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 הרבה תשמעו עוד אתם לכם, שהבטחתי כמו
 ונתחיל בואו אז שלי. האחרון החוצלארץ על זמן

 ששווה עצה תרוויחו אתם גם ואולי מהתחלה
כסף. הרבה

 במישרד־ הטיסה כרטיס את קניתי כאשר
 עבורי לשכור שידאגו ביקשתי מסויים, נסיעות

 ושאחרי (יוגוסלוויה) בזאגרב לי שיחכה רכב
 בוונציה אותו להחזיר אוכל ימים שבוע

 ביררה בסוכנות־הנסיעות הפקידה (איטליה).
 הרץ ההשכרה בחברת הפרטים את בשבילי
 דולר 189 עולה 4 רנו מסוג שמכונית והסתבר
 את לקחת מבקשת שאני מפני אבל לשבוע.

 אחרת, בארץ אותו ולהחזיר אחת בארץ האוטו
 רולר 300 של קטנה תוספת לשלם צריכה אני

 כמובן, הדבר, טעות). לא — דולר מאות (שלוש
 את לברר והחלטתי לגמרי בלתי־הגיוני לי נראה

בעצמי. העניין
 מישרד יש כיכר־אתרים על־יד הירקון, ברחוב

 אם הפקידה את ושאלתי נכנסתי הרץ. של
 שכדי אמרה הפקידה נכון. בידי שיש המידע
 למרכז ללכת צריכה אני המחיר, את לדעת

 ביקשתי לי). (נדמה החשמונאים ברחוב שלהם,
 לשם, הדרך את לי ושתחסון־ למרכז שתתקשר

 את לשמור צריכה שהיא אמרה הפקידה אבל
 למה לקוחות(מעניין בשביל פנויים הטלפון קווי
למעריצה?) אותי, חשבה היא

 שלי לבית שהדרך אלא הביתה. הלכתי משם
 שלט ראיתי פיתאום ושם הירקון ברחוב עוברת

 אותה את ושאלתי נכנסתי, אוויס. חברת של
 יוכלו שלהם במרכז שרק אמר הפקיד השאלה.

 מייד חייג הוא ולכן מדוייקת תשובה לי לתת
בטלפון. איתם לדבר לי ונתן למרכז,

 לי תעלה לשבוע שמכונית לי אמרו באוויס
 אחרת בארץ החזרתה עבור והתוספת דולר 200
 והלכתי מכונית דרכם הזמנתי דולר. 65 היא

 לא פשוט שקטה. הייתי לא בבית אבל הביתה.
 שתי בין גדול כל־כך הבדל שיש להאמין יכולתי
 אם ושאלתי להרץ טילפנתי מהבית חברות.
 החזרת עבור דולר, 300 לוקחים שהם נכון אומנם

 נכון, לא שזה לי ענו מהמרכז אחרת. בארץ רכב
דולר. 310 לוקחים הם דולר, 300 לוקחים לא הם

 שאתם לפני אחת אגורה תשלמו אל לעולם
המתחרים. אצל המחיר את בודקים
 אוויס שלי. הנסיעה אחרי נכתב זה קטע אגב,
 האוטו ואדיבים, נחמדים היו ובוונציה בזאגרב

 דולר, 234 בסך המחיר, הפרש ואת מצויץ היה
אחרים. דברים על הוצאתי
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הגדול לחופש שירות תשדירי
 בכלל ילדים להם שאין קוראים ,15 גיל מעל ילדים להם שיש קוראים

 שום להם ואין שלהם הנהדרים הילדים עם נפלא שמסתדרים וקוראים
זה. בגליון אחר לדף לעבור מתבקשים — הגדול בחפש בעולם בעיה

 הוא הגדול החופש שבשבילכם ומציקים, קטנים לילדים הורים ואתם,
 מי ידי. על כאן תצטופפו החסכנות, כל וביזבוז עצבים מריטת צרורה, צרה
 מתשדיר קטע לא זה אני?(לא, לא אם לכם, יעזור ומי כמוני אתכם מבין

תייר). ויקטור של השרות
לכם לעזור אנסה הגאולה, יום שהוא ׳84 בספטמבר 1ל־ ועד מהשבוע

 בואו פתיחות. מספיק טוב, בשלום. הגדול החופש את לעבור ולעצמי
לעבודה.־ וניגש

 נופל זה והשבוע, רביעי ביום תמיד נפתח הזה העולם של השבוע
 מתייחסת אני אגב, הזה. מהתאריך נתחיל לכן ביולי. 11 ה־ על בדיוק
 שלכם הילדים כל את ששלחתם ומכאן נורמאלים אנשים כאל אליכם

אחרי־הצהריים. רק מתחילה הבעיה וכל בבוקר לקייטנות

ם ו 11.7 ר׳ י
ם את הטלוויזיה משדרת ד׳ ביום  יוותר לא מהשורה ילד ואף הדרדסי
 את לקחת מציעה אני השידור, לשעת ההמתנה את לקצר כדי עליהם.
 היבשות, הערים ילדי — ואילת טבריה חיפה, תל־אביב, לים(ילדי הילדים
ספר). ויקראו החדר את שיסדרו

ם ו 12.7 ה' י
 יוצאת הצגה שהיא פנסו הילדים הצגת את לראות ילכו כרמיאל ילדי
 מוכשרים שחקנים שני להורים. מאוד נעימה והפתעה לילדים מהכלל

 פליאה מעוררי דברים שלו הגוף עם שעושה גאוני, אחד ופנטומימאי
מהטלוויזיה. כבר אותו מכירים שכולנו רוזן, חנוך הוא הלא ממש,

 אופני חבורת הסרט את לראות שילכו וירושלים תל־אביב ילדי
\  קצת מתח, קצת באוסטרליה. ילדים חבורת על הרפתקות סרט 8^
אופניים. מרוצי והרבה צחוק קצת פחד,

13.7 ר 0<ו
ואחר־כך טלוויזיה יש הצהריים אחרי כסף. לבזבז צריך שלא יום זה

 כאלה ספרים כמה כבר שראיתי הרגשה לי יש
 סוגי 500 קרמים, סוגי 300 גם ראיתי אבל בעבר.
 כולם ועל לסוודרים, סריגה הוראות 200ו־ עוגות

ספה על לכתוב לא למה אז כתבתי.

 אחרי צעירה להישאר כמובן לו קוראים
 אדלסטיין ברברה על־ידי נכתב והוא 40 גיל

 על קצת מדבר הספר תירוש). (הוצאת
 רפואה, על קצת הזה, הגיל של הפסיכולוגיה

 לעשות איך הרזיה, על קצת קוסמטיקה, על קצת
ועוד. ועוד מבוגר בגיל סכס

 מייד. שתתחיל כזה, ספר קראה לא שעוד מי
 מי במאוחר. או במוקדם 40ל־ מגיעות הרי כולנו

 הלאה הספר את להעביר יכולה כבר שקראה
 את להגביר בשביל מתח, ספרי לקרוא ולהמשיך

 את שומר כידוע, שהוא בדם, האנדרנלין
ותוסס. צעיר הבן־אדם

 להם תנו בערב המלכה. לשבת ומחכים נקיים בגדים לובשים מתרחצים,
אותם. הבאתם מעניינת ארץ איזה לתוך שיראו מבט, את לראות

ת ב 14.7 ש
 ערים וכמה בכמה יהודי. להיות קל שלא מפני בבית, שיישארו הדתיים

 בבוקר 11.00ב־ בשבת קולנוע ואפילו תיאטרון הצגות יש גדולות
 אחרי־הצהריים ומנוחה. טובה ארוחת־צהריים זה). על ידעו שלא (ש.ש.ש.
 ובחור ילר בזמן מסעות בשם מהכלל, יוצאת סידרה הטלוויזיה משדרת

 בעיות. לפתור ומנסים ההיסטוריה לאורך מקומות לתוך נופלים צעיר
חינוכי. לי, תסלחו אם ואפילו, מאור מעניין

ס ו 15.7 א' י
שלי הילד אבל זה, את ראיתי לא ברייקדנס. הסרט על יוותר ילד איזה

 בחולון בתל־אביב, בירושלים, מוקרן הסרט לגמרי. מאושר מהקולנוע חזר
ובפתח־תקווה.

 מופע את ולראות לרחוב פשוט לצאת מציעה אני טבריה לילדי
 חינם המוצג לילדים מופע גלגלים. על שמיל החתול שהוא הגלגלטרון

 תיאטרון שהוא בכך ייחודו הגדול. החופש כל במשך הארץ רחבי בכל
 קוסם מוכרים, שירים הצגה, סיפור, לילדים המביאה משאית, על הממוקם

אחרים. למקומות כשיגיע שוב זה מופע אזכיר שונים. ולהטוטים

ס ו 16.7 ב׳ י
 אותם לקחת פשוט אפשר הטלוויזיה אחרי לילדים. טלוויזיה המון יש
יום. עוד הלך הנה ארוחת־הערב. עם לגמור וככה וגלידה פיצה לאכול

17.7 ג 0<ו
 כל את נשלח ג׳ ביום יותר. אותם לשעשע סבלנות ואין כסף אין די.

 בשבוע אחד. יום בהם יטפלו שהם לגיסה או לאחות או לסבתא הילדים
 חדש גליון לקנות תשכחו אל בערב, ג׳ ביום אגב, אחר. קורבן נחפש הבא
בשלום. החופש את לעבור איך לכם לפרט נמשיך שבו הזה, העולם של

ו ה ש י מ
שב חו

 זמן לפני מצאתי במערכת, שלי בתא־הדואר
 של הילדים .לשני כתוב שעליה פיסת־נייר מה

 שאני בולים, מיספר מצרף אני שמי, דניאלה
 א׳ היה החתום על בהם.״ עניין ימצאו כי מקווה

 מסין, בולים כמה היו פיסת־הנייר ובתוך ש׳
כווית. ואפילו בורמה סודאן, עיראק, סינגפור,
 זר שמישהו לדעת נעים ש׳, א׳ לך רבה תודה

 כמה רוצה אתה אגב, עליך. חושב לגמרי
מיוגוסלוויה? קטבעות

עניין באות! ושד
 תלך והיא יבוא שיום חושבת לא מאיתנו מי

מתיחת לה לעשות ממנו ותבקש לפלסטיקאי

 תהליך באמצע נמצאות שכבר נשים יש פנים.
 האם עולה, זה כמה עושים, מי אצל של הבירור

אחר־כך. נראה זה ואיך כואב זה
מבחינה מוכנות שכבר אלה עבור במיוחד

 ועוד הגורלי הצעד את עשו לא עוד אבל נפשית,
 חברת הוציאה שולחן־הניתוחים, על נשכבו לא

 העור למתיחת מיוחד קרם לשוק, לנקום
 פורטה נקרא הקרם ההזדקנות. תהליך ולעצירת

 לי שקל. 34.000 עולה שלו אחת וקופסה ויטל
 שמוכנה מי אבל יקר, נשמע זה אישי באופן

 לה כדאי אולי לניתוח, דולארים אלפי להוציא
הצליח. זה אם לי תכתבו לנסות.

שמי דניאלה


