
ת ל ד ג ה
ם י ס ר פ ה
ה ל ו ד ג ה

ל ש

1־ 5 5 0 ־1־1
בחנוכה תתקיים

 :ראשון נוס
ס  י:1ש נו
:שלישי נוס

ו24 פיאט מכונית
מיסיס) כולל (לא

ה פרסי 6 ס לשוייץ טי
לוני סי אל־על ג

סו שעון פרסי סן טי

בהגווח והשוותו סיש שעון קנח
ת פרקים ת זו7ו<7 בחנויו המובחרו

״הילמו מכוניות

הודעה
חשובה

עו רצה שהגי א
ה ל א ת ו או צ מ  לארץ בדרך הנ

ת מכרו הנוכח<! במח<ר עדייו נ

ת א ר ק ף ל ש סו ז. ש. דצמבר חוד

ו ר ק י י ת י
ך מכוניות מחירי מ ל י ה ״

ת עקב או ל ע ה רי שחלו ה חי מ ם, ב צרני  הי
מי ה בד ל ב הו ת ה מי ת הי ו י רו ק תי ה  ו

ת. רו ח א

1 בני ס! ה 1*0 מ מנודות מפיצי 2חר ג  א111א
בישראל

■^ שלנו ■■ההורי□ □ דבת׳
)27 מעמוד (המשך
 בן צעיר אדון הודיע ממנה,״ להיפטר אפשר
עשר.

 התעוררה קום
הלכה אב ס

 טובים ואמא ״אבא :נוספות לונות *ץ
 הצהריים, ע־ בשבת לישון צריכים לא 4 1

 תשע, בת ילדה פסקה שלי,״ ואמא אבא כמו
משוקולד. מלוכלך פרצוף עם

הכיוונים. מכל קולות נשמעו שלי,״ ״גם
 בשטח היקרים של שדרישותיהם רק לא
 יותר בסך־הכל, — למדי צנועות היו זה

 — האב בעיקר ההורים, מצד תשומת־לב
 הוריהם, את להצדיק ניסו גם שהם אלא

 המודרנית: הכלכלה על האשמה את בהטילם
לח צריך והוא בעיות, יש שלי ״לאבא

 לוקח וזה הבעיות, את לפתור איך שוב
 מאוחר תמיד נשאר הוא אז זמן. המון לו

 צריכים וכולנו כסף המון ומרוויח במשרד
 הארוחת־ערב.״ עם לו לחכות

 לילדים היו — יותר החומרי במישור
 אחד ילד אף תלונות. מאוד מעט בדרך־כלל

וצע בבגדים מחסור על התלונן לא כימעט
שימות נגד היתה היחידה התלונה צועים.

 הבנק מצטייר בעיניהם המודרניות. כון0ו,חי
 ברגע מפניו: להיזהר שיש מפוקפק כמקום

 את שלו תהומות־הקופות לתוך שהכנסת
 לנצח. אותם איבדת — שלך דמי־החסכונות

 ג׳ינג׳י התוודה בבנק,״ לירות מאות לי ״יש
 יודעים בבנק וגם שלי, ה־א ״הכסף .11 בן

 עד בו לנגוע יכול לא ואני — שלי שהוא
 יותר עוד ומה פיתאום? מה הגימנסיה.

 לו ואומר שלי לאבא בא כשאני גרוע?
 של הפינקם את מוציא הוא כסף, לי שאין
 תראה, מדבר? אתה ,מה לי: ואומר הבנק
 מיליונר׳.״ ממש אתה

 הפינאנסי, בתחום אחרת, נפוצה תלונה
מק ״אני מגונדרת: 13 בת על־ידי הועלתה

 אבל — דמי־כיס לשבוע לירות חמש בלת
 שאני מה איתם לעשות לי מרשה לא אמי

 מה שלי, הם אם זה? דבר מין איזה רוצה.
 שלי?״ הכסף עם עושה אני מה לה איכפת

 מקבל ״אני התמרמר: שבע בן וזאטוט
 לפעמים כשאני אבל לשבוע, אגורות 25

 לי אין עלי. כועסים הם זה, את מאבד
 אשם?״ אני נופל. הכסף אז בכיסים, ריצ׳רץ׳

חיי האידיאלים ההורים ברורה: המסקנה
ל או — בכיסים לריצ׳רץ׳ לדאוג או בים

 והשתיקה האילם המבט עם לחיות התרגל
 קנית ״מה לשאלתם: בתשובה הרת־הגורל,

בבוקר?״ לך שנתתי בכסף
רוצים לא

לישון
סם ^ ע ו רי כ מ ש האמין הילדים של ה

ב ומתערבים משמעת מטילים ההורים !
 ולא — ומיותרת מוגזמת בצורה ענייניהם

 אנחנו הכל, ״אחרי דמי־הכיס. בשאלת רק
קלא בצורה זאת ניסח תינ-קות,״ לא כבר
 שמונה. בן נמרץ בלונדיני ותקיפה סית

הח להחליט לנו להרשות צריכים ״ההורים
עצמאים?״ להיות נגדל איך אחרת לטות•
ק מה ו י ד  להרשות, ההורים צריכים ב
 המתלוננים. של בגילם רבה במידה תלוי

 הרות־הגורל הבעיות יותר, הצעירים בגילים
 וזמן־ בערב בטלוויזיה לצפות הזכות הן

 בתח־ם אחד, ילד של טענתו לפרות השינה.
 בן זאטוט :ה היה כמוצדקת. נראתה זה,

 טלוויזיה לראות לו שמרשים שהתלונן שבע
ה כשתמה לו. מספיק לא וזה שעה, רק

 צריך בגילו שילד חושב הוא אם מראיין
הת ביום, משעה יותר המקלט ליד לשבת

בשבוע. לשעה התכוזן שהפספוס ברר
 לבע־ות מגיעים ייתר מאוחרים בגילים

 בלימודים: •הצטיינות שיעורים הכנת של
 אם בוכה שתמיד בכיתה ילדה לנו ״יש
מר כי במיבחן, מטוב פחות מקבלת היא

 עוד שלה והאבא בבית. זה בגלל לה ביצים
הת — מתבייש?״ לא הוא איך עורך־דין.

 וחצי. 12 בת קטנה אשד, רעמה
★

*  שתביעותיהם באמת נראה בכל, כל ך
ואו מאוד. צנועות מאיתנו הילדים של ! נ

ה שמכל הוא, לילדינו ביותר האופייני לי
 — אחד אפילו היה לא שיואיינו, מאות

 אלה הם אידיאליים שהורים על־כך שהצביע
ילדיהם. את שאוהבים
 חלם לא ילד שאף כמובן, היא, הסיבה

 הוריש בכלל שייתכנו האפשרות על כלל
ילדיהם. את אוהבים ב נ י א ש


