
 קבלת לך מכין המלח בים הוד מלון
 אפשרויות של שפע עם חמה פנים

ומועילה: מהנה חופשה לבילוי

בריאות מרכז
 ומחוממת מקווה המלח ים מי בריכת

 טיפולי עיסוי, סאונה, ג׳קוזי, עם -
 פיקוח ופיזיוטופיה. כושר חדו בוץ,

רפואי.

(בת בקשה לפי קלוריות דל תפריט
מוקדם). אום

 שטאו- בשיטת חדישות כושר מיטות
ובשמי בהרזייה האחרונה המילה פו.
 כושר חדו 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,
.ונע. מכל והנאה טעימות

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

דולר) מליון (ארבעים $ 40,000,000

האמריקאי בלוטו
 בלוטו להשתתפות חינם בייעוץ המעונייגים

 אישיים פרטים יכתבו שבועי) האמריקאי(רב
ושמור גזור ן קרית־אונו 183 לת.ד. טלפון ״__+

בישראל! הבריאות בשרותי חדש

■ רפואה מיוחדים [׳חוחי□ בל
1 רפואי לייעוץ ארזג• מרכז — מאל״ר  ׳מ0

 תל־אביב .14 ארנבי ברח נפתח
(רב־קחי) 03/5101144 טל'

 תקופתיות ובדיקות מודרניים טיפולים מציע המרכז
מומחים. רופאים ע״י

ת הטיפולים קו הבדי ם ו :בין־היתר בוללי
ת ★ ק א מיכשור בעזרת שד בדי הקרנה. לל
ם טיפול ★ רי טחו א ב ניתוחים. לל
ם בוורידים טיפול ★ רחבי א ברגליים מו ם לל תוחי ני
ם ★ מרדי. שיטת כולל עור בבעיות טיפולי
המוח. תיפקוד של איבחון ★
ה טיפול ★ מ ט ס א א (קצרת!בשיטות ב  תרופות לל

היפנוזה. כולל -
לל בבעיות טיפול ★ כו ס גב( קו ס ניתוחים. בלי 1די
ת טיפול ★  (היפרהידרוסיס) הגפיים של זיעת־יתר במחלו

ניתוחים. בלי
ת טיפול ★ ת כולל עיניים במחלו ה אמנו אי הטבעית. הר
ת טיפול ★ ת במחלו ר כ מודרניות. בשיטות סו
רה. ★ הפיסיותרפיה. סוגי כל ★ טו  אקופונק

רסואי. טינול דרכי לגבי וייעוץ נוטפת חוות־דעת לקבל ניתן במאל׳׳ד
0 טל־ ,14 ב׳1אל — ע־מ3 מאל״ר 3 /8 1 0 1 1 4 4

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
תל־אביג ,221017 טלפון:

גזמירגרים

 המשא־והמתן למנהל 4 התמנה
 רוברט לאש׳׳ף, ארצות־הברית ביו

ב ארצות־הברית שגריר ),53(סלטרו
 ניו־יורק מדינת יליד פלטת, תוניסיה.
 לשלד אב הוא השכלתו, לפי ומישפטן

 לשונות(אנגלית, בשלוש השולט שד,
 פקיד בעבר, והיה, צרפתית) ערבית,

האמרי וההגנה החוץ במחלקות בכיר
 ונשא בבחריין ארצו שגריר קאיות,

 בשש בכירים דיפלומטיים בתפקידים
 לבנת, (ירדן, נוספות ערביות מדינות
ומאוריתניה). מארוקו אלג׳יריד, סותר,

הרופא
האחרון

חוג ה־ יוס-הולדתו ברחובות, 4 נ
 נצלץ, זליג שלמד! הד׳׳ר של 96

בש שנאסרו היהודיים הרופאים אחרון
 ש־ החפאים, קשר במיסגרת 1952 נת

 שעלייתו נצלין, עליהם. טפל סטאלין
לביולו פרופסור בנו, עם (יחד ארצה

 לפני הותרה נכדיו) ושני כלתו גיה,
 רוכל של בנו הוא בלבד, ימים חודש

 נוסף מפורסם קאלושקי.(שבן בעיירה
 שבילה שאגאל), מארק הצייר היה שלה
 לובייאנקה בבתי־הכלא מחייו שנה

 לשיכד הזכורים במוסקבה, ולפורטובו
 מתוך אלא ישירה, בהאשמה לא צה,

 אחיו, את בעדותו, יפליל, שהוא כוונה
 הבכירים כמנהיגיה שטיפל קרדיולוג,

שנים. באותן ברית־המועצות של

הדדי!
 בכפר־ בבית־החולים 4 נפטר

 בהרצליה, מביתו הובהל שאליו סבא,
 (״דודי׳׳) דויד ,38 בגיל מדום־לב,

 של החדשות עיתונאי(רכז מרגלית,
 שסבל בכיר, ואיש־רדיו הארץ) היומון

 אחיו מרגלית, הסברת. ממחלת רב זמן
 מרגלית דן השדר־העיתונאי של הצעיר

 יוצאי תל־אביבי רופאים זוג של ובנם
 לריע־ הרבות ביוזמותיו נודע גרמניה,

 הטור בטיפול, הנושא דישראל:1ק נון
 צבעי כל עצמנו, לבין בינינו השבועי,

הרשת.

האלמנה
הנדיבה

 דד ,93 בגיל בלונדון, 4 נפטרה
דבו דורותי(״דולי״) בארונית

 31 זה אלמנתו דה־רוטשילד, רה
 דה־רוטשילד, ג׳יימס הבארון של שנה
 אדמונד הבארון היחע, הנדיב של בנו

בצווא שהוריש, והאיש דה־רוטשילד,
 ר מיליון שלושה ישראל, למדינת תו,

 לבניית שנים) אותן דולר(של אלף 300
 דה־רוט־ בירושליס*. הכנסת בניין

 הספרדית פינטו למישפחת בת שילד,
 בארץ(שד־ שיישוב שזכתה המיוחסת,

 ייקרא התחתון) שבגליל מות־דבורה
 שנות רוב חיתה בחיים, בעודה שמה על

המש כפרית באחוזה בארמון אלמנותה
 מלא שהיה דונם, אלף 24 על תרעת
 תרמה, שחלקם אמנות, אוצרות וגדוש
בירוש ישראל לסזסיאון בחיים, בעודה

הלאו הבריטית לנאמנות ויתרתם לים,
לאמנות. מית

 1ת10אל תרמה סכן לאחר שרם ובסה *
 ש־׳0/77?ב׳ ב;״/ להקמת הכספים את
 הרהצר סל םוקם1 ההולך העל•!! פט
 רבים, לספים!וספים ובן בירושלים פיס

בירושלים. שערי-צדק בבית־החוליס

א/]2
)7)7? ר / * * / /׳ $

עם התגלה העידוד עקרונות ישרם ^
הדו קשה, כמשימה הימים חלוף

 מתוסכל שם גבוהה. מודעות רמת רשת
 דברים לבצע מצליח אינו כאשר מאוד

 מקוביות משהו לבנות כמו פשוטים,
 למקומם הפאזל חלקי את להכניס הלח,

 או הגרביים את לבד להוריד הנכון,
 אחרי אבל רצון, הרבה לו יש החולצה.
 אלי ופונה מתייאש, הוא אחד כישלון
יכול!״ לא אני ״אוף, לעזרה:

 במיק־ שלי האוטומאטית התגובה
כישלו על אותו לנחם היא כאלה ריס
במקומו. הפעולה את ולבצע נו,

ב לנקוט ניסיתי האחרונים בימים
מי על־ידי שהוצעה זו שונה, טקטיקה

 כאשר דווקא אותו, ועודדתי כל,
 בכעס הלנו קוביות את והעיף התעצבן

 שינוי חל לא בינתיים השטיח. על
 התוקף בחוסר־הסבלנות משמעותי

לניסים. מצפה עדיין אני אבל אותו,
 סגור, מעגל שקיים הסבירה מיכל

 הוא שהאחד אלמנטים, ארבעה בעל
שאח לזה ומוביל מישנהו של תוצאה

ריו.
 שייכות, מעידוד, מורכב המעגל

 מעודדים כאשר ואומץ. תרומה־תועלת
 הוא מבוגר) שגם להניח הילד(ויש את

מו והופר לתרום מוכן שייר, מרגיש
 ותחושת טובה הרגשה לו נותן וזה עיל,

אומץ.
 גורמים שארבעה עוד, אמרה מיכל
הי התפתחות על משפיעים עיקריים

והם: לד,
 האם — המישפחתית האווירה •

 פתוחה דמוקרטית, אווירה למשל, זו,
 אוטוקרטית, אווירה או הדדי כבוד של

ובלתי־מתחשבת. לוחצת
 מקומו — המישפחתי המעיר •

 בכור, למשל: הלידה. בסדר הילד של
וכדו אמצעי ילד בנים, שני אחדי בת
מה.

 נוקטים שבהן החיניר שיטות •
ההורים.

 מתור עושה אחד שכל הבחירה •
האלה. הנתונים כל

 כד האלה, הנושאים מן אחד כל על
 הפגישה נושא בהמשר. נלמד אמרה,
המישפחתית. האווירה היה הפעם

סיפ הקורס של הראשונה בפגישה
 וגם ילדה, היתה שכאשר אחת אמא רה

 היתה שלה, ההתבגרות שנות במהלר
 לה ויהיו תלד שכאשר לעצמה משננת
מא שונה אם תהיה היא משלה, ילדים

 לגלות מופתעת שהיא הוסיפה היא מה.
 לשני אם כבר היא כאשר שעכשיו,

 הדברים אותם את אומרת היא ילדים,
נל ושאותם לה, אומרת היתד, שאמה

 היא דור שעבר למרות אהבה. לא כד
אמה. כמו בדיוק מתנהגת פעם לא

נ נ ח צ  א

הידמו נמו
ל כ *י  שנעמד מאיתנו ביקשה *

 ברשימה רשימות. שלוש *■/לעצמנו
 הדברים מהם לכתוב ביקשה אחת

 מישפחת־ — הורינו בית את שאיפיינו
שלא בעבר שהחלטנו — שלנו המוצא

 ילדים לנו יהיו כאשר עצמם על יחזרו
 אנחנו ההחלטות למרות אולם משלנו,
 נהגו שבה הצורה באותה בדיוק נוהגים
הורינו.

שגר מיכל ביקשה השניה ברשימה
שהח הורינו מבית הדברים מהם שום
אמ ואנחנו, עליהם, לחזור שלא לטנו

עליהם. חוזרים לא נם,
לכ התבקשנו השלישית ברשימה

 במישפחת־המוצא הדברים מהם תוב
 על־פי־ ולנהוג לאמץ שהחלטנו שלנו

 הורינו נהגו שבה הדיר באותה הם,
איתנו.
 לדוגמה מיכל הציעה לנו לסייע כדי

 אווירה המאפיינות קטגוריות כמה
פסימ לעומת אופטימיות מישפחתית:

 לעומת כעס קבלה, לעומת ביקורת יות,
הסס דמוקרטיה, לעומת שליטה חום,
 לעומת סגירות עיקביות, לעומת נות

גבו ואמביציות ותחרותיות פתיחות,
הות.

 ואשר אחר־כר, שהתנהלה השיחה
 האווירה על מאיתנו אחד כל סיפר בה

 בה והיו מרתקת, היתה הוריו, בבית
וגילוי־לב. פתיחות הרבה

 בבית שגדלה סיפרה אחת אמא
בו היתה אר ודמוקרטי, פתוח מאוד

 לה היתה תחרותית. מאוד אווירה
 ליותר, ממנה שמצפים קבועה הרגשה
 ממלאת אינה כאשר מאוכזבים ומאוד

 אמרה היא בה. שתלו הציפיות את
 ״את המישפט: עצמו על חזר שתמיד

 הטמון הפוטנציאל כל את מנצלת לא
 שיוויוני בית היה שזה הוסיפה היא בר."

וש והאם, האב של התיפקודים מבחינת
 הפתוחה האווירה את לאמץ מנסה היא

ילדיה. עם כד ולנהוג
 בבית שגדלה סיפרה אחרת אמא

 גילויי־חיבה בו היו לא אבל חם, מאוד
 בין לא וגם לילדים, ההורים בין פיסיים
 שהיא, אמרה היא עצמם. לבין ההורים
 את ומנשקת מחבקת זאת, לעומת
הזמן. כל שלה הילדים
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