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הפכני התנור מ תר ה אל ביו שר בי

20 או״שואגז
ם התנור רי עי צ ל

 • ביופיו נדיר עיצוב • מושלם תנור
 • גריל • לאפיה גדול תא • מבערים 4

פנורמי החוסיחלון לויסות טרמזסטט

□ ה עול ש א ה

יבלות. על תדרכי אל •
— בטוב־לב לא אפילו — תלגלגי אל

 שמן, היותו כגון הילד, של פגם איזה על
להפ רגישים הם וכדומה. ארוך, אף בעל
 מהורים עלבון ההתבגרות. בתקופת ליא,

תמידי. נזק לגרום עשוי
 אם כמובן, הוא, ביותר החמור והעלבון

 זאת תעשי אל ילד. כאל אליו מתייחסת את
מע מיני כל לו תזכירי אל אופן. בשום
תי איזה כגון: מהעבר, פיקאנטיות שיות

 במכנסיים הרטיב ואיך היה, חמוד נוק
הל וכן הלאה וכן החמישי, הולדתו ביום
 בפומבי, ולהציג מלחזור גם הימנעי אה.

 מגיל שלו תמונת־העירום את בנוכחותו,
שנה.
ות.7ת תעודדי אל •

ב להחליט אותו עודדי הזדמנות בכל
בביטו יותר האפשר ככל השתמשי עצמו.

 דעתך?״ ״מה אתה,״ ״תחליט כמו: יים
שתחליט.״ למה מסכימה ״אני
שגיאות. לתקן תזדרזי אל •

 כמו הוא לבן־הטיפשעשרה שגיאות תיקון
 אותו משגע זה לשור: אדום סמרטוט

אחד: נער סיפר לגמרי.
 לתקן — בחיים אחת מטרה רק יש ״לאבי
עו אני אם לנשום יכול לא הוא שגיאות.

 שלו. העצות את שונא אני טעות. שה
ב שלי השגיאות את לעשות זכות לי יש

זה.״ וזהו עצמי,
שוחחי,

תנאמי אל
שלו. בפרטיות תפגעי אל •

 הפרטיות כלפי יחם־כבוד מגלים כשאנו
מבו עצמו לחוש לנער עוזרים אנו שלו,

 שאנו הדבר פירוש בה, פוגעים כשאנו גר.
 איננה והכוונה ילד. כאל אליו מתייחסים

 אלא שלו, במגירות או בניירות לחיטוט רק
 ושעל צעד בכל מוגזמת להתעניינות גם

שלו.
 וסהטפות־ נזסיססאות־נדושות הינזנעי •

מוסר.
 האיום: המשפט את תשמיעי אל פעם אף

״בגילך הייתי ״כשאני . .  אינם ילדייך .
וח צדיקה, טהורה, כמה לשמוע מעוניינים

פשוט הם בגילם. היית כאשר היית כמה

 שנותיהם זהירות:
ביותר הרגישות

)29 מעמוד (המשך
ל בין הבדילי • ו ב ס  מסו־ התנהגות ל
אישור. לח לתת לבין "מת,

 לא־נעי־ התנהגות טובלת שאת העובדה
 אינה זו, בתקופה בתך, או בנך מצד מה

 אב בברכה. אותה מקבלת שאת אומרת
 הפרוע שערו סוף־סוף לו שנימאם אחד,

 מייק. מצטער, ״אני לו: הודיע בנו, של
 העיניים אבל — שלך אומנם הוא השיער

 כזה, פרצוף לראות מסוגל אינני שלי. הן
 ארוחת־ לאכול תואיל בבוקר. ראשון דבר

איתנו.״ לא לחוד, בוקר
הכ לא האב מצויינת: תגובה זו היתה

ל לו הירשה הוא להסתפר. בנו את ריח
מפו במילים הביע אך — למרוד המשיך
 לעומת היה, לוא התנגדותו. את רשות
 היא — לתיסרוקת הסכמתו את מביע זאת,
 נם־המרד. בתור ערכה את מאבדת היתד,
תגו צורת לעצמו לחפש צריך היה הנער

יותר. חמורה — שונה בה

תתקני אל
שגיאות

 ולבטים בעיות
י ן בחי המי

סאת
זידמן מרדכי חד״ר

רשפים. הומת
 בחנויות להשיג

ת הספרים עוולו ו

קונים
גבוחיס במחירים

וה ל ה מ ט י ל ק
1964 גס

וה ל ן מ ו ח ט ב
;0 1968

״ ה ו נ , 15 רוטשילד שד׳ ,
.54931 טלפון: תל־אביב,

בערב. 6 עד בבוקר 8.30

מכירת
אמצעי
מניעה

 ומאיכות מקובל מסוג
הדואר באמצעות מעולה

לפנות: נא פרטים לקבלת
בע״מ טל־רסן

ירושלים ,3309 ד. ת.
וסודי דיסקרטי יעיל, שדות

 מתקשים הם האמת, למען לך. מאמינים לא
ל להאמין אפילו ל כ ב  בגילם. פעם היית ש

משוחחת לא ״אמי :17 בן ברני, אומר
 הופך פשוט הכי דבר כל מרצה! היא —

 מדברת שהיתח הלוואי שלם. לנאום אצלה
שלמים.״ בפרקים לא — וקטעים במילים

 הבת, או הכן אל לפגות כיצד
כל הקשה ההתבגרות כתקופת

 התנגדות? בם לעורר מבלי בך,
 עזרה־ראשונה להם להגיש איך

מסר הם באשר ריגשית, מכחינה
 עליהם למתוח איך לקבלה? בים

והעיקר ? שיקבלוה כך - ביקורת
להע מכלי עליהם, לכעוס איך -

ליבם?
הבא. כשבוע אלה, כל על


