
חיגם בדיקת־ראיה
 לא וספרים כלי־כתיבה ילקוט, שללא ספק אין

 מה אולם שנת־לימודיו. את להתחיל התלמיד יוכל
העצמי? ולביטחונו הילד של ליכולת־הריכוז באשר

 וחשוב כושר־הראיה, לבין בינם הדוק קשר קיים
 להתרכז יותר קל שיהיה כדי ולטפל, לאבחן לבדוק,

יותר. טובים הישגים ולהשיג בלימודים
 עם מיד מאבחנים הילד של כושר־הראיה את
 לטיפול הענין מועבר ליקוי, מתגלה אם לידתו.

 המקרים ברוב אולם רופאי־העיניים. של מקצועי
,5 גיל אחרי להופיע ליקויי־הראיה מתחילים
לעול־הלימודים. הכניסה בתקופת
 מאור מתקרב מהלוח? בקריאה מתקשה הילד

 להיטיב כדי הצידה ראשו מסיט או לטלוויזיה,
 ויש לליקויי־ראיה, ברורים סממנים הם אלה לראות?

 אצל ולטיפול סופי לאבחון הילד את לקחת
מומחה. אופטומטריסט

 הראיה ליקויי על לעמוד להורים קשה לעיתים
 מאוד חשוב לכן מומחה. של מקפת בדיקה ללא

 גיל עד לשנה אחת לילדים שגרתית בדיקה לערוך
שמונה.

 עין כגון מסויימים, ליקויים לתקוף מאור וחשוב
 הזנחת עם ).6-4(מוקדמים בגילאים פזילה, או עצלה

 והריפוי יוחמר הליקוי יורע, המצב והטיפול האבחון
יותר. וארוך קשה יהיה

בישראל, המובילה האופטיקה רשת אורית, חברי
זה, בנושא הדורים מודעות להגברת לתרום רוצים

שנת־ לקראת הילדים. של הלמידה כושר והעלאת
בדיקת־ אורית בסניפי מתבצעת החדשה הלימודים

ם ראיה נ י  אורית חברי ערכו בעבר לילדים. ח
 ומקרים הארץ, ברחבי רבים בבתי־ספר בריקות־ראיה

 ומילדים מהורים נסתרים ליקויי־ראיה של רבים
במועד. וטופלו אובחנו

 רשת אורית סניף אל לצלצל מתבקשים הורים
 לקבוע מגוריהם, למקום ביותר הקרוב אופטיקה

 ילדם את ולקחת מומחה אופטומטריסט עם פגישה
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בסקס: א״דס ומניעת
בבחולה. השתמש ו ת

ו ה פ7ט
בטופון: ציתות ומניעת

.611611111111111 במכשיר
ם אנו גם: מספקי

ת ★ ת לגילזי שירו אזנו ה
ם ★ שירי ת מכ ט ל ק ה ת ל חו שי
ת ★ רו ת מזכי טיו מ טו או

1

בע״בו דוקטור רדיו
286444 טל׳ ,18 עליכם שלום ת״א,

ש

ל י י ח ל

 השפעה להם שיש ולסמכויות יות
 מזל בני של המיקצועי עתידם על

בתולה.
כספים ♦

 אחד מצד לא״נוחה. תקופה זוהי
 ואף בספים, להרוויח סיכויים יש

 כמו שונים, ממקורות בהם לזכות
 שבוצעו עיסקות עסקים, ירושות,

 דרושה אבל הגרלות, אף או בעבר
 להשקעות הקשור בכל רבה זהירות

מל להימנע מומלץ ספקולטיביות.
 שהתקופה כיוון סיכונים, קחת

 יבול הימור שכל כן על מצביעה
 לא שממנו כספי בהפסד להסתיים

הקרובות. בשנים תקומה תהיה
 יותר, נוח יהיה כשבסן־הכל גם

 כדאי קל. יהיה לא הכלכלי התחום
 הפיננסיים' העניינים כל את לארגן

 הבאות השנים שבשלוש בידיעה
 חיים רמת על לשמור יהיה קשה

 בלתי־ כמעט זה ויהיה גבוהה,
הכנסות. להגדיל אפשרי

וירדים מישפחה ♦
 יהיה צריף הקרובה בתקופה

 שכן לילדים, זמן להקדיש
 בני על מיד ישפיעו בעיותיהם

 את להתאים שיצטרכו בתולה,
לעזור, כדי זמן ולשריין עצמם

 מומלץ לנתולות
 מלקחת להימנע
 בתחוס סימנים

■ מל לל הנ  בג
הקשה התקובה

 נשים כמישענת. ולשמש לתמוך
 בשלבי הנמצאות בתולה בנות
 להיכנס מתכוונות או שונים הריון

 עצמן על שישגיחו כדאי להריון
 ממאמץ או סיכון מכל ויימנעו
 יעודדו וחברים שכנים מיותר.
 שאפשר במי עצמם את ויוכיחו
קשות. בשעות עליהם לסמוך

בריאות ♦
 היא וחשובה רגישה נקודה

 הקרובים בחודשים שכן הבריאות,
 עכשיו גם ההתנגדות. כוח ייחלש

 מבעיות בתולה בני סובלים
 ומבעיות בכלל שונות גופניות

 שמצבם שיזכרו בדאי בפרט. עיכול
 גם חוששים. שהם כפי גרוע אינו
 יחששו, הם שבהם רגעים יהיו אם
סכנה. להם שנשקפת נראה לא

לתפ ויוכלו יחלימו הם בהמשך
 ממה שאין שיזכרו חשוב כרגיל. קד

 לבעיות להתייחס וכדאי לחשוש
 את לפתח ולא בפרופורציה

באי הקיימים הפסימיים הצדדים
 להיות טעם יש כללי באופן שיותם.

לענ שקשור מה בכל אופטימיים
בריאות. ייני
לבינה שבינן מה1 ♦

החמי בבית שיימצא אוראנוס,
 בלתי״רגילות חוויות להם יביא שי,

 מלאי יהיו חיי-האהבה ומפתיעות.
 שגם לשכוח אסור אולם תהפוכות.

ולמ החמישי בבית יימצא סטורן
 הרפתקות להם שמזומנות רות

יצ הם מרגשות ופרשיות־אהבה
 מעשיהם, על אחריות לקבל טרכו

בני-זוגם. של בצרכיהם ולהתחשב
 ולא קלילה שנראית פרשיה,
 לתוצאות להביא עלולה מחייבת,

 על להשפיע שיכולות בלתי״צפויות
 בתולה מזל בני הגברים חייהם.
 בידיעה אחד יום להתעורר יכולים

 מחוץ ילד להם יוולד שבקרוב
מקובלת. למיסגרת
 מצפה חיי־המישפחה בתחום

 שסבלו ומי סוערת, פחות שנה להם
 את לשקם יוכלו מחוסר״יציבות

מחדש. חייהם

--------------------נוע₪ ,משן1(
 הביתה. אשוב מחר שלי ״בתקליט

 שיר כתבתי שנים, שלוש לפני שיצא
 חברים שני לזכר בלבנון' ״לילה בשם
 אמרו כולם אז במילחמה. שנפלו שלי
 לכתוב לי אסור וללבנון?׳ לך ,מה לי:

 אך דחף, זה עצמי את להביע ולשיר?
 למרות דיעותי. את להביע פוחד אני

 בדרכון ונוסע מס־נסיעות משלם שאני
 על לדבר לא מעדיף אני ישראלי

פוליטיקה.

 אותה כששמעתי אחרת. שרה שעמיאל
ה השנים שבע במשך זבנג. קיבלתי

 שאקים אשתי עלי לחצה אחרונות
 סירבתי ואני העופרים, את מחדש
.1י16׳\\1<01ת־ שלי תקליט־הסולו בגלל

המע את פגשתי ארצה ״כשהגעתי
 שהזמין שרים אלדד המוסיקלי בד

 כששמעתי המחזמר. את לראות אותנו
 צמרמורת. בי עברה עמיאל סימה את

 עליה ואני עלי הסתכלה סנדרה אשתי
שאני לשנינו ברור היה לדבר ומבלי

 ׳שואל׳, דומן ■היה שד■ .,רירז־יס
לגור רוצים הם אינה יחליטו הם

לא־ מעז ומישהו באירופה, ״כשאני
 מתנפל אני המדינה, נגד משהו מר

 בארץ נמצא כשאני אך נמר, כמו עליו
 לי כי נמרים כמו כולם עלי מתנפלים

חושב. אני מה להגיד אסור
 הרבה כל־כך בעולם ראיתי ״לא
 מנעולים הרבה כל־כך עם דלתות

 את שאלתי פוחדים. פה כולם מורכבים.
 ברב הדלת את סוגרת את ,למה דודתי:
 קורא לא ,אתה לי: ענתה היא אז בריח?׳

לזקנים?׳ בארץ עושים מה
 או ימני אני אם אותי שואלים ״אם
 להגיד יכול אני בריעותי, שמאלי

 בצופים, הצעיר, במכבי הייתי שבנעורי
בכו הצעיר. ובשומר במחנות־העולים

 היתה תנועה בכל כי פעיל, הייתי לם
 וכיום ולימין, לשמאל חונכתי חברה. לי

מנומס. להיות למדתי
יש דרכון יהיה גם שלי ״לילדים

 רוצים הם איפה יחליטו הם אך ראלי,
להש רוצים הם מדינה ולאיזה לגור
 בגיל להם יקרה מה יודע לא אני תייך.

 ברובים, משחקים הם כילדים כיום .18
 כשהגדולים אך מתנגד. שאני למרות

כבד.' הוא המחיר ברובים משחקים

לי ״איו א״י״
מעצורים׳׳

 ולקר בדיבורו נסחף עופרים בי̂ 
 נשמעו שלא גוונים נוספים לו4\

 ופגוע כועס שהוא עליו ניכר לכן. קודם
 מהיחס להבדיל כאדם, אליו מהיחס

 חוזר הוא כאמן. לו זוכה שהוא המיוחד
 כיום חייו אורח בין להבדלים לסירוגין

 את להזכיר ממעט הוא שבעבר. לזה
והעתיד. ההווה את מרגיש אך העבר

 ״אני אומר, הוא השתניתי,״ ״היום
 מאושר. מכאב, משימחה, לבכות מסוגל

 שלא דבר רם, בקול לצחוק יכול אני
 מה את כיום עושה אני בעבר. עשיתי

 לי אין שנה. 15 במשך עשיתי שלא
 לאמר יכול אני כיום. מעצורים הרבה

 שזה משתדל אך רוצה, שאני מה את
 של גידולם דרך אמינה. בצורה יהיה

 אני ולהיות לשחק לא למדתי הילדים
 להיות חייב אתה ילדים עם עצמי.

עליהם.' לעבוד אי־אפשר טיבעי.
 יגאל הזמר עם יחסיו מערכת על
 ולהס־ למאסרו בעקיפין שהביאה בשן,

 בגרמניה שילטונות־החוק עם תבכותו
 רפי של בכפר בו ״פגשתי מספר: הוא

 אם אותי ושאל אלי ניגש הוא נלסון.
 כועס לא אני עליו. כועס עדיין אני

 חוסר־ בגלל נעשה שזה מפני עליו
מחשבה.'

 מלך עדן, שימעון הפלייבוי על
 רק לו יש ברלין, של מועדוני־הלילה

 סיפורים הרבה שיש אומר הוא שבחים.
 זה היה עצור והיה כשנפל אך עדן, על

 כדי גדול כסף סכום ששלח עדן שימעון
 את לקבל וסירב בערבות לשחררו

בסו חוסך לא גם הוא חזרה. הכסף
 השחקן־ על מדבר כשהוא פרלטיבים

 הוא לדבריו מוסקונה. אריה הזמר
התגלה. לא שעדיין בינלאומי כישרון

 אסתר הזמרת עם יחסיו מערכת
 ולצמר לחיים בת־זוגו שהיתה עופרים,

 היו אסתר עם ״חיי אמביוולנטית. היא
 ההיי־לייף, הפאר, מכוניות כל שקר.
 כמו קול וסבלתי. שרתי שקר. היה הכל
 על כשהייתי נדיר. דבר זה לאסתר שיש

 באו ולה קולי את אימצתי הבמה
 לשיר קל לא בקלות. כך כל הדברים

אסתר. של כמו קול ליד
 הזמרת של והגוון קולה ״צלילי

 בי1על במחזמר המופיעה עמיאל, סימה
למרות אסתר, של לאלה דומים החיים.

 ההצגה אחרי העופרים. את מחדש מקים
 שהיא לה ואמרתי אליה ניגשתי
איתה. ששרתי מעולה זמרת לי מזכירה
 היא שנה 11 שלפני לי סיפרה ״היא

 שיש לה ואמרתי במינכן אצלי היתה
 ואפילו אסתר, של לזה דומה קול לה

 תהיה היא וכאשר רומה, שלה החשיבה
 היא כיום אלי. שתבוא ויציבה מוכנה
 שבועיים כבר סופר־מיקצועית. לדעתי

 פשוט והיא חזרות איתה עושה אני
 עדיין שהיא טוב זה בינלאומי. משהו

 את משחקת לא היא התמסדה. לא
הסטארית.
 הפקת על עכשיו עובדים ״אנחנו

 מזדז&ס. \/1יס0 שייקרא חדש תקליט
 יוקדש חציו באנגלית. יהיה התקליט
 רוקפלה' ״סינדרלה כמו ישנים לשירים
 חדשים לשירים וחציו חדש, בעיבוד
 בחו״ל גדולות חברות חמש לגמרי.

 זכויות על במשא־ומתן איתי נמצאות
 בתחילת לצאת אמור התקליט ההפצה.

הבאה. השנה
 גר במלון מתחתי קומות ״שתי
 כשהוא עינבר. ראלף ההולנדי הבימאי

 של החדשים הביצועים את שמע
חזור ו״יקירי חיי' של ״הבוקר השירים

חיים
מקבילים

 ובין חיי בין ״ההקבלות
 דבר ממש הן אסתר חיי

 סנדרה, אשתי, מפחיד.
 חברותיי כל עם מיודדת
 היתה כשהיא מהעבר.
 גם להריונה, השני בחודש
 מבן- להריון נכנסה אסתר

 דויד בנה, לחיים. זוגה
 וכעת הגן, באותו היה בנימין,

 בני, כמו הכיתה באותה הוא
דורון. גיל

 בחור עם התחתנה ״אסתר
 אשתי של לגילה זהה צעיר

 בשם תקליט הוצאתי סנדרה.
 גם במקביל !510011 *001510011.

 שזכה תקליט הוציאה היא
 כשאני בעת, גדולה. להצלחה

תק להוציא כדי ארצה מגיע
 לסידרת מגיעה היא ליט,

שב מקווה אני קונצרטים.
 להיפך, יהיה זה הבאה שנה

 ואני להקליט, תבוא שהיא
קונצרט.״ כאן לעשות אבוא

 ההפצה זכויות את ביקש הוא הביתה'
 עמיאל כשסימה הבנלוכס. ארצות בכל

 החוזים שאר ואת ההקלטות את תגמור
 בארץ קידום־מכירות למסע נצא שלה

ובחו״ל.
 הביצוע את ששמעה קרובה, ״חברה

 לילות', ״היו לשיר עמיאל סימה של
בטוחה והיא סימה שזאת לי מאמינה לא

 של הנקי הקול אסתר. של הביצוע שזה
 שלי המחוספס והקול סימה

טוב.״ שילוב
 לא אולי נוספת, גירסה

 $1דר את שהחל השפרים, לצמד
 < ושמוליק עופרים אבי עם קור

 ש המפורסם־יותר בהרכב המשיך
 בש חוזר היום ואילו ואסתר,
עס. וסימה עופרים אבי של פעולה
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