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 שתופענה מודעות, 6 מתוך אחת היא זו מ־דעה פרסים. נושא אמנותי חידון על מכריזה ״שאוב־לורנץ״ חברת
 היצירות שם את לזהות המשתתפים על מפורסמים. פסלים של אמנותיות יצירות תוצגנה בהן ואשר זה בעתון

 השלמות. שיא — ״שאוב־לורנץ״ :עבור תל־אביב, 2306 לת.ד. הפתרון עם ולשלוח המודעה את לגזור ויוצריהן,
 ביתי רדיו־טרנזיסטור — שני פרם לחו״ל, נסיעה — ראשון פרם :פרסים בהגרלת ישתתפו נכונה הפותרים

אמנות. ספרי של פרסים 10 ועוד ״שאוב־לורנץ• טרנזיסטור שלישי: פרס ״שאוב־לורנץ״,

ע י פ ו ה
של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאוןיי של ״יומנו

 הספרים חנויות בבל להשיג
ל״י 4.30 המחיר

פרטית, בהוצאה לאור יצא
שיריה ספד

המשוררת של הראשון
דורון רות

 אורגינליים אופסט בציורי מעוטר
המשוררת. של 8ה־ בת בתה

הספר
של

 רות של כתובתה לפי להזמינו ניתן
 בדואר ולקבלו תל־אביב, ,3 של״ג דורון,

בלבה־ ל״י 5.— של תשלום תמורת —

במדינה
♦ו) מעמוד (המוסן

 קשר שום אין החדש המלון את תקים אשר
המפורסמת. בתי־המלון רשת אל

ם לי ״אין עי ראש פרטים״. שו
 הודה רבינוביץ׳, יהושע יפו,—תל־אביב ריית

 הבינלאומית. החברה אינה שזו לו ידוע כי
ה לגבי ממשרד־התיירות המלצות ״קיבלנו

 אינו דבר שום מזה ״חוץ אמר, משקיעים,״
 נחיר, לבנות. מתחילים שלא עד מעשי

וניראה!״
 אינבסט־ אינטרקונטיננטאל שמאחורי האיש

ב המיוצג פסקין, ברני המשקיע הוא כמט
 אף ליפשיץ. יהודה עורך־הדין על־ידי ארץ
 עם קשר כל לחברה אין כי הודה הוא

הוק היא וכי הבינלאומית, בתי־המלון רשת
 בלבד, בישראל בתי־מלון הקמת לצורך מה
 חברת של חברת־בת היא זאת כי טען אך

בשמה. לנקוב שסירב אמריקאית, מלונאות
 אשר הירקון, חברת מנהל ינאי, שמואל

 אמר האינטרקונטיננטל, עם החוזה על חתם
 חברת היא מי יודע אינו כי הוא אף

 של החברה מאחורי העומדת המלונאות
פסקין.

 של האדריכל פרלשטיין, יצחק ואילו
 חתימת בטקס אמר אשר המיועד, בית־המלון

 הדוגמא לפי יהיה זה ״בית־מלון כי החוזה
 ולפיכך החברה, של בתי־המלון שאר של

 ברמה שירות שיגיש בית־מלון זה יהיה
עמ מחירים על יתבסס זאת ועם גבוהה
 ישמשו בתי־מלון איזה כשנשאל טען, מיים,״

 מזה. דבר שום מכיר לא ״אני כדוגמא: לו
 פרטים.״ שום לי אין

בית- זהה.״ שההכרה טענו ״לא
 מטרים 9200 של שטח על יוקם המלון,

 הוא אך הוטל,״ ״גראנד וייקרא מרובעים,
 האינטרקונטיעס־ לרשת כמיבן, ישתייך, לא
 יפו—תל־אביב עיריית דובר כשנשאל אל.

 ״אנחנו השיב: מטעה, כה ידיעה פירסם כיצד
 לא־נטרקונטיננ־ זהה חברה שזאת טענו לא

ה ידיעותי מיטב לפי אבל הידועה. טאל
 בתי־ וכמה כמה בחו״ל הקימה הזאת חברה
כמה.״ בדיוק יודע אינני מלון,

רפואה
מחכה
דחכת ושמה

•  החרוצים התלמידים אחד ),11( טוביה י
 על מתאונן לפתע החל בכיתתו, והמוכשרים

 לחץ של התקפים טובה, לא גופנית הרגשה
 כללית. וחולשה כאבי־ראש בחזה, ומועקה
 ומנעו בבקרים, במיוחד הופיעו אלה מצבים

לבית־הספר. הליכתו את ממנו
 לבית־ה־ נבנם א׳, כיתה תלמיד רן, #
גי שבועיים כעבור אך ברצון, היסידי ספר

 בכיתה, לי ״קשה להמשיך. חוסר־נכונות לה
התייפח. לגן,״ לחזור רוצה
 בבית־ לבקר היא אף חדלה ),7( סימה #

 נעדרה בהם מיספר שבועות אחרי הספר.
 דרכי־הנשימה, זיהום בשל הלימודים מן

 בהתפרצויות־ נתקפה לכיתה, לחזור סירבה
 בית־ שנושא פעם בכל הקאות, מלוזת בכי

הפרק. על עלה הספר
קרו לעיתים כית־ספי! רוצה לא

 בתי־הססר של הפסיכיאטרים נתקלים בות
 מהם נמנע הנפשי מצבם עקב אשר בילדים,

 של פוביה נקרא זה מצב בבית־הספר. לבקר
רופ כי אם בעברית, דחלת או בית־הספר,

 בטענה כך, מהגדרתו מסתייגים רבים אים
להשת מרבים לאחרונה מדי. כוללני שהוא

 מבית־הספר״, ״התרחקות כמו בביטויים מש
בבית־הספר״. לבקר ״סירוב או

 בגיל שכיח בעיקרו, נפשי שהוא זה, מצב
 והפסיכיאטרים הרופאים אך חינוך־החובה.

תל אצל דומים מיקרים על לספר יודעים
 מיספר אף ידועים העל־יסודי. החינוך מידי

מחנכים. אצל דחלת מיקרי
 השיכלית רמתו (הדחלתי) הפובי הילד

 חוסר־ על מודיע הוא טובה. בדרך־כלל היא
 השעה ובהגיע לבית־הספר, ללכת יכולתו
 ובחרדה, במתח נתקף הוא לבית־הספר ללכת
 את עוזב אינו כזה ילד הולך. ואינו בוכה
בשעות־הלימודים. הבית

 הסיבות !אמא אח יהרוס מישהו
 מורה שונות. להיות יכולות הדחלת למחלת
יל בכיתה, שהוטל עונש ומפחידה, צעקנית

 חיצוניות. סיבות הן אלו אך לועגים. דים
ל אם בין פאתול־גי יחם פנימיות: סיבות

 של פחדו ותלותי. עויין דו־ערכי, שהוא ילד,
 עלול מישהו כי מחשבו מאמו, להיפרד הילד

 אנשים למשל כמו אותה, ולהרוס להזיק
זרים.

 תל־אביב, עיריית שליד שניאורסון, מכון
)22 בעמוד (המשך


