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ומועילה: מהנה חופשה לבילוי

בריאות מרכז
 ומחוממת מקורה המלח ים מי בריכת
 טיפולי עיסוי, סאונה, ג׳קוזי, עם

 פיקוח ופיזיוטרפיה. כושר הדר בוץ,
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 שטאו- בשיטת חדישות כושר מיטות
ובשמי בהרזייה האחרונה המילה פר.
 כושר חדר מאמץ. ללא כושר רת

מש חתירה, אופניים, הכולל משוכלל
ועוד. קולות

 כיסאות שמשיות, עם צמוד ים חוף
ושעשו בידור בריכה, ומקלחות: נוח

 ארוחות משוכלל, דיסקוטק עים,
רגע. מכל והנאה טעימות

?->' .£ ל ■ ׳

המלח ים שפח על הוד, מלון
057-84644 ;03-5462589 הזמנות:

 אמיר ושי לרינה
 הבת להולדת ברכות

, ל ע לנעה אחות י
היה העו^ס

אראך שלאבי לזכרו
רנסנס דה01 ,מלן/ 1988 נזצמנד 23-18

ימשליס
והגבורה. השואה למורשת ההמשך דור ביוזמת
בכנס: שיועלו הנושאים ני;
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 שלושה לעצמו הציב מובארב
יעדים:
 עם הטובים היחסים על לשמור •

 של שפע לו המספקת ארצות־הברית,
ונשק. כסף

ישראל. עם השלום על לשמור •
הערבי. לעולם לחזור •

 שלושה עולים לא לכאורה
ה שני אחד. כקנה אלה יעדים

השלישי. את סותרים ראשונים
לכאורה. רק אך
 וכייחוד הערבי, בעולם כי

 כל התקדם הפלסטינים, בקרב
 עם השלמה של התהליך העת

ישראל.

הדגל בגלל •
 כי בבירור, להיאמר חייב דבר ^

 ממנה שמתעלמים עובדה זוהי 1 (
בישראל. לגמרי

 לחיק מצריים של שיבתה תהליך
 על־חשבון נעשה א ל הערבי העולם
ישראל. עם השלום

 הזה התהליך ההיפך: נכון
ם דווקא תאוצה צובר ו ש מ  

 עם השלום על שמרה שמצריים
ישראל.
 נס. בגדר כמעט הוא עצמו הדבר

 מעמד החזיק הישראלי־המצרי השלום
 אחרי גם ללבנון, הפלישה אחרי גם

האוטו מות אחרי גם ושאתילה, צברה
האינ אחרי גם נולדה), (בטרם נומיה

תיפאדה.
אמי שלום אבל בוודאי. קר, שלום

 הדגל העיתים. בצוק עמד הוא וחזק. תי
המצ הדגל בקאהיר, מתנופף הישראלי

 תיירים המוני בתל־אביב. מתנופף רי
 מצרים למצריים. באים ישראליים

 רגוע הגבול לישראל. גם באים אחדים
 צבאית. מתיחות של שמץ אין לגמרי.

 גילויי יש בעיתונות, התקפות יש
 מדינות בין גם קורה זה אך מורת־רוח,
ידידותיות.

 המצרית הסבלנות נושאת עכשיו
 למצריים בא ערפאת יאסר פרי. הזאת
 הקמת על אלג׳יר הצהרת אחרי מייד

פלסטינית. מדינה
למ לקאהיר בא לא הוא

יש דגל בה שמתנופף ת ו ר
י אלא ראלי, נ פ  שמתנופף מ

ישראלי. דגל בה
 מדינה הקמת על הכריז אש״ף

 מועצת־הביטחון החלטות את וקיבל
 על־ידי בישראל, הכיר הוא .338ו־ ,242

 ביטל הוא החלטת־החלוקה. קבלת
הפלסטיויח. האמנה את בפועל
 כדי השאר, בין זאת, עשה הוא
 וכדי ארצות־הברית, עם קשרים לקשור

בישראל. דעת־הקהל על להשפיע
 לשני ביותר הנוחה והדרך
וירוש וושינגטון — היעדים

 דווקא בקאהיר. עוברת — לים
י נ פ  עם מיודדת שקאהיר מ

 עם קשרים ומקיימת וושינגטון
ירושלים.

מצוי גשו •
הפ במדינה המצרית הכרה ך■*

בא אצלנו להתפרש יכולה טינית 1 ו
לר אפשר הפוכות: צורות משתי חת

 ישראל, כלפי מילחמתי אקט בה אות
ובשלום. קמפ־דייוויד בהסכמי פגיעה

חיו צעד בה לראות ואפשר
ישר בין מצרי גשר היוצר בי,
לאש״ף. אל

 לדרך־המילחמה לחזור שרוצה מי
 כדי או למשל, טאבה, את ״להציל" כדי

 — לשלום הגשרים כל את לשרוף
הרא הפירוש את לעצמו לאמץ יכול
אצלנו. כאלה חסרים לא שון.

 הקיומי האינטרס כי שמבין מי אך
המובי פשרה, דרך מחייב ישראל של
 ולהסכם־שלום אש״ף עם להידברות לה
 לצד שתקום הפלסטינית המדינה עם

 את לעצמו לאמץ חייב — ישראל
השניה. הדרך

המבי אצלנו מעטים הצער, למרבה
זאת. נים

לה יכול הזה המצרי הצעד
 צעד או אנטי־ישראלי צעד יות

 היא: השאלה פרו־ישראלי.
ו ז י ל לא א ר ש ו י ו כ ת מ

נים?
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 הצד, מן לרגע המתבונן הורה, ^
 גן־עדן, כמו להיראות יכול זה €

ב יושבת קבוצת־הורים מסויים. במובן
ילדיהם. בעיות על ומשוחחת מעגל

שי לפני שנים, שבמשך זוכרת אני
 לעצמי ומשננת נשבעת הייתי לדתי,

 אספר לא ילד, יהיה ״כשלי ושנן: חזור
המע על אדבר לא שלו, החוכמות על

 אהפוך לא בו, אשוויץ לא שלו, שים
שלי.״ העיקרי לנושא־השיחה אותו

 בשיחות נוכחת עצמי את זוכרת אני
ומשתע אחרים של ילדיהם על כאלה
 ונימוס כוחות מגייסת מוות, עד ממת
התעניינות. ולהראות לחייך כדי

 שיש במהרה גיליתי שילדתי אחרי
 על לדבר בר־כיבוש, שאינו דחף, איזה

 פתאום בחיים. מרכזי חלק שהוא הילד,
משע כל־כר האלה השיחות נראות לא

 בפני עומדת תמיד לא אני וגם ממות,
הזה. הפיתוי
 הוא בילדים שהעניין שהבנתי וכמו

 לידת עם המתחילה טיבעית, התפתחות
 המלוות שההתלבטויות, נוכחתי הילד,

מתה בלתי־נפרד חלק הן חינוכו, את
גידולו. ליך

 ומתחבט מתלבט שאינו הורה אין
 הוא האם הנכונה, בדרר הולך הוא האם
 האם האפשרויות, מירב את לילדו נותן
 בין שווה כאל אליו להתייחס צריך הוא

 הילד, של דעתו את גם לשמוע שווים,
 כשהמוטו הוראות, עליו להנחית או

תבין." ״כשתגדל הוא: אותו המוביל
 לפני היו ההורים, לכל כמו לי, גם

 ולחנך לגדל ותוכניות חלומות הלידה
 ואידילית. הרמונית באווירה ילדי את

 ולתת וליברלי, פתוח חם, בית לו לספק
הבחירה. אפשרויות מירב את לו

 שחדרו בכך השאר, בין התבטא, זה
הצעצו סוגי בכל מייד, כמעט התמלא,

 והספרים. הבובות המישחקים, עים,
 בן לילד המתאימים בצעצועים החל
 לילד המתאימים לצעצועים ועד יומו,

״שיהיה״. .10 בן
 הכרחתי בערך, יומיים, שמגיל או

בפו היו לא עדיין שעיניו העולל, את
לו. שקראתי לסיפורים להאזין קוס,

 החיים, להם זורמים בדרך־כלל אך
 והחלומות, אחרת, או כך גדלים הילדים
 מערכת־יחסים על הלירה לפני שנטוו

במ להם מתנפצים ואידילית, הרמונית
השנים. רוצת

הבנ הלידה למועד מאוד סמוך כבר
 ומציאות לחוד ותוכניות שחלומות תי

לחוד. יומיומית
 הדברים מגיעים שבהן מישפחות יש
ההתייע מתחילות ואז משבר, לידי

 הנואשים והניסיונות מומחים עם צויות
לתיקון.
הדב עם להתמודדות הדרכים אחת

 היא הבעיות, היווצרות לפני עוד רים,
אדלר. מכון של להורים בית־הספר

הפסי של שמו על קרוי אדלר מכון
 שפיתח אדלר, אלפרד האוסטרי כולוג

 העשורים בשלושת ייחודית תיאוריה
התי את ׳.20ה־ המאה של הראשונים

 דריי־ רודולף הד״ר הפיץ הזאת אוריה
 אחד ובישראל. בארצות־הברית קורס

 שהיה יותם, אחי הוא בארץ מתלמידיו
 ב־ בארץ להורים בית־הספר מקימי בין

 לעזור היא בית־הספר מטרת .1963
 לעצמאות ילדיהם את לגדל להורים

 באווירה חברתית, ולתחושה ואחריות
ולהכי וכבוד־הדדי, שיתוף־פעולה של

דמוקר בחברה בונה בגרות לקראת נם
טית.

 נפשיות, הפרעות כי טען אדלר
מקו — סוטה והתנהגות לקוי תיפקוד

 *] בני־ עם הילר של במערכת־היחסים רם
 הראשונות בשנות־החיים מישפחתו

 רעיונותיו עם שהזדהה דרייקורס, שלו.
 משימה היא הורות כי האמין אדלר, של

 כל במילא כי וטען אותה, ללמוד שיש
חינוך. בעצם היא טיפול של צורה

במ להורים בתי־ספר מפעיל המכון
 תוכניות־הכשרה בארץ, שונים קומות

במ לטיפול וקליניקה למדריכי־הורים
בוגרים.

הפ מנהלת להורים בתי־הספר את
אברמסון. זיווית סיכולוגית

 בנד הנהוגות הטיפול יטית
־ המנ־ על־ידי מוצגות סן־אדלר

 בסידרה אברמסון וזיווית יותם אחי חים
 החינוכית. בטלוויזיה מישפוזת■ קשר

 גם רבה, בפופולריות זוכה הסידרה
יומ בבעיות דנה שהיא העובדה בשל

 מישפחות של מנת־חלקן שהן יומיות,
המיו ההסתכלות דרך בשל וגם רבות,
 המתעוררות בבעיות המנחים של חדת
לילדיהם. ההורים בין

 האורך קורס הוא להורים בית־הספר
 אחת נערכות הפגישות חודשים. שמונה

 הוא הקורס של הראשון החלק לשבוע.
 שונים במושגים דנים ובו תיאורטי,
ומבי ההורים של עיניהם את הפוקחים

 ביחס יותר גבוהה למודעות אותם אים
 * הח־ בבית. וליחסים לילדיהם לעצמם,

לבית־הספר. להירשם לטתי
 או בזוגות, הורים מגיעים לקורסים

ה המיקצועות, הגילים, מכל ביחידים,
והשכבות. עדות

 ההורים מדברים הפגישות במהלך
 האווירה על ילדיהם, על בגילוי־לב

 ילדיהם, לבין ביניהם היחסים על בבית,
 היחסים על אף ולפעמים הילדים בין
 ״ במינוח שמכונה מה שלהם, הוריהם עם
המוצא". ״מישפחת אדלר מכון של

 היינו אחדים ימים לפני שעד אנחנו,
שו־ ממקומות שבאנו לאלה, אלה זרים

 !,א
 ת !,ה ל

ה ר הו
 אלה, בעמודים המתחיל המדור,

 וילדים, הורים של בבעיותיהם ידון
 ב־ בפגישות משתקפות שהן כפי

אד ״מפוו של להורים בית״הספר
 כאם שנרשמה סרגוסטי, ענת לר".

 הדיונים את תתאר לבית-הספר,
 המובאות הריעות את בפגישות,

ה כאם. חוויותיה ואת בקורס
והמג• זה, במדור שיובאו כתבות


