ,היים מלאים ועעירים להיי-המשפתהה יחיו <כ< אלה הצטרף היצירה
3
המשותפה,
ור
הסיפוק והאושר בהיי-האדם מקורם בשלמוה תיי-המשפתחה
כאשר הם בנויים ע< אאא ערכיה תהאיתנים:

הרדיה,

והלמקתס,

הקשר האישי  -יסודו ביהסי-האחבה בקרבה א הנפשסית ,בהבנה והערכה
בכוה ההבלגה

בגיכוי ה<ב ,בחכרה האופי ,המעלות וחהולטוה,

והסליההן

ברתשי-הכבור ההדדיים וכיבוד תהתום היי-הזו<ה; בטיפוה היהסים והעקמקהם;
בהתגברוה על משברים תולפים וקשיי יום-יופן בסיפוק ובחרמוניה של חיהסים-
חמיניים,
יצירח קסר-אישי בין שני אנשים בכקל דרך חייחם חארוכה וחנפהלת
הנח אמנות-התיים הנעלה

וחקשה ביותר ,אין

לבנות אותו

על יסוד המשיכה

חמינית  , 3991מתקופה-ההיזור של שנוה הנעורים והעלומיםס ,יתכן וחמשיכת
המינית יש לח השספעה

מכרעה על יצירת החכרוה הראשונח

והסיפוק שבפגישח

ובמגץ בשלבים חראשונים של חקסרים האישיים ,אבל אין בכוהה לשמש הכותח

היחידי אשר

יקיים את האקסרים הלקו

<אורך-ימים.

האהריוה החדדיה  -יסוד מוסד בקיום היתפים ההדדיים והפראהם,
אהריוה זו  -שהאדם מקבלה כלפי זולתו לא בכוה כפיח היצוניה או תועלת

אנוכית  -היא המעלה אה הייו כאדים ,בכוהן <היוה מעבר לתתום עצמו ,ומשמשה

סעך בכ< דרך הייו ,האחריות החרדיה בתהום תיי-המשפהה ,בניגוד <אחריות
דומח שהאדם מקבל על עצמו בתתומי ההברח ,ערכח העקרי בהיותה צמודה לבתירה
החפשית ש< חאדם ו<קשר אישי אנטסימי ,חבפחת קיומח ש< האהריוה חזו ,בכל
שלבי-חהיים וסבכיחם ,הייבת להיות יבוד עיקרי במוסר-המיני ,בהוקי-המשפהח,
באוירת היהסים בין הגבר וחאישה.,

הנאמנוה החדדית היא בעליית-יסור בתיי-המשפהה .ערעורח גורם

לסבכים ,למסברים ולפשעים ,ההפפוריה ,הספרוה והקולנועץ מרבים לפפף בבקיח
זו .זה נובע לעתהּם מסיפוק הבא מתיטוט בנושא מגרה ולסיפוק יצר-הסקרנות

< ondaתחום האנפימי של היי-חאדם ,ברם ,בעיית הנאמנות בתיי-המשפהה הנה
ה מרכזית וסבוכה שיש צורך <הבהירה ולקבוע כלפיה עמדה מוסריה ותברתית
בעיי
קורה :בקושי קקיים קשרים אישיים לאורך שנים ב<י <הפכם לשגרחה
מ
¿nia
; ביצר-המיני חהטהפש כו אוביקט חדש למגע וליהסים; בסקרנות
יבסה ופורמכיה

מגע עם אנטים הדשיםן בהשקיה כי ניתן קהשיג יוהר משהושג בקשרים
בלפי
 ¿rarבמשקע-היהסים ,המעיק לעתים ,של חיים משוהפים במשך שנים; באכבזבוה
pa
צפויות לבל אדם בהיי -המשפתה ,בהשפצה הספרוה הקלוק<ה והקולנול.
ה
יומה של הנאמנות בתיי-הפשפתח חנה הנאי

<שלמות היי-האדם

גק< להוכיח כי בהירת בן-הזוג היא לעהים מקרית ובקהי-
וליציבוה התברה ,
<נהק יהמםים כקוייט בראשיהם מאשר <קיימם בפגמיהם <אורך
שקולה ומוטב
ן אמה ביהסים הבנוייגם ע< אי-ההאמה הדדיה ומתיתות מהמדתן
היי-החאדםן כי אי
שר קיום גוף שאבריו איגם תואמים זה לזה ,ברם ,מהשבה
כ* מוטב ניהוחה מא
סתכלוה הודרה למציאוה-חהיים ,האיר בפנינו אה הבעיח
מעמיקה בנושא זחה ,וה
באור אחר.
אנו מקבלים את ההגהח ,כי המשפהה המונוגמיה חיציבה חיא
אם
דם והנאי לקיום הברה אנושיה תרבותית ,עלינו
חיסוד לאשרו ולחהע<והו ש< הא
אמנוה בתיי-המשספהה ,הוי אומר! חהרה יתסיף
לשאןול אה עצמנו :חאם ערעור הנ
תח וחקלוה בניתוק היי-המשפהה ,יאפטשרו אה קיופם
אנטימיים מחוץ למסגרה המשפ
נדמח ,שהתסובה החיה ש<יליה בהתקט.
חמסשפתה המונוגמית ביתר שלמוה ויציבוה?
נסיון-ההיים של חאדם ותקר גורלם ש< אנשים רבים אשר
ניתן להווכה בכך <אור
פהח .דרך זו ,אמנם ,גרמח <חם ,לתקופה
ביסו לסטות מדרך הנאמנוה בהיי-המש
ורוחני ,אבל קלא יכלה לבנות התיי-קבע
מסוימה ,הרגשה הירוה ,סיפוק פיםי

ושלמות.
י והברתי של בעייה זו יוכית לנו כי ,לרוב,
ניתוה פטיכולוג
ה מהופר ריסון של חיצרים או חפרדת היהמסים חמיניים
הסטייח מדרך חנאמנוה נובץ
דדית ,ישנם מקרים ,והם יוצאי-דופן%0 390 891 ,
מהקטסר חנפסי והאהריוה חח
אפסון מבני-הזוג או הרבן היי-ילדיחם.
הכרה <נהחק אה היי-המטפתה כרי 20312
שיקול הענין לגופו ,אין לזה קקר <בעיית
יש לבצע אא אז אה ההפרדה מהוך
געה למציאוה-חיים נורמליה של היי-משפתח בהם
הנאמנות ,אנו דניט בבעלייה הנו
י-

של ערעור חנאמנוה ,לא מתוך כוונה  29790את הי
עלולים ,להתהוות מצבים
אפשר
ת ,משיכה-מיניה ,משברים-משפתתיים הולים וכו' ,
המשפתה אלא מסקרנו
דיקם ,גם אם אין בסטייה
לחבין

אה המניעלים חפסיכולוגיים לכך  Damאין

לחצ

י היא דוחפה אה האדם קהייבכעילות ,העמרת פנים,
מהנאמנות כוונה רעה הר
Er
וף להרס המשפהה והיי כ< בני-המשפהח.
מצוקות-נפש המביאים לבס
ה הטרגית ביותר  II Duזו ניכרת בהיי-הילדים ,היקרים
ההשהקפו

רגיסים מאד לאופי היחסים בין הוריחם ,אלח משאיריס את רשמיהג עמו;ק בהוויהם,
על אף מקרה ש< ספייה מהנאפנוה שחביאה שובה לתיי-היקדים |
נדמח ,שאין להצבע
%6

ולא תרצח הריצים עמוקים בנשפתם ,אם ציינו את האחריוה <גור< חילדים
ולעתידם כאהד מעיקרי

היי-המשפחה

ומעקהח,

חרי

גם אם נדפה

<פקמים בַּסטייה

מחנאמנות מביאח <סיפוק ולפתרון בהיי-חגבר או האישה  -יש לש<ול אוהח

מבהינת חילדים,

בהברה המפגרה נגקטו אמצעלים מכניים-ררסטיים כדי לקיים אה
הנאמנות , “DPמושגיה  -איסור כ< קסר ומגץ בין גבר ואישח מהוץ להיי-המשפהה.
דרך

זו

חייבה

להעמיד את האישה

במעמד נחות,

לכבול אה ¿Anos

nan

המודרנית שללח אה חאמצלים חללו וראתח בחם ,בצדק ,סימן <ראקצית ולפיגור
יש בח אפשרות של קשר ומגע המידי בין שני חמינים מהוץ למפסגרת
הרבותי ,
חמשפהה ,אין כ< ספק ,שערך זח הוא מסימניח האופייניים של תברח מהקדמה.
אבל אין לקיימו כערך מקדם <<א מוסר-מיני ברור ועמוק חנובע מהכרהם
החפשיה שק האנשים ,מוסר זה הייב ליצור את האיזון

בין

ההכרה בקיום

המשפהה המונוגמית היציבח ואפשרות הקשר וחיתחסים בין המינים מתוץ לתיי-
המשפתח ,אין

להאר איזון

זה באם <א

יהיה מבוםם על הנאמנוה בעיקרון

ראשוני שיש להנך עלין כ< פרט וליצור משפר ודעת-קה< שי המכו בו,

 MOROקיקדים
"ריחים עק צוארו"  -מושג מקובל לתאור המעמסה הבאה על האדם

עם האהריוה להיי-המשפתה וגידול היקדים .ואס כי אין ?הביא ראייח מביפויים
מַקִיצִיים הרווחים בחפון ,יש בביטוי זח משום גילוי הרחס הבלחי-אמפפי סישנו
כלפי האחריות לגירול חילדים.
אמת,

כל אדם אוהב

ילרים .הילדים מביאים סיפוק להורים ומספשים

|,

לחם סעד לימי זקנח .אב?ל כלום יתכן לכסם אה יחתפ החורים <יקדיחם רק על DDR
בהינופ א<ו? כ< המנשה <ראות אה ערך הילדים בהיי המשפההח רק מזויה ראייה
 74עלןול להתקל בתופעות אשר עלולוה לבש< את הערך הזה; מהוץ <הנאה גורמים

היקדים לא מעפ פרדוה ,רוגז ,אי-נחת וכובלים את תיי החורים .בת"י אנשים
;
אמידים גורם  -הפעלד אינו קיים כמעט ,ובמירדח שעולה רמת-החיים סל ההפונים
ומשתבללת האחריות של המדינה <אזרהיה  -הדל גורם זה לשסמש יטוד בהיי המשפתח|.
בּמצא ,סבק בעיית הילדים בהיי המשפתח חייבת להראות מנקודת גישה החדה  -E JT
3
הפנושי חאוביקטיבי של דאגה לקיום הדור הבא ,הערך חאנושי הסוביקטיבי של

רפון חאדם קלראות בילדיו את ממשיכי הלום-תייו ,את אלה אשר יצליתו <בצע את
מה שקא ניתן ק<ו בגלק קוצר-ימיו ,שגיאותיו והולשותיו.

גישה זו המנע מחאישה לראות  nsהבלי-הלידה והסיפול ביפרדים
כסיעבוד הפונע מפמנח את הסיפוק חמקא מהחיים ,ומהגבר  -את הרגשת הטררת
והסרדה בדאגה  232קטנות יום-יום הכרוכות בגידול הילדים והינוכם .ויותר
 027$גישה נכונה <ילדים היצור שותפות-יצירה בין החוריםס  PO PANAוערך נעלח |
<פה""-המשפחה .יש בכוחה לגשר ע< פני הבדלי מזג ואופי בין החורים ולסייע
קהתקץ ממשברים כבהיי-המספהה .ובעקר  -היא תביא < nanaיקדים ולתברה .RT OR
יהיח קנח-המידח בהעפרכת הילדים בהיי=המשפתה  -נמנתע מהתופעה של המנעות
מהרקדת ילדים אוצפצום מספרם עד "מינימום-מודרני".
שויון-האשח;

ניתחנו את מקורות בְעיה זו בהתפתתות היי-המטפהה

ואת טיפוף ערך שויון-האיטה בתחיי התברח המודרנית .ונשפלה השאלחן האס ניפן
לקיים בהברה מתקדמה את שויון האישה ,ברפה-תיים גבוהה בקעדי הגיפויים

חסליסליים חב"ל? ניתפן בנקל קחצביע על גורמים ,הטבועים במהוהה שק הברה
מתקרמת

ובאופיה הנפשי שק חאיסה,

חדותפים את האישה למעמך  nrשלבסה" לעצמה

בקברח המודרנית .ברם ,אם נבהן את הבעיה יסודית ,משותררים מדעות קדומות
ומחגררות לדרך ההתנגדות הקלה,

חייבת

נגיע למסקנה אחרת.

גישה נכונה למחות היי-המשפתה ,כפי שנסהנר את החדברים לעיל,

לראות את

חאישח כעמוד התווך של מיי-המשפחהח רכאדם עצמאי הקוקח תלקץ

:
 Propבתיי החהברה .שויונה אינו יכול< ,פיכך ,קהיות פורמק<י גרידא  שאו
בכהינות שונות של "עזר כנגדו" ...חוא הייב <היוה אנושי ,במובן הלמוק של
המילחה מהוךיהבנת התפקיד חביולוגי המיוחד שלח ותכונוחיה הגופנירה והנפשיות
המיוהדות .מהנהח זו משתמעלות המסקנות <הגשמתה שויון האישח :השבלה ,מקצוע

כלבלי ,פעילות ציבורית ,חכרת הערך הקצמי בהיי התברה והמשפחה ,ההגכברות Py
חולסות "נשיות"; לצטמצם אה הסיפול בנוי החיצוני ,ועם כל הדאגח קלתי"-המשפתה

המנבעוה מחשתקעות בהיי-קסנות ,המשכת הפעילות הציבורית וההחתפתתות חאיטית גם
בתנאי החיי המשפחה .ובכדי לקיים את כל אלה  -משטר הברתי ודעה-קחק אקר יראג
מהובתם לפפה את ערך שויון-האיסת ברות זר,+
החרמוניה ביהסי-המשפהה הנבע מהפיפה נכונה ומעמיקה של הוויתח

במעג<ל היי-האדם ,בהיי ההברה,

ממאמץ מהמיד לשוות קה את התוכן המקט ההוקלם

אורתה ומהמגברות  PYהולסות וקשיים בכוה השקפה צזו3 .

את ההרמוניה הזו אין לבנותה ע< סעבוד האיש קאישח אר הפירשה לאיש,
על ויתור על דמוהם העצמיה ,על מאבק מתמיד לכפות זה על זו גישה טעם או
השקפח .היא תחייבת לההבסס על כיבוד הערך חעצמי שק הזולת; המשך פיפוה פקורותיו
העצמיים והתפחתותו הרוהגיה בשביקו העצמאי; פיפוח המתשבה המשוהקת ,ערכים

והידאלים ,התהמטרוה למפעל-תיים משותף; הטיפול בי<דים והינוכם.

חרמוגניה זו אינה הישג הד-פעמי הנרכש באהת  nospnaהיי-המשפתח
או בחחלטה תגיגית בסעת-רצון .יש לכבוס אוהה ולספהח יומ=יום תוך סבלנות,
שקידה ומאפץ .חיא איגה ענין ליחידי-סגולה שזכו ,אלא ערך שניהן ;כל איש

2

ואירשח ,לעצבו כיסוד איתן להייהם.
בעסקנו בפרשה זו ,בל נסכה כי במציאות ההיים היומיומיס “dp PD
אנטים ההיים זה ליד זה שנים רבות פוך מגע קרוב ,יהכנו מאוד ימים ותקופות
שההרמוניה הנכספת חזו מהם והקאה ואת מקוסה תופסים ניגודים ,אמיתידם או
מדומים ,אי-הבגוה והיבוכים ,המעכרים אה האוירח וגורמים לירידת מתת תיי=
המספחח ואף <משבר . PRנראה בזאת עובדה המותרה אה האפשרות להגיקע להרמוניה
בהיי-המטפחה .במע<ה <קראת המשרה ,השלמוה והגשמת האידאלים ,בבל קפהי-חחיים,
אין חדרך סוגח בהצלהות .היא תמיד עולה בקו-גפתל וקשה .בתיי-המשפהה ,יופר.

%7

te ama

,

\ פבכל שטת-תייט אחר ,ניתן ביתר הצלתה לההגבר על הולשות ומכשולים הודות
האתריוה ,הבקורת ההרדיח ,ההשיכה חמינית ,ה אחריות לילדים .אוירה ¿AYNA
הינוך ,ספרות-יפה היודעים <חעלות אה ערך החרמוניח בתיי-המשפהח בערך גבעקה
 - DIRAN 24031עלולים לסייע לא במשט קלחהגברות זו.
שקטון

האדם ביצריו חוא ,כבאמטור ,הנאי להיי-משפחה שקמים ויציביס.

שסטרן זה מובן וחכרמי בנל פשהי-ההיים של האדם בהברה .הוא מסימניו המבהקים
של בן=>תתרבות .אבל דוקא בענין ההמור של חיצר-המיני ,דומח ,כי לרביס ARI
הדבר כויתור על מַנְעמי-ההיים ,שנכפה על האדם בכוה POD. PR 230105 ¿nin
ההכרתית .יש <ההדיר את החכרה כי חגב<ה היצר-הטיני בצוה רצונו החפסי של
אדם חיא מעלה ותישג לחייו ודרך לסיפוק מלא ואנושי מחייו .רק בכרה הכרה
זר "סיג האדם אפ שעס תיי המשפתה וידע לחשמר מפני  DNI TODAהאורבים <ו,
בהושפעה החוקשותין,

חייר כאדם.

ספרות-זולה וסרפי-קולנוע מגרים,

ויגיע למיצוי מלא של

<אפחר שקכענו אה עיקרי המוסָר המיני שלנו וגישתנו <היי-קמשפהה
» 2391 79731אה בעייה ההכשרה להיי-משפהה ובעיוה המשפהה בקבוצה.
לקראת היי-משעחה
בררנו את תפיטתנו ע< החכרת במוסר-מיני והשקפה נכונח עפ תיי-
המשפהח סתנאי להיים הקינים .עסקנו בפרשח זו רק מבהיגה הגישה הרטוְנִית
לבעיה מבקלי <ברר אה מערכת הבעיות הכרוכות בהיי=המשפהה בהתפתהוהה .בשלב זה \
שק ההינוך התנועתי אפשר להמתפק בזה בבהינת "ואידך  -זיל גמור" ,עתה עלינו
 ao miarחן המסקנות מדברים אלה <גבי התנחגות ההברהוההברח בראשיט תקופת
הבגרוה .נייתד את הציבור על ההיזור ,בהירת בִן-הזוג ,היי-משפתה ביטוב צעיר.
התיזור  -היינו :נסיון אנסים צעירים NES om ns HT DP
קשרים אישיים ,כלהגיע קסיפוק גופני ורוְהני תוך מגע ויהסי-אחבח  -הנה הןופעה
מקרבלת בהברה המודרנית וגורם חשוב לפתרון בעיות גיק ההתבגרות והכשרה מלאה,
קהיי-משפהה .במה הדברים אמורים ,כאשר הגישה לתקופה זו נבשענה עק עקריםם
רעירניים ומופריים מוְצָקים ,כאשר יש קנח-מיךה חברהי קעיצוב היתסים ה<כלו.
במידה גָאלה תסרים הופכת תקופת-ההיזור לפערכה מהיתויוה והרפתקאוה המדלדלוה
את כותו היוצר שק חאדם הצעיר ומונעוה ממנו את האפשרות להכנה מהארמה קהיי-
משפהה נורמקיים ומלאים.

:

 maצריכה להיות דמות היחסים בהקופח זו?
"חאדם יראה לעינים" - ...זוהי חולשח אנושית ס*פורסית .עליבר

להתור ליהסים הבנויים על "יראה ללקבב" .הקשרים צריכים <נבוע מתוך הכרות-

אפשיתה מעמיקה והולכה ,שיתוף רעיוני ,יצירה ופעיקות משותפת ויתפיט קבועים
דמתמידים ,פתות או יותר .מבהינה זו יש  20912את אוהו סגנון-יהסים הבנו*
על היכרות הולפה ,מגע גופני בקבד.

גישה דור אינח פהייבת

קירם "בשורואיך

קהוליים" <אורך כל הקופת-התיזור .טבעי הדבר קפגוש בתקופה זר משכבררם ביהסי-
 mansaוהכרת <נַתקום .יש לראות בהופעץה זו גילוי פבעי שאין להלתם בגדו.
(במידה מסוימה ,novos

ההתלבטות הקשורה במטברים אלה להעמיק את ה"הסיט ,את

 moriaלבעייה חמינית ומגבטת את האופי) .ברם ,בכל המעלות והמורדוה של יתסי-

האהבה וחידידוה בגי< זה יש לשמור עק< יהם נכון לעצם היחסים ,למחותם החאנושית
והרוהניף ,לשיתוף החדדי של תיי השנים ריכוקת חודחות הדדית.

בלייח קשה המופיץה בהקופה זו  %0הגבולות ביתסים המיניים בתהקופת

ו

ההיזור .מתוך ניתות גישהנו העפקרונית  92924המינית ולחיי-המשפהה יש לשלול
אתקיוםס יהסי-מין מלאים בין נץר ונערה גס על  JOהבגרות לפני הההלטה
וחפפשרות לקיים היי-משפהח .אנו מדגישים "החלטהח ואפשרות" כי ,לדעהגו ,יש

לקיים יהסי-מין מלאים רק כאשר האיש והאישה מגיעים לדרגת חיותם מכרגלים
לקי"ם היים-מטותפים הבנויים על אהריות חדדית מלאח וראלית ובנין היי-משפהה
יציבה .יש לחבהיר <אגשים הצעירים בי ץמדה זו אינח ההקפח שרירופית aan” bw
אוה חברת המבוגרים ,שעץינם צרח ביהסי-אהבהם ;,אין צו נובעת מחטלת ג"מור בכות
מורא ,הוק-דפי או הפקה-אימה ,כדי לכבןל אה ביטוי יתסיהם הכבנים  -היא
נובעת מתוך דאגח לעתידם ולגורלם האישי ,מהוך רצון לפגוץ מחם סיבובים
 amamוערעורר חייהם כמשפהה בעהיד,
מנימוקים אלד נתזור ונפסביר להברינו  $$אף בגרותש כי ההמנעוה

מהיל-מין מ<אים לפני ההתקשרות לחיי-משפהה ,אינח באה לכבו< את הופשהם או
למנוע מהם סיפוץק העלוק להשלים את חייהם המשסוהפים .האוי גם <אהוס בכבוד

ליחסים בין הבחור והבחורה ולא לפגוץ בהם בהסלה טפק בכנוח יהסיהחם פְרצונם
להיים משוחפים .ההסברה צריכח <הביא אוהם להכרה כי <מען .סלפות הררתף בעחיד

ולמעפן יציבות יהסיהם בְהוָה ע<יהם להיוה כידיעת הגבוקות בחיי-המין.

'

E
לא נבִיכנס ,במסגרת זו ,לניהוה הנימוקים לגישה זו .נעלה את
העקריים בהם ברמז בלבחד:
חיי-הפין המקאים  -הם השיא ביחסים האבטימיים בין
הגכר והאישה .לסיא ו
ה הייבים אנסים להחגיע כאטשר הם הגיעו אם לשיא ביהסיהם
הארשיים-חנפטי
ים  -הההקשרוה

להיי-מטפחה

 CENAהאתהריות ההדריה המקאה:

הפררת
שבי האקפים הלקו בהיי-האדם יש בח פהילול לרך יקה בתייו דסיבון
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המטפהה Nova

ns
ערכם ומשקלם בהיי הגבר ,האשה וההברח ככ?ל? היא קובלה את
המשפהח כמוסד הב
רתי ראסוגי וגעלה בהיי הפרש וההבהח .הצשרת היי-המין
הפלאים

להתקטרות להקמה הדור הבא

ואהריוה

לר מעפה את המשמעוה

הגנוטיה שלהם.

חיי-מין מלאים לפני הההקשרוה להיי-משפחה עלולים לגרוש קמצרעה בטפטית
ומעבר
י
ים ,ביהוד לבתורה , GAMAאי-בטחון בקפיד חיהסים וחחסש מפני חר ון

למני

הקמת

עשירת

תהיי-המשפתה.

 331131 00131ופקטית שק  moyaהזו תקל על האבשים הצעירים אה

הגבולוה בהייחם המשוהפים ותתן להם כוה-הכרח עצמי

 naraחגבולוה חללו בתקופת החיזור.

בחירת בן[-הזוג ,

לחהתגבר

Py

העיתוי

אין הכוונח כאן ק*עוץ אישי בבעיה זו*..

כמו בפרקיט הקודמים ,לקינו לשאוק< את עצמנו
חסיפוט והשיקו< האישי בלבד או ניתן לקבוע,

האם יש להסאיר בציה  91?DINA
גס בשאלח אישיה זר ,גקודות-

 0134וגישה המבוססים עק ) 7130אוביקטיביים? תהסובתנו כי גם כאן אנו חייבים
 Yanoעל כמה הנהות-יסוד אשר השמשנת קנח-מידה לפחרון הבעליוֶ האיסיות:
אין ספק שזוחי אתת הבעיום המכריעות בגורל האדם .כי הרי בחצלהת
הבהירח תלוי אשרו וסיפוקור בחיים ואפסרוה <הגשמת האידיאלים ,אסר חעיב לקצמי\.

אם קהעריך ולקבל את תיי-המשפהה כפי מהנתנו לעיל עלינן לקבוע ררך וגישח
שימנעו בהירה נחהפזת ,אסר תגמר בחרם ההיים חמשותפים בעהיד .אין <התעלם,
כי גם לאהר הבהירה הקפדנית ביותר אין <הבטיה מראש את היי=המטפחה מפני
ועזועים רקשיים .אבל אין פפק כי ניהן לצמצמם ע"י גישח נכונח לבעיה.
 naצַריִכָה <היות
אין

גישהנו?

בראש לראשונה  -רהית ההתקשרותה לבנין חיי-מספהה להקופת חבגרות.

לקבוץ בדיוק אה הגיל אב<

יש להבך נגר החתקשרוה בגיל צעיר ,לפני

גמר

העסור השני כתיי=האדם ובער דתייתה לגי
 .98מהשקפהח זו יש MARTA MINASאת הנשיה הרווחת בנוער הישראקי כיום <הההתן בגיק צעיר .רומה ,כו דרגת
הבגרוה של האדם לפגי שנת העסרים אינה מספקת לכל הנרדרם ממנן  493393תיי-
המשפחה בהברח מודרניה . Pinהנישואין ביסרא< מתיר ,אמגם ,התהקשרוה לפני סנה
חעסרים אבל אנו

לא עופקים בהוק חפורמלי

ובניתוה גורפיו אלא בקטיעת התבאים

חררושיס <היי=משספהה סלמים וסובים .במדה וידדלה לנו התקסרות בגיל צליר,
בהברח היהודית בגולה ,בעדה התימנית ,הרי התוצאות מוכיחות על הנצק הרב

הנגרם מכך לתיי בני-הזוג .,אמנם ,הדות למרות החדת והוקים המורים אעצדתתאאחת
נטמרח בעצדות אלו

בכל-זאה

המסגרת שק היי=המשפהה אב אין

חם יפולים בתנא*ב

אלח להגיע לשלמות הראויח .מחתקרים עק< תוצאוה נישואין בגיל צעיר בתברח
המודרניה הוכיהו את הנדק והסכנח הכררכים בחם להיי-המסשפתח ,לשני בכי-דוזרג,
.
vd
פעהיךד ילריהם ויציבות חתברח.
בתקרטפת ההיוור

יש לקקמרד קלהבהין את החברקל בין הגורמים <קשרההדרי

ובהיי>המשפתה ,בהקופה ההיזור הפגישה בין האיש והאישה הקקים ,לאהר סדרם
סרדות יום-יום .היא מסוחררת מדאגות-הולין וקשיי=התיים ,הם יכדוקלים poñonp

בפגיטוה <לעת=ערב ,בשיתות על בעליות>ערלם ושאלוהיהם האיסיות ובמשיכה המינית.
תפודמת-ה?לב מפנית ,בעיקר< ,צורה התיצוגיה ,לביטוי ,קלתויח <p10>9N RBD ANT
האדם< ,יקויין וסבכיו ,אינם מהגלים במלואם במסיבות אלח .קשח לפוכך לחבהין

 nsמידת ההתאמָה ההרדית .בהיי-המטפתה יש אַאַנם ערך לכל גורמי-חקטר חלל %אבל
 mnאינם מפפיקים כדי ליצור תיים של שלמות ויציבוה .היי=המשפתה א2-ם פגיטקה
פטתר דאגות-התיים אקא נשיאה משותפה בעןקם בְּכק קסגריותיחם וקשייחם.

במציאות זו ללן< האדם  ASPASבאור אתר לגמרי מאקר בתקופת התיצור %+צלולים
להתערער היתסים הבנויים רק  PYקסם הנוישהתיצוני ותפגישה הרומנטית.
כרי למנוע משבר זה במעבר לתיי-משפתה יש להבטיחת היים
ופטפים
IV
y
יוסר הקיפים בתקופת התיזור ובתירה בן-זוג <אהר היכרות vom

מירים משותף ופגישה רב-צרדית .לאור זאת נוכל לקבוע בי חרדך <בחירט ב[-הזוג
חייבח קח"בור מבְהן-תיים בפק%קלוח משותפת ,באהריוה ליצירח ,לתפקיך  -להתגבט

תו חיכרות בתקופה ממושכת.,
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tg
היי=מקפחה

באן .

בקב וצה

בחיי-המשפחה
בקבוצח פועלים אוהם מניעי-היסוד שעמדנו עליחם ער

כק מערכת

לרכי-המוסר המיבי,

ההכנח לתייבמשפהה

והפיסה נבונח של מהותס

 חי*ב*ם לסמס יסוך בהיי-המספהה +20 «27913חיי.המשפהח בקבוצה יש <הם
פחדת הירחדה ,כַּלכלית והברתיה,

ופהות זו פתייבה לגבי הגישה והררך לעיצוב/ם

הבכון.

יחודה של המשפ
הח בקבוצה מתבטא ב :העדר הקוח-כלכלית,

החינוך
 ¿ninaהיי
=>הצוותא [ְהשיתוף ,הלדר מסגרת הברתית נסורתית . nbs baמעמידיט
בפני המשפחה בקבוצה סי
כויים ואפשרויות ומאירך  -סכנוה העלולות <ערער את
383 98310 22111931 851 «5101
קברור השאלח מדוע ההפתהח בתיי-הקבוצה דמות
זו טק
היי=המספחהה וחאם נתן

<בגות

את

הקבוצה,

בערכיה ויסודותיח ,במטגרות

ובמוטגים *תרים על חיי הקבוצה
ותינוך הילדים .חננו מניהים הגהח מקדמה,
? Psבר
ורנר זה ,כי דמוה תיי-המשפהה ותינוך-הילדים הקיימים כיום חם הכרה
קקיום
מחקבוצח,

ובתתום

זו

עלינו

לחסיק את מסקנותינו

לגבי מחותם המיוחדת

והדרך הנכונה של החכשרח לקראהם.
מחן הממ
קנוה מיתחידה של המשעחה בּקבוצח  943$ Animoודרך גיבושה?
האם תגורמים חמנו
יים בח מדרידים או מעלים אה ערכח האנושי וחחברתי? כדי
<ענוה הסובה בכו
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עצמנו מחם הגררמים
העקור<ים לרומם
אה תיי=המשפהה ולתת <הם אה הערך חאנוסי המלא? חפטובה 933
המלא בהנהות
חיטוד שהנהנו על דרך תיי המשפהה וערכם במעג< הדי=הגךט;
ש
ו
ת
פ
ו
ת
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ה
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ם
חבנויה על פוהפות-יצירה ,הייס משותפים המשוהררים
מכ? גורם של ת
לות-כב<בלית ,אפשרות עצב חיים הדדיים על יפוד קשר-פישי
3 prom
יים למוקים  -הם התנאי לחיי-מספהה מלגים ונעלים ,מבהינה זו

יש

להיי-המשפחה בקבוצח הנתונים תמקאים .התלות-הכלכקלית הקיימת בהיי-המשפהח
בתברה מדורות היא ,אמגם ,מסמשה כוה גדו<? לשמירפ יציבות מטגרת תיי-המספתה.

אבל
ספק הוא אם היא הורפת תרומה להעלמקה תוכן היי-המשפחה .הסתכלות

בתיי

מש
פהוה רבוה ,ודוגמאוה מהספרות ,יוכיתו לנו כי לרוב גורמת חתלות-חבלככלית
287247

היי-המטפהח,

לשיעבוד חאישה קגבר ,אאתאת <לסילוף ערכם האנוסי,

ההינוך המשותף משתרר את החורים מדאגת יום-יום לטיפול בילרים.
אין הוא מפקיע <גמרי את ההינוך מרשות החורים ואין הוא משחרר אותם מדאגח

ליכקדים .,ה
אחריות הזו נשארה קייפת ,בתהומים מסורימים ומקום הילדים ná
המשספהה וית
פיחם <הורים עקולים להגיץ לאופח מךרגה נכספת שק דאגח לדמותם

הרוהנית ויכולתם להמסיך את דרך היי-ההורים :ליהמים הבנויים על קשיים

גבפסי
יס קרובים ,המשוחררים מנטל השבון ההועלת רתיכובים בשל קפנות ירם-יום.
בפנאי ה
חינוך הפפוהף יכולום חילדים והראגח לדמותם בעתיד לתפום אה המקום

הנכון בחהיי-הפשפהה  125291אותה ,אפשר לבנופם על שוהפות-אחריות לפיצובם

החאישי

וההברהי בדכוה הערכים

והאידאלים של ההורים וחהברה.

חיי-הצותא רהסיתוף בקבוצה יש בכותם <מנוע אה ההסתגרות ו ההשתקלות

ב
מסגרה הצרה של היי-המשפהח .הם משהרריס  nsההברה לפעילות כלכלית יוצרת
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ליפור קשרים הברתיים מחוץ למסגרה היי-המשפהה בלי פיהא צורך משומ כף 99112

בסלמותם.

התנאים הלקו

נותנים פרהב לההפתתות האישיות

ומונעים מתיי-המשפהה

השהקעוה בקפנות הכרוכוה במפבחה ,חספקה ומעג< תיים סגור,
הערר בסגרה הברתית מסורהית מאפשרה עליצוב היים אישיים ותפרתיים
A
לקא בָפיה מצפוניח ולהץ היצוני .הוא מאפשרת לבנות חתיי-הברה ומושגיש הבר
ת
י
י
ם
3
ללה דעות קרומוה וחעברת פנים .נוצרים חתנאים ליצירה הברהית הפשית danna

ההברהי

Ea

והאישי.
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:

 >2נסכחה כי הנתונים החיוביים פמנינו

 manaשל המספחהה בקכוצה

 ni>y>yלההפך לגורם שלילי בתיי-המספתה באם הם לא ידרכר ל"י הכרה מעםיקה
ורצינית ע< מהות היי-המשפתה ומוסר-מיני  RATOבה'י יום-יום .בנתוציס

החמחיוביים של חיי-המשפהה בקבוצה טמונה גם האפשרוה לערעורם ולפי!558
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התקות-תכלכלית והמסגרת חתברתיה הנסורתית CADA
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לעהיךד חילדים.

ּ

אנו יכו?ים
 ,אם כן ,לסכם :בהיי-המשפתה בקבורצח ישנם יסודות
המאפשרי

|

1
ונהונים
ם יצירת
אבל כדי לעמוד בהם ולספרםתימיפ-נמשפהה נעלים ומשלמים חורות להגאיה ולעקרונותיה.
י פילוף וערקור יש צורך בה%נוך נכון לחיי -ו

משפחה ,בחכרה תברתית ,בכוסר-מיני,
על התנועה לראות זאת כתפקידה הראשוני,
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