
 של העז ■מהקור ■כואב ■כשהגב מתעוררים
הלילה.

יש המצאה ודווקא האחרונה, ההמצאה
ה המודרנית, לכירת־השדה נוסף ראלית,

 היא המשוכלל, והתרמוס המשומר אוכל
החשמלי. שק-השינה

 שק ממציאו שם על הנקרא ■שק־השיגה,
 אליו אשר ורהב גדול שק־שעה הוא נוגל,

 ובקצותיהם הוטי־השמל שני מחוברים
 מעבירים שבו מהסוג (קרוקודילים) תססנים

לשנייה. אחת מכונית ממצבר חשמל
 המכו- למצבר התפסנים את כשמחברים

 וולט, 12 בן אחד נושאת שהיא בתנאי נית,
 כל ולישון בצידיה אותו לפרוש אפשר
 צלסיוס, מעלות 28 של נעים בחום הלילה

כלל. כואב הגב אין כשבבוקר
 הוא אין שק־השינה, של היצרנים לדברי

שה ברגע במצבר־המכונית. ■כלל מונע
מפ המבוקשות, המעלות 28ל- מגיע חום
 שק־השינה בתוך הנמצא תרמוסטט, סיק

 כאשר רק ומחדשה פעולתו, את החשמלי,
 ■שמצבר- יכך שוב, יורדת הטמפרטורה

בלילה. !דקות מיספר רק ■פועל המכונית
 שהוא שק־השינה, של ההמצאה בעלי

ש כי ־טוענים מקורי, ישראלי פטנט  לשק י
 שני לחבר אפשר רומנטיים: שימושים גם

 ואז הגוף בחום ולהתחמם לזה זה שקים
במצבר. השימוש את חוסכים
במצ להשתמש רוצים אם אפילו אבל

 שקי־שיגה ארבעה עד להרכיב אפשר בר,
 צריך אז כי אם אחת, מכונית מצבר על

להת כדי בבוקר המכונית את לדחוף יהיה
אותה. ניע

 בלונדית דוגמנית עם זאת, ניסו גם הם
 בתוך הלילה כל את בילתה אשר ■וצעירה

התרג ״בגלל להירדם יכלה לא אבל השק,
שות,״

 250■ל־ מגיע לצרכן שמחירו שק־השינה,
ה ניילון עשוי עליון מבד מורכב לירות,
 כותנה־חאקי. תחתון ומבד ■מים, דוחה

ומי מיוחד, מפוליאסטר הוא שלו המילוי
כובע גם לו כשיש ס״מ, 75x190 הן דותיו

ה בחום פיקניק הליל
 פרושו ומסעות טיולים אוהב להיות פעם,

 חגורה קצרים, !מכנסיים עם לצאת היה
 ילקוט־גב, מימייה, תלוייה שעליה כבדה

זיעה. והרבה־הרבד, מקל־הליכה
 הציווילחציה מצליחה לאט־לאט אבל
 של הקטנות ההנאות את גם לנו לגמור
 לבשל בדי מדורות הקמת הרים, על טיפוס

 על האדמה, על ושינה ■בקוססת־פח קפה
בבוקר כאשר שק־שינה, בתוך או שמיכה

 ■ס״מ. 40x40 של בגודל חשמלי
החלו בארץ, אותו לשווק כשהחלו מייד

הסקנ הגרמנים, לחו״ל. גם אותו לייצא
ה מהחום נהנים כבר והאנגלים דינבים

ה נם לבית. מחוץ ישנים כשהם ישראלי

 ■נערה סתם יודוביץ מרגלית היתד, פעם
כמז לעבוד הלכה היא אחר־כך יפה.

 תל- מערכת ראש רביב, דן של כירתו
 כשראתה הישראלית. הטלוויזיה של אביב
 ■סביבה, מסתובבים חשובים אנשים איזה

 והלכה חשובה, ־-להיות היא ■גם החליטה
ופילוסופיה. סיפרות ללמוד לאוניברסיטה

 בת צעירה מרגלית, של בחייה המיפנה
 ברמת־אביב, משלה בדירה המתגוררת 24

כמו בדיוק נראית שהיא למרות אשר

אשת

דן החליטה, מרגלית  לא -שהיא הסכים, ו
 החצי־ בבניין מזכירה סתם להישאר יכולה
 בתל-אביב. בקירייה הטלוויזיה של הרום
ל הפוליטיים, המרחבים את חיפשה היא

 מאותו האח״מים. בין הוא מרגלית של
 רביב, בלי או עם מרגלית, מסתובבת יום
מקור עוזריהם, החשובים, האנשים בין

 כל את שוכחת כשהיא ומזכיריהם, ביהם
השאר.

 כמה — אפשר ואם אנשים, עוד הכיר
חשובים. שיותר

 לראות כדי לכנסת, פעם אותה לקח דן
הס מרגלית בפעולה. יחידי־הסגולה את

 את גילתה כאילו במיזנון־הכנסת תובבה
הס הנכבדים חברי־הכנסת ואילו אמריקה,

 הסכס. את גילו כאילו סביבה תובבו
מקומה כי ברור היה ולמרגלית לטלוויזיה

 סביב בניין־הטלוויזיה, גועש אלה בימים
ה מתפקיד טסלר שמעון -של התפטרותו

הכת ■מערך כל והתמוטטות המדיני, כתב
 ממתינים ■היו אם בטלוויזיה. הפוליטי בות

 , יותר, ותכיר תלמד שמרגלית עד קצת,
 מיש־ באיוש בעיות כל להם היו לא ודאי
 הישראלית הטלוויזיה טסלר. של רתו

 מבינה שהיתה מדינית בכתבת זוכה היתד,
 קודמיה- כמו בדיוק ובטלוויזיה במדיניות
 אחד יתרון לפחות לה היה אך בתפקיד,

יפה. גם היתה היא :עליהם
לחכות. זמן היה לא לטלוויזיה אבל

 צה״ל ואילו אותו, רכש ההולנדי צבא
אותו. בודק עדיין שלנו

 לו ערכה קציךאספקה־ראשי מיפקדת
 באמצע אותו שמו חייל, לקחו מיסחן,
כש השמיים, לכיפת מתחת ■סיני, מידבר

ה מעלות. 4־6 היתד, .בחוץ הטמפרטורה
 לבוש כשהוא שק־השינה לתוך נכנס חייל

 (בגלל צבאיות ונעליים גרביים ביגדי־קייץ,
 ה־ מסקנות יום). באותו שהיתר, הכוננות

 נוח השק טובה, היתד, השינה :מיבדק
 מחובר השק היה שאליו לנגמ״ש ומרופד,

 חימום אך בבוקר, התנעה בעיות היו לא
!מספיק. היה לא הישבן אזור

מאושר, היה החייל גם !כי החליט צה״ל
 מאד ייתכן ולכן מאושר היה הנגמ״ש גם

ב החיילים יקבלו הקרוב בעתיד שכבר
 השינה שק את גולן, יהיה עדיין אם גולן,

■החשמלי.

דכין שד הנופשות
ריקודי־בטן התנאי:

ה מרובות ישראל נשות של לליבן מבין
 ריקודי אמנות חשיבות את ויודע ילדים
הבטן.
 של בקייטנות מקו׳מות אלפים ששת על
 רד אימהות, 20,000נד למעלה רבו רבין

 שיהיה כדי והריקודים. המנוחה את רוצות
 לשילטונות רביו הורה יותר, קל לאימהות

 אשר חיילות, לקיויטנות להקציב הצבא
 תבלינה שהן -שעה הנופשות בילדי תטפלנה

ותהנינה.
 עולה ■החיילות, מלבד הזה, התענוג כל

 מחמישה למעלה הממשלה ראש למישרד
 עצמו רבין כדאי. זה אבל לירות, מיליוני
הקיי 100•מ־ בחלק לפחות לבקר הבטיח

 עתה וכבר מרובות־ילדים, לאימהות טנות
 ה־ של חיל־החלוץ את לראות אפשר

 ראש- עבור מכינות כשהן מקייטנות
ריקודי־הבטן. הופעת את הממשלה

 של מפלקאט הלקוחה גיזעית תימניה
 היה פולני, ממוצא היא מישרד־ד,תיירות

 לענייני־ ככלב גם מונה רביב דן כאשר
הטלוויזיה. -של מיפלגות

יודוביץ מרגלית
בטלוויזיה כמו הבנה

ן ס ב ה ־ ח ו י נ ד ק ר ו ן ש י נ ו
 יצחק שראש־הממשלה מישהו חשב אם
 קי- עם הרציניות בשיחות רק עוסק רבין

 — יועצים במינויי או בהדלפות סינג׳ר,
 מעניינות רבץ את כי מסתבר טעות. לו יש
 אחד: תנאי לו יש אבל רקדניות־בטן, גם

אימהות. תהיינה שהן
 אלה בימים מארגן ראש-הממשל,ה מישרד
 בקייטנות להשתתף כדי לאימהות. קייטנות

״הקיי ■הממשלתי בסלנג הניקראות אלה,
ד, של טנות בי  אחר למלא האם צריכה ר
סודי: אחד תנאי  לארבעה אם להיות י

ה אחר ממלאת היא אם לפחות. ילדים

 ריקודי־בטן, לרקוד ■גם ויודעת השני, תנאי
 להצטרף מטוב יותר של סיכוי לה יש

לקייטנה.
 כי טוענים רבץ של שמקורביו הרעיון,

ה בשנים שלו ביותר הטוב הרעיון זה
 ד,*שנה כל משך מאוד. פשוט הוא אחרונות,

 שלהם בזאטוטים בלטפל האימהות טורחות
 עתה למדינה. נאמנים אזרחים לגדל כדי

 משך לפחות באימהות, המדינה תטפל
 למאושרות אותן ותהפוכנר, -שבועות מיספר

ושמחות.
 המנוח אשכול לוי •של בתקופה פעם,

הצ לא־כל־כך זה אבל זאת, לעשות ניסו
 בשביל הבינה לא היא גולדה כשבאה ליח.
ש־ ממשלה ראש הוא רבץ חשוב. זה מה

ה ; 11.* מ ה11 ז

האח״מים


