
מן משאל ע
״יחיה מתנות ״שונא  בחידונים המשתתפים רק אולם - התנ״ף אמר !
 שיגור או ובני־זוג, ידידים כין חילופי־מתנות זאת. מימרה זוכרים
מקבלים כולם קבע. של מנהג ביום הפכו ממשלתיים, לפקידים מתנות

 וכולם מתנות על חולמים בולם ;לכולם מתנות ונותנים מכולם, מתנות
 ויקרות יפות כמתנות זוכים שלדעתם הנוצץ, החוג באנשי מקנאים

:הנוצץ הישראלי החוג אנשי אל המשאל שאלת הופנתה הפעם יותר.

מבן־!וגרד׳ קיבלת מתנות ״אילו
 ״מד! כספי: מיכאל עורך־הזין אשת כפפי, עדה •

 כל־כך לא אני יפה. יותר זד. במחיר, יקרה יותר שהמתנה
 יודעת כשאני קטנה. במתנה להסתפק בכדי סנטימנטאלית

 לפחות אני מאמץ, ממש עושים המתנה את לתת שכדי
 יותר. זאת מעריכה ואני זה, למאמץ ראויה שאני מרגישה
 לי מכניסה שקיבלתי, ביותר היפה המתנה היא מה השאלה

 הארון את לפתוח צריכה אני הביתה. אשכול לוי את ממש
 ביניהם. היפה את והפרוות השמלות התכשיטים, בין ולראות

 חמש לפני שקיבלתי שעון היה שזה חושבת אני עכשיו עד
 יותר עוד דברים שאקבל מקווה אני אך מבעלי. שנים,

טובים.״
 עדיפה, סמלית ״מתנה פרדסן: אשת מכנם, עדה •

 להגיד שאפשר ביותר היפה המתנה יקרה. מתנה על לדעתי,
 המשפחה וחיי היפים ילדינו שלושת היא לבעלי שנתתי

 נעים ואז ההפתעה, גורם הוא במתנה העיקר שלנו. הנהדרים
 לרגל מבעלי, קיבלתי שאני האחרונה המתנה לקבלה• מאוד

 בשם צרפתי בושם עלי, האהוב בושם היתד. הולדתי, יום
 דברים אם כי פרחים, לי להביא נוהג אינו בעלי ז׳רבייה.

 לא גן־פרחים, בתוך עתה עד גרנו שם בכפר, שימושיים.
 לעיר, כשעברנו עכשיו, אבל פרחים. למתנות זקוקה הייתי
פרחים.״ להביא אולי, יתחיל, בעלי
ת בעל אשת כהן, צפורה •  טופז: התכשימים חנו

 היוותה לגמרי, חלקה טבעת שהיתר, שלי האירוסין ״טבעת
 פשוטה היותה למרות מבעלי, שקיבלתי ביותר היפה המתנה

 באפשרותו אז שהיה מה כל וזה בצבא, חייל היה .בעלי
 אני אך ובעלות־ערך, יקרות מתנות קיבלתי כן אחרי לקנות.

 לקבל רוצה שהייתי המתנה הטבעת. את כולן על מעדיפה
 אני אמיתיות. פנינים שורות שלוש של מחרוזת היא עתה

שמלות תכשיטים. אלא במתנה, שמלות לקבל אוהבת לא

ממלוןמכנס

יפה.״ תמיד ותכשיט ולהתאים, למדוד צריך
 שנתנה ביותר היפה ״המתנה צייר: ראובן, ראובן •

 הולדתי. ליום לי ילדה אותה אריאלה, בתי, היתד, אשתי לי
 25ה־ ליובל והסטודיו הבית את כשבניתי מצדי, אני ואילו

 אומנם מתנה שלי. לסטודיו זהב מפתח לה נתתי לחתונתנו,
סמלית.״ אבל יקרה, לא

 שאני ביותר היפה ״המתנה אויפנאית: בר, לולה •
 למשך בקיסריה, הגולף למועדון מינוי היתד, מבעלי קיבלתי

 מתנה. איזושהי לו שנתתי זוכרת לא כבר עצמי אני שנה•
 איזו לי נותן כשהוא בעלי, ואילו נתתי. שלא רב זמן כבר

למאורע.״ או מסוים לתאריך קשר שום בלי זה אז מתנה,
שי״ל עסקנית ממלון, י?ןל •  ״קיבלתי פוליו: אילנ
 הולדת בימי מתנות לתת מקובל אצלנו מתנות• הרבה בחיי

 בני־הזוג, בתיי מסויים בתאריך הקשורה מתנה וחגים,
 עם צמיד קיבלתי לאחרונה זה. את זוכרים שעוד במידה
 מוצא שהצמיד אגב כבדרך לבעלי סיפרתי קטנות. פנינים

 ביותר היפה המועד, אותו. לי וקנה הלך והוא בעיני, חן
 את מקבלים תמיד טבעת־האירוסין. היתד. ממנו שקיבלתי
 טבעת- היתה זו הנישואין. לפני ביותר היפות המתנות

 יבואי מיד כי הגודל, את אומר לא במיוחד. גדולה יהלום
 ומצית. ספרים שעון, כמתנות קונה אני לבעלי הגנבים.
 יקר. תכשיט כמו ערך אותו בעל הוא זר־פרחים לדעתי

 באתי ומפתיעה. נפלאה מתנה קיבלתי האחרון הולדתי ביום
 — בעלי בידי ומבושלת מוכנה היתד. וארוחת־הערב הביתה
כמובן.״ העוזרת, בעזרת

אטרון שחקנית מרון, חנה •  שאני ״זה הקאמרי: התי
 על להשגיח בלילה קם ובעלי מהצגה בלילה מאוחר חוזרת

 זאת, לעומת ביותר. לי היקרה המתנה זאת — במקומי הילד
 חדש דק לו נתתי ואני טראנטה, אוטו פעם היה לבעלי

חו אני המכונה. את להרים מאוד קל שבאמצעותו ומיוחד
ביותר.״ עליה שמח שהוא המתנה היתד, שזאת שבת
 אינני לכן מתנות; אוהב לא ״אני צייר: דויד, ז'אן •
 זאת נותנת. היא לכן מחנות! אוהבת אשתי מתנות. נותן

 אבל תאריכים. זוכר לא אני אצלנו. כאובה נקודה כלל בדרך
 אחוז. מאד, יהיה שזה עושה מתנה בסדר, לא משהו כשיש

 אספרדיי. — מספרד נעלי־בד־וחבלים זוג לאחרונה קיבלתי
 לחוץ־לארץ; נסעה ואשתי נורא קטנה בדירה גרנו פעם

 היא עכשיו במועד,. חדשה דירה לה הכנתי חזרה, כשהיא
 אתם בתל־אביב. כזה לקבל אי־אפשר אבל בגד־ים. רוצה

 הנשים. משאר גדולה יותר שניים פי היא אותה? מכירים
הו ליום שנה, לפני •46 מספר להיות צריך שזה שמעתי
ודגים, ציפורים 7ש ציורים עם דפים, לה נתתי לדתה,

 אני זה. את תקבלי לכן כסף, לי אין עכשיו והוספתי:
 היתד, זאת אבל פרוטות, שעולה מכחול ממנה קיבלתי עצמי

ביותר.״ שאהבתי המועד,
ש כמה ״כל עורן־דין: אשת רוזנשטיין, מלכה ס

המ מעניינת. יותר היא ומקורית, אוריגינלית יותר המתנה
מגן עם שרשרת־זהב היתד, ביותר היקרה ד,אוריגינלית תנה

רוזנשמייןראובן
 נתן הוא מאוד. לו יקרה והיתה לבעלי שייכת שהיתר, דויד

מיוחדת.״ בהזדמנות אותה לי
 ״אני מאיר: .מרדני התעשיין אשת מאיר, רבקה #

 המתנה מתאים. מצב־רנח כשיש נותנים שמתנות מוצאת
 שאני זוכרת לא אני שקיבלתי. הילדים הם שלי ביותר היפה
 שאינני כך הכל, לי נותן הוא מתנה• איזושהי לבעלי נתתי

 זר־ ממנו קיבלתי ליום־הולדתי מיוחד״ למשהו משתוקקת
 היפה תרומתו פרחים. לי מביא הוא שבת כל גם פרחים.
שי״ל־פוליו בניין בהקמת לי עוזר שהוא זה היתר, ביותר  אילנ

 אליה משתוקקת שאני המתנה ראש. יושבת אני שם בבת־ים,
 לבית־ — בארץ אפילו או לחוץ־לארץ, נסיעה היא עכשיו

עייפה.״ קצת אני במקצת. לנוח הבראה,
 בעל־מלונות: פדרמן, יקותיאל אשת פדרמן, סמו •
 שאל שנים, תשע לפני הילדה, כשנולדה וילדה. ילד לי ״יש

 תכשיט איזה לי, הציע הוא במתנה. רוצה אני מה בעלי אותי
 מהחי- שסבלתי לאחר רוצה, שאני התכשיט לו: אמרתי יקר•

 קיבלתי זאת מכונת־כביסה. הוא הראשון, בני של תולים
 שנות עשר אחרי רומאנטית, אשה בתור מעשית. אשד, בתור

 מקווה ,אני פתק: ועליו מבעלי זר,שושנים קיבלתי. נשואים,
 ובתור שעברו.׳ השנים עשר כמו יהיו הבאות השנים שעשוי

 ויקרה ולבעלי, לי השייכת דירה לי יש מאטריאליסטית אשה
מאוד.״ לנו
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ה מ י ש ת ר נ י י נ ע מ
 של מאראסייבו בתורכיה; אשר איזמיר צרפת: בירת פאריס,
 ברזיל; בירת ז׳ניירו, דה ריו בהולנד; אשר אוטרכט וונצואלה;
 אשר צ׳יקאגו דרום־אפריקה; של יוהנסבורג ניו־יורק; ניו־יורק,

 הערים רשימת לא זאת קנדה... של מונטריאל בארצות־הברית;
ת אשר בירידיהן. משתתפת ישראל מזינ

 של ביץ׳ מייאמי באיטליה; אשר מילאנו פרס; איספאהאן,
 אשר בריסטול מקסיקו; של בירתה סיטי, מקסיקו פלורידה;

 קא־ בדרום־אפריקה; קייפטאון תורכיה; של קושטא בבריטניה;
.בקפריסין לימאסול וונצואלה; של בירתה ראקאס, .  גם זאת .

ת רשימת לא ה למגבית נכבדים הכי התורמים של הכתובו
מאוחדת.

 ג׳נבה ארצות־הברית; בירת וושינגטון, ברזיל; פאולו, סאו
 בירת הלסינקי, ארצות־הברית; של פילדלפיה בשויצריה: אשר

 בגרמניה; אשר פראנקפורט ארצות־הברית; של דטרויט פינלנד;
.בורמה של ראנגון פאנאמה; בירת סיטי, פאנאמה .  גם זאת .

ת רשימת לא בו הפספורט. נערות מגורי של המלאה הכתו
 אשר מלבורן הבירה! לונדון הדרומית; ברודזיה סאלסביורי
 באראנ־ בגרמניה: קלן ארצותיה,ברית; של קליבלנד באוסטרליה;

 וינה העיר; סינגאפור יוון; בירת אתונה, בקולומביה; אשר קילה
ה... של ברלין אוסטריה; של  העריס רשימת לא זאת גרמני

ישראליות. מסחר לשכות לאחרונה נפתחו בהן
 של בריסל שוודיה; בירת שטוקהולם, קאנאדה; של טורונטו

גואט של בירתה סיסי, גואטמלה באיטליה: אשר גינואה בלגיה;
 אשר קולון בניגריה; אשר איבאדאן גרמניה; של מינכן מלה;

.ארצות־ד,ברית של מילוזקי נסאנאמה; .  רשימת לא גם זאת .
ם הסניפים שי הקיימת■ הקרן של החו

 של אנטוורפן הולנד; של האג דרום־אפריקר,; של פראטוריד,
של ויניפג פרס; של טאהאראן איטליה; של רומא בלגיה;

ל....... קאנאדה; נשלח אליהן הערים של חלק רק הן אלה כ
עון הזה, העולם של חוץ־לארץ מנויי משלוח שבוע מדי  שבו

 על שבועי רו״ח בניכר לישראלי המביא הישראלי, החדשות
בבית. הנעשה

זי0€8
יו0$׳>ן:)8̂

ע **>#■*■8 *

ז א די 1884 מ ם הברנ ס ר פו ם הנו ל עו לו ב כו


