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מתקנת אני - מתרוננים אתם
 מצירכם, בתלונות החדשה? השנה את התחלתי דעתכם, לפי איך,
 שאני למה לא התייחסו העיקריות התלונות שלוש לא? למה כמובן.
בו. כותבת לא שאני למה דווקא אלא זה, במדור כותבת

 הדברים על רק כותבת שאני חושבים שאתם לי מסתבר ובכן,
 בנות, גידול בעיות כמו נושאים על בכלל כותבת ולא אותי המעסיקים

 התלוננתם כן, כמו נקבה. ממין לילדים מיוחדות בעיות בנות, תעסוקת
 הינם זה, מדור דרן־ אליכם, מעבירה שאני המתכונים של רובם שרוב

 נטיה לי ויש ופחמימות, סוכרים כולסטרול, עתירי־קלוריות, מאכלים
דיאטה. עושה מזה, למעלה לא אם ישראל, עם שחצי לשכוח ברורה

 כי על התלוננו קוראים כמה ספציפית. מאוד היתה השלישית התלונה
 ספרים איזה על לכתוב טרחתי לא אבל כמתנות־חג, ספרים לקנות הצעתי

ממליצה. אני
 מותר אם ועכשיו, האישום. סעיפי בכל באשמה מודה אני כל, קודם אז,

 לא היא ילדות של לבעיות שלי אי־ההתייחסות להגנתי. מילים כמה לי,
 אילו ובארץ. שבשמיים אלוהינו של המפורשת באשמתו אלא באשמתי

 במקום לי, מסדר היה בוודאי זה, בעניין לכם שאכתוב אלוהים אותו רצה
 המיוחדות בעיות עם חמודה ילדה איזו שלי, הזיכריים הפושטקים שני

 אבל להודות, נעים לא זה אולי אז ברצינות, אחד רגע אפשר ואם למינה.
 בגלל פשוט אתכם, שמעניין ומה אתכם שמעסיק מה על כותבת לא אני

 אני אתכם. מכירה לא אני כי אתכם, מעסיק מה מושג לי שאין העובדה
 גם יעניין שזה תיקווה מתוך אותי, ומעסיק אותי שמעניין מה על כותבת
 אנשים, אלפי המעסיקות בעיות אלפי בוודאי יש לכם. גם ויעזור אתכם

 תקראו אצלי אז הכל. על לכתוב יכול לא בעיתונים מהכותבים אחד ואף
שכל תדעו לפחות כד בנות. על תקראו בנות לשלוש אמא ואצל בנים, על

 הצעות אליי לכתוב מוזמנים אתם אגב, כותב. הוא מה על יודע כותב
לפרסם. ואשמח משלכם,

 לי יש פה גם שלי. המשמינים המאכלים ענייני ב: לתלונה ועכשיו
 שאני שהמתכונים ומאחר משמין, לא אוכל אוהבת לא אני אישית. בעייה

 מתוך בעיקר אלא אחרים, ופירסומים ספרים מתוך אינם מפרסמת
 בעיניי חן מוצא שלו שהאוכל אחר מישהו של ממיטבה או שלי המיטבח

 מה בדיוק לא הוא שהאוכל יוצא יודעים), כבר אתם בעיניי חן מוצא (ומה
 לעוול תשומת־ליבי את כשהפניתם עכשיו, אבל, לדיאטה. הרופא שרשם
 בלי אוכל איזה אמציא פעם ומדי דרכי את לתקן אשתדל עושה, שאני
 רוצה רק אני תפוחי״אדמה. ובלי לחם ובלי קמח ובלי סוכר ובלי חמאה
 על יהיה לא דלי־הקלוריות במתכונים. שהטעם לגמרי, ברור שיהיה

אחריותי.
 מתנות־החג קניית את לגמור שההצעה חשבתי ג׳. לתלונה ועכשיו

 תיארתי לא זמן. וחוסכת נבונה מאור הצעה היא חנות־ספרים, אחת, בחנות
 או בן־האח או הדודה בשביל הספרים את לבחור צריכה גם שאני לעצמי

 במשך במיוחד שאהבת הספרים על ״תכתבי לי: אמרה חברה העוזרת.
 אני כל, קודם לעשות. מתכוננת לא שאני מה בדיוק וזה האחרונה״. השנה

 אני מזה, חשוב ויותר השנה, כל במשך אהבתי ספרים איזה זוכרת לא
 הרבה היו השנה. סיכום של בפסטיוול להשתתף לא תוקף בכל מתעקשת

 לי להזכיר סיבה שום רואה לא שאני הזאת השנה במשך דברים מאוד
אותם. לשכוח סוף־סוף שהצלחתי אחרי אותם,

 ספרים כמה אזכיר אז שבעי־רצון, תהיו לא הרי כלום בלי זאת, ובכל
 כדי במתנה, אותם לתת כראי למי אציין וכמובן האחרון, בזמן שאהבתי

בעצמכם. הראש את תאמצו שלא

הוהים
 הם לטעמי מאוד יפים חרשים, ספרים זוג
 אמא הזמר־בדרן) (כן, חתן דודו של ספריו

 סיפרי־ שנקרא מה אינם הספרים שני ואבא.
 עוד נותנים אלא סיפור, מספרים ואינם קריאה
 החשובים האנשים משני אחד כל על מבט נקודת
מאיתנו. אחד כל של ואבא אמא האלה,

א אמא ש: פעם חשבתם האם  שגם זו הי
משהו. מתקנת בטח היא נחה, כשהיא

א אמא או:  ברדיו ישן שיר כל שעל אחת הי
אוהבת. הכי שאני השיר זה אומרת:

 מנסה שאמא האיש, זה אבא: גם ויש
בו. אותנו להפחיד

 כשאמא נעלב הכי האיש הוא אבא וגם:
שרברב. מזמינה

 מתאימים ומאוד גיל לכל המתאימים ספרים
 כמובן). הילד, של (להורים ילד הולדת כמתנת
שקל. 10 ספר: כל מחיר סירקיס, ר. הוצאת

מישפחולוגיה
 ריק, ספר למעשה, הוא, זוכרת סבתא

 ובנוכחות בעזרת הסבתא, על־ידי למילוי המיועד
המוד הפרקים וראשי ההנחיות על־פי נכדיה,

הספר. בתוך פסים
 המישפחתית ההיסטוריה הילדים, רוב אצל
 נעצר זה שם והסבא. הסבתא עד אחורה הולכת
 יודע, מהילדים מי העולם. כנראה התחיל ומשם

 איך שלהם, הסבתא של לאמא קראו איך למשל,
 הכירה איפה נולדו? הם איפה שלה, לאבא קראו
 למדו, הם איפה התחתנו? ואיפה הסבא את סבתא

וכו׳. וכו׳ שלהם החברים היו מי עבדו, במה
 מחיי השונים בפרטים הספר מילוי על העבודה

 גם יוצאת־דופן חוויה היא הקודמים הדורות
 לדור־ לא למה ובעצם, לנכדים וגם לסבתא

 העובדה את כבר להזכיר מבלי זה הביניים.
 וכמה כמה הצאצא יודע הספר מילוי שאחרי
 לא כבר כלל שבדרך מישפחתו, על דברים

קיימת.
 מתנה יפהפה. עיצוב מהכלל. יוצא רעיון

 29.40 מחיר: סירקיס, ר. הוצאת יוצאת־דופן.
שקל.

בישול
 אי־אפשר: ספר־בישול? בלי אפשר ואיך נו,

 לחברה, לבת, לאמא, כמתנה מתאים ספר־בישול
ו...כן, הטובה לשכנה למטפלת, לחמות, לדודה,

דוד סוז•

ל שו בי
בן או סטר־ בטו

שלום־בית
לבני/בנות־ וחשוב גדולים לילדים יפה ספר

 . תיקווה מאת ילדי־בר הוא קיבוצניקים של זוג
כתר. בהוצאת שריג,
 ליבו בתוך יודע לקיבוצניקית שנשוי מי כל
 החברה של שמנת לילד/ת נשוי שהוא

 פסטוראליים, נופים בתוך שגדל הישראלית,
 הזוג בן/בת של הסיפורים הכל. לו היה שתמיד

 על בקיבוץ, להם שהיו הקשים החיים על
 הארוכים המיכנסיים על לשוקולד, הגעגועים
״מתנה״ על לבר־מיצווה, שקיבלו הראשונים

בקצו־ה:1
 של האוטוביוגרפי סיפרו — מתח שאוהב למי
 על רומן פולנסקי,' רומן הפולני הבימאי

כינרת. הוצאת פולנסקי.
 על שלום — בארץ שגדלו ומעלה 50 לבני

 וחבריו, לבקוב חיימקה של סיפורם הרובים,
מישרד־הביטחון. הוצאת

 לי הרשו — ושירה יפה סיפרות לאוהבי
 המתפרסם חדש, דף למדור אתכם להפנות

שבוע. מדי הזה בהעולם

 שוויון־זכויות. על מתעקשים אם לגברים, גם
 ספר הוא דויד סוזי של בטוסטר־אובן בישול

 שבה קטנות למישפחות בעיקר מאוד, שימושי
 מספיקה הטוסטר־אובן של התבנית בגודל מנה
 החשמלי הכלי הוא הזה המכשיר בני־הבית. לכל

 למטרות בעיקר אבל שלי, בבית קשה הכי העובד
 דויד סוזי של בסיפרה אוכל. של מהיר חימום

 ראשונות, (מנות לארוחות מתכונים 100כ־
 הזה בכלי־הפלא אחרונות) מנות מאפים, עיקריות,

 זמן בפחות אבל תנור־האפייה, עבודת את שעושה
 נהר, הוצאת לדעתי. מצויין ספר חשמל. ובפחות

שקל. 18:30 מחיר

 יום־ אחרי קרה מיקלחת על או מילה, רק שהיתה
העירונים. דעת על מתקבלים לא ברפת עבודה

 קיבוץ ילדי על סיפורים אוסף הוא ילדי־בר
 את ששוברים ,ומעלה חמישים בני תל־יוסף,
 סיפורים ומספרים ילדי־תנובה של המיתוס
 זוגות אצל לשלום־בית חובה ספר לגמרי. אחרים

 עירוני או ועירונית (קיבוצניק מעורבים
 הם שגם שלהם. השעטנז ולילדי וקיבוצניקית)

יידעו.

חברות
 של סיפרו הוא בעולם אחד לכל המתאים ספר

 מעריב, סיפריית הוצאת חבר, לי יש אפק יורם
רובינגר. אמי של משגעים ציורים שקל, 14 מחיר

סקס
 1, הזוגות בין ידידים. לבית נזדמנתי מה זמן לפני

 הוצגו והם אותו, הכירו לא האורחים שרוב זוג היה
 מיני ייעוץ שעיסוקה וכך, כך וגברת וכך כך כמר

 לנושא השיחה הגיעה מאוד מהר לבני־הנוער.
 ילדים הנוכחים (לרוב בני־הנוער אצל המין

 לגברת ניתנה הדיבור ורשות שונים), בגילים
היועצת.

 , בנושא, במים דג כמו שהרגישה החברה,
 והתחילה הנוכחים אל לדבר מייד הפסיקה
 היא בהם צוותות־חשיבה על הרצתה היא להרצות.

 עושה שהיא תיאורטי יישום על חלק, לוקחת
בני״נוער), עם שיחות (כלומר, בשדה מעבודתה

מרתקת אשה וסטהיימר: רות
 מתבגרת, נער/נערה אצל הפנימי האני פיצול על
 היו שאולי דברים עוד ועל המיני התת־מורע על

 מוות עד שיעממו אבל מיקצוע, לאנשי ברורים
 עברנו הערב, את להציל כדי כמונו. ״עמך״

 איך כזה, במיקרה לעשות מה ספציפיות. לשאלות
 להציע מתי מסויים, משהו לילד/ילדה להסביר

 מאוד פשוטות שאלות ועוד אמצעי־מניעה,
מתבגרים. לילדים הורים המעסיקות

 מספקת אחת תשובה אף לקבל הצלחנו לא
 הרצאה, להיות שהמשיכו התשובות, שאלה. לאף

 אחד כשחלק חלקים, לשני כלל בדרך נהלקו
 דבר שום אומרים לא הם וביחד השני, את נוגד

 הרביעית השאלה אחרי שהוא. צד לאיזה מחייב,
 לנושאים עברה והשיחה לשאול הפסיקו כולם

 בו בארצות־הברית, אחד בערב נזכרתי אז אחרים.
 לתוכנית והגעתי הטלוויזיה, כפתורי עם שיחקתי

 והשיבה מין בעיות על אחת גברת דיברה שם
 אחת דקה באשה לצפות התכוונתי לשאלות.
 ; היה. אי־אפשר אבל תחנה. להחליף ואחר־כך

 להיות רציתי בגברת. התאהבתי דקות שתי אחרי
 כמה על איתה להתייעץ רציתי שלה, חברה

 מוכרת הבלתי האשה עם שלי, אישיים דברים
 הכי בצורה דברים הסבירה חייכה, היא הזאת.

 כאילו הרגשה נתנה למעשה, שאפשר. פשוטה
 רק והיא התשובות, את יודעים בעצמם הפונים
 והייתי סופה עד בתוכנית צפיתי להם. מזכירה

 / יהודיה, שהיא לי הסתבר אחר־כך מרותקת.
 עוד וסטהיימר. רות בשם לשעבר, ישראלית

 • ראשון, במבט בה התאהבתי שאני שכמו הסתבר
 הפשטות, בגלל בה. מאוהבת אמריקה כל

 להיות היכולת מקרינה, שהיא החום הפתיחות,
מעליו. ולא לשואל שווה

 וסטהיימר רות של סיפרה אור ראה אלה בימים
 , לבני מינית הדרכה ראשונה, אהבה בעברית:
 : המתעוררות השאלות לכל תשובות הנעורים.

 . את אזכיר לא אם עוול אעשה ונערה. נער אצל
 ,־ את להעביר שידעה שיר, סמדר של התרגום

 והחום כוחה פשטותה, בכל הזאת המדהימה האשה
 ) להורים וגם מתבגרים ונערה נער לכל ספר שלה.

 מחיר: בעצמם. לענות יודעים תמיד שלא שלהם,
] שקל. 18.40

אב? יד־ה •| רוכיגגר אגד ציי*:

חבו לי יש

 יתאים אחת, חברה או אחד חבר שיש מי לכל
 של הפרטיים החברים על המספר הזה, הספר

 אחד כל בעצם לנו מזכירות שבתכונותיהם הכותב
מותק. שלנו. הפרטיים מהחברים ואחר


