
הילדים עיתון

החדעונת מאחורי

 קרה מה
בנורבגיה?

 בנורבגיה האחרונים המאורעות
 מישגים, (מלאים) רצופים הרחוקה
מח פשעים ואף אי״הבנות טעויות,

 ענן רובץ עדיין (איומים). רידים
 ולמענכם ההתרחשויות על כבד ערפל
התמונה. את במקצת להבהיר ננסה
 לילהאמר בעיר החל העניין כל

 שהובילה זעירה באי״הבנה בנורבגיה
 של) (חבר אוהד מרוקאי, של למותו

 בו- אחמד בשם ומרצחים, מחבלים
 בהתנהגותו גרם הנראה שכפי שיקי,

שלו. מותו את הפזיזה
 נורבגיה של האנטישמית ממשלתה

 שהיתה זו, מיקרית תאונה ניצלה
להב מנת על בלבד, טעות כאמור

יש של ריחם את (להסריח) איש
 נורבגיה מישטרת היהודי. והעם ראל

ב ברצח״, ״חשודים לעצור מיהרה

מת היא בעוד ישראלים, שני תוכם
 מקיום כליל לב) שמה (לא עלמת

בשיטחה. ערביים רוצחים קבוצות
 ביצעו האנטי־ישראלית בלהיטותם

מח פשעים כמה נורבגיה שילטונות
 אנושי כלל לכל המנוגדים רידים,
 בינלאומיות (חוקים) לאמנות ובניגוד

 ביתו אל פרצו שוטרים (בינלאומיים).
 אב ושלוו, שקט ישראלי דיפלומט של

 שני ביתו בתוך ועצרו למישפחה׳
 ב- לשם שנקלעו ישראלים מטיילים
 עתה מתברר כך על נוסף מיקרה.

 בהאזנת- עסקה הנורבגית שהמישטרה
הדיפ של לשיחותיו (ציתות) סתר

 בכך הרואים ויש הישראלי, לומט
 ״ווטר- בנוסח נוראה שחיתות פרשת
האמריקאי. גייט״
 הניאו-נא- הנורבגית העיתונות גם
ב ידה טמנה לא והפרו־ערבית צית

 בהאשי- מוקדם מישפט וחרצה צלחת
 מדינת- ואת הישראלים שני את מה

וטירור. ברצח ישראל
 בחריפות להגיב מיהרה ממשלתנו

 התקדים, חסרי צעדיה על (סחוג)
 ממשלת של חוק, לכל בניגוד שנעשו

תמ שישראל מקווים כולנו נורבגיה.
 שני של לשיחרורם עד בלחציה שיך

 מפשע החפים הגיבורים הישראלים
ה הפלסטינאים של לדין והעמדתם

חופשיים. המסתובבים רוצחים

מ משולשים בולי־ספורט תמורת !•
 עם מגע־מיני לקיים אשמח אוסטרליה,

 בת ווייס, רבקה ד,מעוניין. כל
חולון.
 קש־ מסיבוב ילדים קבוצת אנו, •

 לאחרונה ה׳. בכיתה הלומדים טינה,
 לנו ויש לילה, למרטיבי חוג הקמנו

 סוכה בנינו ומזכיר. סגן ראש־קבוצה,
מתכנ ואנו הילדים, אחד של בחצרו

 את אחד ומרטיבים ערב כל בה סים
 מרטיבים קבוצות להכיר נשמח השני.

 פנחס שעווניות. להחליף ואף נוספות,
ראש־קבוצה. כצנבלט, (פיפי)
 אצלנו רק אצלנו! רק •

שנות ילדות של רשימה תקכל
 חלקי ככל עצום מכחר ! נות

 ,6968 ת.ד. היל״, ״פאני הארץ.
סביון.

רא־ מיפלגח להקים מעוניין אני #

 בתנאי שמעוניין, מי כל עם דיקאלית
 ז׳, כיתה אורי, הראשון. אהייה שאני

לדוגמא. ביה״ס
 מוכן לעט. חברים מחפש אני •

 שיש ילדה או ילד של חבר להיות
 תל־ פרקר, רמי צבעים. שני עט להם

אביב.
 ,65 ג׳י.אמ.סי. קורקינט •

או מצויין, כמצב ״מ, ק 80,000
.03-8צ6234 לשנה. טסט ברול,

 ,10 גיל עד ילדות להכיר אשמח !•
 ,48/*2 בן הומפרט, ה. רציניות. למטרות

באר־יעקב. הממשלתי, ביד,״ח
 ״,ביני דגמי בניית הוא תחביבי •
 בניתי לאחרונה מיובשים. מחרקים ניס
 מפרות־ בירושלים ציון כיכר של דגם

ירו עיריית בפרס וזכיתי משה־רבינו,
 להתכתב אשמח סביבתי. לתכנון שלים

הר הוא שתחביבם ילדה או ילד עם
 משערות־סוסים. מטוסים דגמי כבת
ציון. כיכר בן־תיקן, ציון

 אימי את להחליף מובן •
תמו )47/186( ואבי )43/174(

אקוואר או חשמלית רכבת רת
(יופי). 106 לת.ד. לכתוב יום.

הפתגם: פינת
 — גיבור איזה
ת הכובש יצרו! א

(חז״ל)

 בכיבושים הרבו ילדים,
גיבורים! ותהיו

להם שאיכפת

ה 6 א 1 0 3

ה מכונ
ה א מופל

 אשר מיוחד מכשיר לפתח ממושך, מחקר לאחר הצליחו, בארד,״ב מדענים
 יותר והידוע XX־54£ הנקרא החדש, המכשיר במו-ידיו. גרעינים לפצח יכול

 מתוחכמת, אלקטרונית בקרה מערכת על־ידי מרחוק מופעל ״,1״פיצי־ בכינויו
גרעינים. 466,890כ־ אחת שעה במשך לפצח מסוגל והוא

 בעזרת ושקדים אגוזים וכן הקטניות החמניות, סוגי כל את מפצח ״1״פיצי־
 בתוך הנתונה חשמלית עין מופעלת הפיצוח לפני אולטרא־סונית. לייזר קרן

 ניזון ״1״פיצי־ הגרעינים. מעל המלח את ומלקקת ציקלוטרוני, אוסצילוסקופ
 זרעוני מעיכול חשמלית אנרגיה מפיקות אשר תלת־ערכיות קטודיות מסוללות

 הגאז). עודפי לשיחרור משוכלל. במפלט מצוייד (המכשיר שעועית או חומוס
 הם וכי ״ א׳ ״פיצי־נ מסוג מכשירים שני הזמינה תל־אביב עיריית כי נתבשרנו

בעיר. הקולנוע מבתי באחד בקרוב יוצבו
 לטאטא מסוגל יהיה אשר נוסף מכשיר בבניית המדענים עוסקים עתה

אחת. שעה על עולה שאינו זמן פרק במשך קליפות 466,890כ־

הדו פינת
חתו כלבים, בגידול שעסקנו לאחר

 נעסוק ונחשים אוגרים תוכים, לים,
 גידול בצער שהבטחנו, כפי השבוע,
ו מעסיק זה שנושא מסתבר, הורים.
 לקשיים גורם ואף רבים ילדים מטריד

מישפחות. בכמה חריפים וסיכסוכים
מירו שלוש, בן סער, לנו כותב

 בקול אלי מדבר שלי אבא : שלים
 מטומטמות מילים מיני ובכל מאנפף

טוב״—דוד—הייטה—״פוצ׳יניו כמו
חו הוא מה א. הן: שאלותי ובו׳.

 לגמול איך ב. דבילי שאגי — שב
אלון ממינהגים אותו

 אומנם שאביך ייתכן סער, ובכן,
בהת ימשיך ואם דביל שאתה חושב

 תהיה שאכן טוב סיכוי יש זו נהגותו
ש בהחלט ייתכן זאת לעומת כזה.

הדביל. הוא אתה, ולא אביך,
 נובעות אביך שמגלה התכונות אם

 לעשות מה אין פיזיולוגיות מהפרעות
נפ בהפרעות מקורן אם אך בעניין,

 אורחים, בנוכחות רצוי נסה, — שיות
 תפסיק אולי ״אבא בעדינות לו לומר
יעזור. שזה להניח יש דביל.״ כמו לדבר

 בעייה יש השמונה, בת פ., לענת
משק שהוריה גילתה ענת :אחרת

לאח אותה. וגם זה את זה רים
 כספים לגנוב אביה החל אף רונה

 המיש- מן פעוטים) סכומים (אומנם
 על בעונש אביה את היכתה ענת רד.

ה בדרכו ממשיך הוא אך מעשיו,
לעשות. מה שואלת היא נלוזה.

הרא — ענת עשית, כפולה טעות
לש מלהתייחס כשנמנעת היתד. שונה
 הוריך, של כאילו, הקטנים קרים,
 החל והנה עבירה גוררת עבירה שהרי

 השניה טעותך לגנוב. אביך אומנם
 לגניבותיו הנימהרת בתגובתך היתד,

 ועונש בכלל, עונש שכן אביך, של
 התנהגות מפסיק אינו בפרט, גופני

מ — אדרבא אלא מסויימת, שלילית
אותה. חזק

 לב תשומת יותר להקדיש עלייך
ש בעליל נראה שכן להוריך, ואהבה

 ביחסי וחוסר בקיפוח מקורה התנהגותם
 לשחק הרבי כלפיהם. המים אנוש

 כל על ולשוחח יחדיו לטייל איתם,
 לא להם, להסביר נסי שיחפצו. נושא
 יכולה לאן והבנה, בחיבה אם כי בכעס

להוביל. כשלהם התנהגות
 ההידרדרות תימשך זאת בכל אם
בהס הוריך, את לשלוח ממליצים היינו

אינ פסיכיאטרי לטיפול כמובן, כמתם
קודם. אחת שעה ויפה טנסיבי


