
 הספר בית
דעתונאות

 אמריקה ציוני בית
תל־אביב

 והתעשיה המסחר לשכת בית
חיפה

תשפייט הלימודים לשנת ההרשמה נמשכת
בתל־אגיג: שיתקיימו הבאים, בקורסים

ת ★ או נ עתו
יחסי־־ציבוד פרסו□ ★ !

מסתיימת ההרשמה
ת ל י ח : ת ם י ד ו מ י ל 20.1 ו.ו968 ה

ם, פרטים  אמריקח, ציוני בבית :והרשמה מפורטת לימודים תכנית מלאי
 לפני״הצהרים, 1 עד 9 השעות בין יום כל תל״אביב, ,1 פריש דניאל רחוב

אחרי״הצהרים. 8 עד 5

בעיימ אחיאסף ספרים הוצאת
613339 טלפון ,13 נשיא יוסף רחוב תל״אביב,

עצמו בעד מדבר מהם אחד שכל ספרים שלושה

חדשות: במהדורות שוב הופיעו

המיניים חיינו
 קאהן פריץ פרופ׳ מאת
ואשה איש לכל ויועץ מדריך

 לכל השוזר. בסגנון הכתוב ספר המין: בחיי מדריך לכתוב למטרה לו שם המחבר
 של הגורלית לדר! היוצאים אלה לכל המצויים המקרים בכל נאמן יועץ נפש.

 כדי נעוריו, בשנות לו, שיינתן לעצמו מאחל המחבר שהיה כפי ספר המין. חיי
 של חופשי דור גורלם: לאדוני החיים, חדוות לנהגי יהפכו הבערות שקורבנות

מאושרים. אדם בני
קרוא ב. עברית:

וצילומים לוחות מתווה הספר
. הספר מחיר ל״י 8-

__ המודרנית לאשה רפואי מדריד,
ת א קס וד״ר מיילסון ד״ר הורדר, ד״ר מ קו

 בנוי כיצד מסביר הוא כפולה: מטרתו הישראליות לקוראות בזה המוגש הספר
 ומייעץ האשה של בריאות בבעיות דן בפרט, האשד, וגוף בכלל, האדם גוף ופועל

 למקרי והסברים ידיעות מקור הספר מהודה כן כמו והנשואין. המשפחה בחיי לד,
והדרכה. לעצה האשד, זקוקה בהם אשר כאלה, מחלה

ולוחות תצלומים ציורים, מלוזה הספר
. הספר מחיר ל״י 8-

והנשואין המין בחיי דרר מורה
(ניו־יורק) סטיו, ואברהם חנה ד״ר מאת

 החשוב הספר להיות הפך והנשואין״ המין בחיי דרך ״מורד, לראשונה הופיע מאז
 המדעי לדיוקו הודות עליו ממליצים רבים ומחנכים רופאים זה. בנושא הדן ביותר

 בצורת כתוב והנשואיך המין בחיי דרך ״מורה והמיוחדת. הברורה, ולהרצאתו
 ופוקח- אינפורמטיבי הוא הספר רופאם. לבין להנשא העומד זוג בין דו־שיח

 הקרובות האינטימיות הבעיות באותן ועובדתית גלויה בצורה דן והוא עינים
 נמכר הספר לאחריהם. אם ובין הנשואין לפני אם בץ זוג, בני של ללבותיהם

עותקים. אלפי במאות בארצות־הברית
. הספר מחיר ל״י 6-

הספרים. מוכרי ולכל להוצאה לפנות בהזמנות

״ציפדוני״
פרטיות וחקירות לאינפורמציה טוכנות

תל״אניב ), החשמל רחוג • 62(001 ,757613 טלגונים

כתובות איתורי *
מסחריות חקירות *

במדינה
)14 מעמוד (המשך

 פרטיים בפרסומים לעסוק מותר להם שאם
 מותר מכסים, הם שאותם הנושאים לגבי
 טען יתכן?״ ״איך כך.״ לעשות עתונאי לכל

 ישלמו ״שחברות־ממשלתיות אחר, עתונאי
הליקו את לבקר שתפקידם לעתונאים שכר

חברות?״ אותן של בפעולותיהם יים
 טרם עוד נהנים. גם כותבים גם
ה כתבו הטיל זו, בפרשה הרוחות נרגעו

 פרשה ביצור, יהושע מעריב, של פרלמנטרי
 שערכה התענוגות מסע פרשת לקלחת: אחרת
 ו־ בירושלים לכתבים־הכלכליים צים חברת

לנשותיהם.
 טובות להעניק ציס חברת של ״האינטרס

 עליה לכתוב שתפקידם לעתונאים הנאה
 ״השאלה ביצור, האשים לעין,״ ובולם ברור
מטובות להינות העתונאים על האם היא

ביצור עיתונאי
מבפנים סכנות

צים.׳׳ להם שמעניקה ההנאה
 להתגונן. ניסו תא־הכתבים־הכלכליים חברי

 למנוע כדי מחוכם בטכסיס גם נקפו הם
 ביצור של בדבריו רואה ״אני בפרשה. דיון

 דניאל טען והוצאת־דיבה,״ חמורות האשמות
 תביעה הגיש כי הודיע הוא זבר. כתב בלוך,

 כך ומשום חברים בית־דין בפני ביצור נגד
בו. לדון ואין סוב־יודיצה הוא העניין כל

 רוב היה בר, שניה, לישיבה נדחה הדיון
הסת הוויכוח תא־הכתבים־הכלכליים. לחברי

 הבאת על להחליט היה אי־אפשר בפשרה. יים
האתיקה, ועדת בפני ביצור של האשמותיו

 שמצאת מה — מרחובות ח. ״לא. הבאה:
 לנתח צורך ואין התוספתן אינו ארוסך אצל

אותו.״
 הגברים פעם השתנו: שהזמנים לזכור יש

 התכוונו כאשר עיסת לשוחח מישהי ביקשו
 בשעה מין, מבקשים לעיתים הס ביום למין,
בשיחה. בעצם רוצים שהם
 איתך להתחיל מנסה חברתן של בעלה אם

 החליטי פיכח, או שיכור הוא אס הוודעי —
או הוא אם צוי,  בהתאם ופעלי רצוי לא ר

 אם שלך. המוסר ולעקרונות האישי לטעמך
לאיש. תספרי אל — כן ואם כן

 מפלייבוי לקוחים שאינם ציטוטים הם אלה
ב השבוע הופיעו הם זול. מעיתון־מין או

 כמיבצר קצר זמן לפני עד ששימש עיתון
 ו־ טוהר־המידות על והשמירה הפוריטאניות

ה המוסף השבוע, דבר — מוסר־העבודר.
דבר. של שבועי
 של דפיו בין למצוא היה אפשר פעם

 כת- או חקלאיות עצות ההסתדרות שבועון
 מספק היום חדשה. צרכניה פתיחת על בית

 כשבעליהן לנהוג כיצד לנשים עצות העיתון
 והעצה איתן. להתחיל מנסים ידידותיהן של

 ״יש השבוע: דבר אומר איך ״לא״. אינה
שתנו...״ שהזמנים לזכור ה

בנסים
ססודט

רגליים בלי
 בתוך צנחנים 20 בדממה צעדו ,1963 ביולי
 רצועת־ גבול על נטוש, ערבי כפר חורבות

 במארב שכיבה של שלם לילה לאחר עזה.
 מפקדם, צועד כשבראשם לבסיסם עתה חזרו

כהן. רפי סגן־מישנה
יריות. מטח נשמע לפתע

 ובוגר אפגניסטן יליד ,20 בן אז כהן, רפי
מת נפל סילבר, הילל החקלאי בית־הספר

 לבית־החזה חדרו כדורים שני־ בדמו. בוסס
בחוט־השידרה. ונתקעו שלו

 רפי האמין שעבר, הניתוח לאחר
 זה זמן שבמשך אלא יחלים. חודש תוך כי

 הוא האיומה: לבשורה הרופאים אותו הכינו
ב משותק ישאר להלך, יותר יוכל לא

ימיו. כל רגליו
ל אשתו את רפי הכיר בבית־ד,חולים

 היא חולתא. קיבוץ בת בת־שבע, עתיד,
כע נישאו הם ראשון. ממבט בו התאהבה

 יחד בתל־גנים כיום מתגוררים שנה, בור
איילת. החודשים, עשרה בת בתם עם

 העיירה תושב רפי, עסק פציעתו לפני
ב לעסוק המשיך הוא בכדורגל. שדרות,
בכדור התאמן הוא נכותו. לאחר גם ספורט

לשחות. גם החל והשנה בסנים־שולחן סל,
קר דויד נהג ,1967 ביוני יחיד. נציג

 בג׳יפ (איחוי) גבעת־חיים קיבוץ בן אום,
האלוף אוגדת של השריון בסיירת שלו

כהן כדורסלן
ברצועה מארב

ובתו) אשתו (עם קראום שחיין
בסיני מטח

 ועדה היתד, לא ירושלים שלעתונאי כיוון
 זה עם יחד אולם להקימה, החליטו הם כזו.
 שזה שהועדה ביצור של הצעותיו את דחו
צים. פרשת את תברר הוקמה עתה
 — אז הנאה בטובות הוא כשהמדובר כי

לחוד. ונסיעות־חינם לחוד אתיקה

חדש דבר
 תשובות מביא איתנים קופת־חולים ירחון
 השאלות. את לפרסם מבלי קוראים לשאלות

השורה את מישהו מצא שנים כמה לפני

 על ד,ומטרה ליבני ג׳בל ליד יפה. אברהם
 מ־ זינק קראום תופת. אש המשוריין הטור
 היד. הקרקע על כשנחת מחסה. לתפוס הג׳יפ
שנפגע. לו ברור

 גם שם בבית־חולים, שכב חודשים שמונה
 ובאגן- ברגליו משותק ישאר כי לו התברר

 בתו, נולדה חודשים אותם שלו. הירכיים
רונית.

ה ביתו את עתה לו בונים שם בקיבוצו,
בברי־ אבל לשחות. יכול קראום אין חדש,
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1627 הזה העולם


