
לרות׳
רפה טריה גרושה

 הספיקה כבר אבל ,20 בת רק היא
או ולהתגרש. קצר זמן נשואה להיות

גרו היא מדי. צעירה שהתחתנה מרת
 1.70 סוב, ממש נראית יפה, טריה, שה

ארוך. שאטני שיער מטר,
הכת על ראש עם רוצה היא אותך

 מה יודע מבין, בוגר, מאוד, נאה פיים,
 בעבודה עוסק מעניין, רוצה, שהוא

 אותי שאל .25 גיל בסביבות מעניינת,
).1/2690( על

★ ★ ★

חתונה בלי תינוק
 מיכתב כאן התפרסם שעבר בשבוע

 או חתונה עם תינוק. הרוצה רווקה של
 חשבתי התינוק. העיקר חשוב, לא בלי,

 צילצו־ מרוב יתפוצץ שלי שהטלפון
 צילצל ולאכזבתה, לאכזבתי, אבל לים,

 יודע לא הוא כאילו שנשמע אחד, רק
 ירד דקה ותוך מדבר, הוא מה על בדיוק

הפרק. מן
 ל־ ואולי דומה, משהו השבוע אז

לקוד מאשר מזל יותר יהיה )2/2690(
 יפה, ,27 בת בגרושה מדובר מתה.
 עור, בהירת מטר, 1.70 חטובה, נשית,

 חברותית, עיניים, ירוקת שאטנית,
סימפטית.

 קשה אבל תינוק, ללדת רוצה ״אני
 מאוד שאני כיוון בן־זוג, למצוא לי

 רוצה ״אני לי. אמרה היא בררנית,״
 איכפת לו שיהיה בילד, יכיר שהאב
 רוצה היא בהריון.״ אהיה כאשר ממני
 יפודתואר, גבוה, אינטליגנטי, אותך

 בעל גברי, רומנטי, ,40 עד 28 בין
 מצליח, איש קרחת, לא יפה, שיער
 אומץ הרבה שצריך יודעת ״אני אמיד.

 אומרת, היא לבד," ילד לגדל להחליט
זה.״ על חושבת אני שנה ״כבר

★ ★ ★

 שאחרי מספר )44( צפיר טוביה
 השלישי יונתן, הקטן, בנו שנולד

 ושלומית, יואב אחרי במיטפר,
 בת- שהיא יעל, לאשתו אמר הוא
 עוד לעשות ננטה בואי בערך: גילו
 יעל לשלומית. אחות שתהיה בת,

 ותת־ זה, על תחשוב שהיא אמרה
 חזרה היא שלה. הגינקולוג עם ייעץ

פסי על המליץ שהגינקולוג ואמרה
טוביה. בשביל טוב כולוג

★ ★ ★

החלל את דמדא
 ממושכת מערכת־יחסים לו היתה

 מחפש הוא ועכשיו נגמר, זה וטובה,
או שיאהב החלל, את שתמלא מישהי

 )3/2690(ההיא. את אהב שהוא כמו תה
 12 כבר לשעבר, חיפאי ,33 בן רווק הוא

ה העיר את ואוהב בתל־אביב, שנים
 מטר, 1.75 ביבוא, מתעסק עצמאי, זאת,
רו מאור טיפוס רחב־כתפיים, נאה,

 בילויים, טיולים, סרטים, אוהב מנטי,
שחייה.

 רזה, נאה, פיקחית, רוצה הוא אותך
 מה לו משנה לא מעניינת, מושכת,

 שלו הקול אבל אותו, ראיתי לא גילך.
משהו־משהו. זה בטלפון

★ ★ ★

ה בסידרה ההיא, את שמעתם
לע נועדו ורדים בטלוויזיה חדשה
 הסיפור: לגיבורת אומרת שירים,

מתח אשה גפרור, כמו נדלק גבר
מגהץ! כמו ממת

★ ★ ★

תשמח רותי
 הם ועכשיו אליי, שפנו לקוראים

מוצ ולא שלהם המיכתב את מחפשים
היא הבעייה מקום. לי שאין לא זה אים:

 בלי משעממים, שלכם שהמיכתבים
 עצמכם, על תעבדו דימיון. בלי רגש,

 אתם ואם שוב. ותנסו תתעמקו, תחשבו,
 לכו ממכם, רוצה אני מה מבינים לא

 אחר. במקום שלכם החברים את לחפש
 אל להתקשר מוזמנים האחרים כל

 את לשמוע שתשמח בטלפון, רותי
שעה. בכל כמעט ,221017ב־ קולכם

★ ★ ★
פראי משהו

 חתיכה, רזה, מקסימה, יפה, היא
 חיים, אוהבת מטר, 1.70 חטובת־גוף,
חופ מיקצוע בעלת אדיר, חוש־הומור

 היא עיסוקה. בתחום מאוד מצליחה שי,
 חם, פנוי, גבר עם וטוב רציני קשר רוצה
עיסו בתחום מצליח חוש־הומור, בעל
 משהו בו שיהיה טוב, נראה מעניין, קו,

 כמו לאהוב, שרוצה לה, שיש כמו פראי,
 .50ה־ בסביבות שיהיה רוצה, שהיא
).4/2690(על אותי שאל

★ ★ ★

סי גולדהירש אילן הפיזמונאי
ה על העיתונים באחד השבוע פר

 משתמש, הוא שבו לשיער שמפו
 שבמי- וטען נשירה, לעצור שאמור

 נעצרת.״ השיער נשירת שלו קרה
בריצפה.

★ ★ ★

להתגרש רוצים רא
 עם בטלפון שעבר בשבוע דיברתי

 לפני- 11 היתה השעה רבני. פרקליט
 צילצל, שלו השני הטלפון הצהריים.

 לא ״למה רגע. שאמתין ביקש והוא
 לך!" חיכו הדיינים כל לדיון? 9ב־ הגעת

 שהוא אמר ההוא כועס. אותו שמעתי
 הריצה. מרתון בגלל בפקק, נתקע
 רוצה?!״ לא שאתך או גט רוצה ״אתה
 מחכה הרי ״אתה הפרקליט, עליו צעק
 תצטרך עכשיו זמן! הרבה כל־כך לזה

 את שאלתי חודשים!״ כמה עוד לחכות
 ״גם אמר: והוא הגיעה, האשה אם הרבני

 לחשוב מתחיל כבר אני הגיעה. לא היא
להתגרש." רוצים לא שהם

★ ★ ★

 מישפטן, ריפל, יואל של קטע
ביי המקומיות: לבחירות הקשור

 המועמדים אחד קיבל אחד שוב
 אמר והוא קולות, שלושה רק

 גבר עוד שיש רואה אני לאשתו:
בחייך.

★ ★ ★

רודף־שלום
הכפ אחד תושב )5/2690( הוא

 ,41 בן הארץ, במרכז הערבים רים
 נאה, הופעה בעל איש־עסקים, משכיל,

יש להכיר מעוניין פנוי, לא מטר, 1.72
 ,35 בסביבות אינטלקטואלית ראלית

העמים. שני בין לידידות רודפת״שלום,

 שהגיע חושבים לא אתם
להיפגש? הזמן

 איתכם, אני איתי, אתם
זה. עם זה ואתם

 מסיבה מתבנן הזה העולם
 שהבית לסי המדוד, לקוראי

 שהתחתנו למי דרכו, בן-זוג
 מקווים שעדיין ולמי בעזרתו,
להכיר.

לכ מתבקש שמעוניין מי כל
 שלו, הפרשים את ולמסור תוב
למדור. שלו וממיר ציון תוך

ז ג ע ר סז
מיפלגות
עם סולידריות

מה?
 נכנס פרס שימשן ■
 עוד למלכודת. שוב 1
 רא הוא שדו. פאשלה 1
 טיב מהו הבין 1
המישחק. |

 היא שוב. למיפלגת־העבודה קרה זה
בפח. עצמה את הפילה

עול ועידה לקיים הרעיון כשעלה
ה עט יהודית סולידריות של מית

 לטפס מיפלגת־העבודה מיהרה מדינה,
 לייצג גור מוטה על הוטל העגלה. על
זה. במיבצע המיפלגה את

 אנשי־ה־ עם יחד נאמנה, פעל גור
 וגידים, עור קרם כשהמיבצע ליכוד.
 שהיא לפתע מיפלגת־העבודה נוכחה
למלכודת. נכנסה
מ ועידה אלא סתם, ועידה זו אין

ול שמיר יצחק בשם שמיר, יצחק טעם
 להפגין נועדה היא שמיר. יצחק מען

ה העם כי והאמריקאים העולם לעיני
ו שמיר מאחורי מתייצב כולו יהודי

לוושינגטון. נסיעתו ערב מדיניותו,

 הוא בבוקר, לקום רוצה ושאינו רב,
 מן להיפרד מסרב הילד ידועה. תופעה
 חשוך. בחדר לבדו ולהיעזב ההורים
 לצאת ומסרב עייף, עדיין הוא בבוקר

המיטה. מן
 הובילו כך על היומיומיים הוויכוחים

יל לשלושה אב רון, גירעון הד״ר את
 לבעייה. פיתרון ולחפש לנסות דים,

רון: אומר
 בעל־חיים שבו מצב קיים לא בטבע

 לבדו לישון שלו הרך הצאצא את שולח
 אחד בעל־חיים אף ואין מפחיד, בחושך

 את משלים שהוא לפני בבוקר שקם
ל חשובה השינה שלו. מיכסת״השינה

 נחוצה היא האכילה. מאשר יותר גוף
פיסיולוגיים. תהליכים לשימור

 את הורן ג׳ים החוקר גילה 1953ב־
 החוקרים הבינו ומאז החלום״, ״שינת

 היא החלימה השינה. חשיבות את
וה המידע בכל עושה שהמוח ״סדר"

היום. במשך אגר שהוא תחושות
 מיב־ תום לפני ילד מעירים כאשר

 הבקרים, ברוב קורה וזה סת־החלימה,
 הספיק לא עוד המוח לשבת, פרט

שה להיות עלולה התוצאה להתארגן.
 פחות היום, במשך רגוע פחות יהיה ילד

 למורים יותר להפריע עלול הוא מרוכז.
 יש להוריו. יותר ולהתחצף בבית־הספר

 בין ישיר קשר על המצביעים מחקרים
חוסר־שינה. לבין ואלימות עצבנות

 12ל־ זקוקים 7 עד 3 בגיל ילדים
12 עד 7 בני לפחות. שינה שעות

 לבית־ וללכת לקום רוצה הוא אין
הספר.

ל נשלח שהוא להבין צריך הילד
לטו להיות, צריך שכך מכיוון מיטה,

 רוצים אינם שההורים מפני ולא בתו,
בחברתו. יותר

 תושב רון, הד״ר של דבריו כאן עד
במ ששיכלל אמירים, כפר־הצימחונים

 לבעיית שלו הפיתרון את הזמן שך
להר הצליח הוא סרבני־שינה. ילדים

 )4(ויואש )9(עינב ),11(יותם את גיל
היל שני מוקדמת. בשעה לישון ללכת

 6 בסביבות מתעוררים הגדולים דים
אח שעה כחצי — והקטן בבוקר, וחצי

ריהם.
 ממהרים השניים כערב. להקליט

 מחכה שאז מכיוון ולאכול, להתלבש
 7.30 השעה עד הגדול: התמריץ להם
שהוק בתוכניות־הטלוויזיה צופים הם

 החביבות הקודם. בערב עבורם לטו
 סבי1ק מישפוזת הסס, מ■ הן עליהם
נוישפחה. וקשרי
ה את לראות נהנים סתם לא ״הם

 חשוב גם ״זה רון, ד״ר אומר תוכניות,״
יכו הם ככה רק חברתית. מבחינה להם
 להיות בבית־הספר, להיות לים

 על מדברים הילדים כאשר בעניינים
 בערב. אתמול של שידורי־הטלוויזיה

 להם, חשוב זה כמה עד תפסתי כאשר
 את לראות להם לאפשר הרעיון לי בא

 לבית־ מוכנים שהם אחרי רק *התוכניות
הספר.

ויותם יואש עינב, עם חץ ד״ר
יקיצה אין חלזסת בלי

 כאיש התייצב היהודי הימין ואכן,
ב השבוע שהתקיימה בוועידה אחד

אח התפלגו. המערך אוהדי ירושלים.
 פרס שימעון לקריאת נאמנים היו דים

 המישחק טיב את הבינו אחרים ובאו.
 בלתי־הפג־ או הפגנתי באופן ונעדרו

 הוזמנו לא בכלל השמאל אנשי נתי.
 ״ועידת הרישמי: השם שותפו. ולא

היהודי." העם להזדהות ראש־הממשלה
 בין להפריד ניסיון שום נעשה לא

 מדינת־ עם היהודית הסולידריות
ה לבין ואחידה, כללית שהיא ישראל,

 ראש־הממשלה עם היהודית סולידריות
 תהיה מאוד. חלקית שהיא ומדיניותו,

ב הרושם תהיה, כאשר הודעת־הסיום
 של גדול אישי ניצחון שזה הוא עולם

שני. כינור אף אינו פרס שימעון שמיר.

בריאות
■ השינה סרבו

 רזצה איע הידד בערב ■
 בבוקר דישון. ללכת 1
 לקום רוצה איננו 1
עושים? מה |

בע־ לישון ללכת רוצה שאינו הילד

 9ל־ זקוקים 18 ער 12 בני .10ל־ זקוקים
שעות.

 שנה 1500 לפני בערב. 9 בשעה
 ומצאו הגוף, תיפקודי את הסינים חקרו
 חשוב, שעות־השינה מיספר רק שלא
 מש־ שעות באילו השינה, זמן גם אלא

 שילדים שחשוב התברר עות־היממה.
 חצות לפני שעות שלוש לפחות יירדמו
הלילה.
 מן נטענת סוללה נוציא שלא כפי
 כך הטעינה, בתום רק אלא התקע,
 שילדיהם לכד לשאוף ההורים חייבים

 טיבעית. בצורה השינה מן יתעוררו
 טיפוסית, מודרנית במישפחה הבוקר,

 במשך הלחוץ הזמן בדרך־כלל הוא
 עוזבים אחת ולא ממהרים, כולם היום.

 לעבודה, או לבית־הספר הבית, את
כעוס. במצב־רוח

 יש בבוקר, טובה אווירה ליצור כדי
 כלומר: בערב, כבר הבוקר את להכין ׳

 בערב, כבר ההשכמה עם להתמודד
 בשעה לישון יילך שהילד לכך לדאוג

ההת את לחסוך אפשר כך מוקדמת.
בבוקר. איתו מודדות

ה עם להתמודד יותר קל למעשה,
מ עייף כבר שהוא מכיוון בערב, ילד

 הוא גופנית מבחינה פיסיולוגית. בחינה
 הפסיכולוגי הצורך ורק לישון, רוצה

ער. אותו מחזיק
 הילד יותר: מסובך המצב בבוקר

פסיכולוגי באופן וגם פיסיולוגית, עייף

 בטלוויזיה. מתעניין לא עוד ״הקטן
חדש." סיפור בוקר כל מקבל הוא

מישפט
א יהלום ל כ ב

עשתה התביעה
לטרפד כדי תרגיל

עדת־1 החלטת את
השיחרורים.

₪ אלדן אלכד,
 הד״ר עורך־הדין נונסה רב זמן מזה

 בעיר- הדיון את להקדים מישגב חיים
 בית־ לפני יהלום משה של עורו

 עלה לא שהדבר אלא העליון. המישפט
בידו.

בכ הורשע אמרגן־לשעבר, יהלום,
 הוא למאסר. ונידון מעשי־אונס, מה

 מצידה, והתביעה, הרשעתו, על עירער
 העיר- מועד קולת־העונש. על עירערה

באפריל. 18ל־ נקבע עור
 שני לרצות יהלום הספיק בינתיים

 לפני להופיע ועמד מעונשו שלישים
 מאסרו שזה מאחר ועדת־השיחרורים.
)39 בעמוד (המשך .

י—
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