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מורחבח) הקמצן פינת (או
 זה מדור וקוראי בכלל הזה העולם קוראי קהל את לשעמם שלא כדי
 מיגבלות בגלל פעם. מדי שינויים, כמה לעצמי לעשות החלטתי בפרט,

בלבד. בשינויי־אופי להצטמצם אאלץ בהן, אותי חנן שהטבע מסויימות.
 לאשה וליהפך לוי אורי של בקולו לשמוע החלטתי למשל, השבוע
המ למישפחתי השינוי בשורת את בהודיעי מייד ומחושבת. חסכונית
 כלום. לו יעלה לא ובכן, לו. יעלה זה כמה געלי אותי שאל צומצמת,

 ומי בזול קונים איפה היטב ואברר כסף אחסוד אני עכשיו הזמן כל ,להיפר
 בסוף, ובכלל. בתשלומים אפשר ואיך ב׳ מסוג סחורה יש ואיפה הנחות נותן

 בארוחת־ערב הסכום כל את אפוצץ שלי, מהחסכנות כסף המון כשאחסוך
שלי. האמיתי האופי זה כי בעיר, הכי־יקרה במיסעדה אחת

 דבר כל זה במדור אפרסם שבוע מדי מהתחלה. ונתחיל בואו אבל
המוכ שאר וכל חנויות מוסדות, מיפעלים. דראסטי. באופן ירד שמחירו

 נותנים שהם או ממשית, הורדה שלהם המחירים את להוריד המוכנים רים,
 אם אבל חינם. פירסום לקטע אצלי יזכו אצלם, לקונים יקרות־ערך מתנות

 מוריד שהוא לפני מחירים ויעלה אותי לסדר שינסה מישהו אתפוס אני
המרחלת. רחל אצל עמודים לשני יזכה אותם,

הכבד. אל מהקל להתחיל כדאי
 מיבצעי־הנחות כמה עשתה (שכבר סי־בי־אס התקליטים חברת •

 תקליטים שלושה ימכרו בו פברואר, סוף־חודש עד במיבצע פתחה השנה)
 של הרגיל המחיר במקום לתקליט, ש״ח 3.3 כלומר ש״ח. 10 של בסכום

בארץ. התקליטים חנויות בכל הוא המיבצע ש״ח. 8.5
 של מיבחר על 50־70 של הנחה תינתן פברואר, חודש סוף עד כן גם •

 על 25<*־ של הנחה וכן ומסיפרותנו העולם מסיפרות מכר רבי ספרים
 ברחבי סטימצקי חנויות ברשת זאת כל עבודות־יד. סיפרי של גדול מיבחר
הארץ.
 ברחוב חנות־ענק לעצמן פתחו ונאמן, לפיד הקרמיקה, חברות שתי •

 מתמדת בהנחה כלי־בית של עצום מיבחר בחנות בבני־ברק. .9 ז׳בוטינסקי
 פעם בכל ,60<)? של הנחות של קבועים מיבצעים זאת ומלבד 30>7ס של

ב־ לבנה מחרסינה סיפלי־מרק מצאתי בתיבת־המציאות שונים. מוצרים

להיפך בדיזל; זעגשיז
בזול. לקנות לעצמו להרשות יכול שלא מי

 שרק ומי קשיי־נזילות, של חשד עליו יפול פן
שהוא ומי העדין. ליבו אל מדברת תוצרת־חוץ

 להתיישב מונית, עכשיו לקחת יכול סנוב, סתם
 איבן- ״רחוב לנהג ולהגיד האחורי במושב
בבקשה!" ,17 גבירול

 איטאליאנה ארכיטקטורה שרוצה מי
שישלם!

שימחה

 שבתצ־ היפה וקנקן־המים ש״ח 2.5ב־ גדולים) מאגים(ספלים ש״ח, 0.75
אישי. באופן מומלץ בלבד. שקלים 4.5ב־ לום

 שיקנה מי לכל תיתן ריס הרהיטים חנויות רשת רהיטים. — לסיום •
 שמחמם כרמל(השטיח של שטיחום סלוני, ריהוט או חדר־ילדים אצלה

 הקניה סכום הלקוח. בחירת לפי בצבע מטר, 200/155 בגודל החדר) את
 מבטיחה דניש חברת ש״ח. 210 הוא השטיחום ושווי ש״ח אלף להיות צריך
 וכיריים אפייה תנור ש״ח, אלפים ארבעת של בסכום מיטבח קונה לכל

שקל. 1,100 של בשווי קינג מתוצרת

 האיטלקי הסטודיו את ימצא הוא שם
 מלאי מרובעים מטרים 500 לעיצוב־פנים.

האי המעצבים משל מודרני, איטלקי ריהוט
מלו־ (עיצוב פרנקו מסימו הנודעים טלקיים

 של בית־הקיץ מרלי(עיצוב וולטר נות־פאר),
 של צליל עם שמות כמה ועוד לורן) סופיה

אופרה.
 עשרות הסטודיו, — סליחה — בחנות

כיסויי־מיטה(משג כולל חדרי־שינה, סלונים,
 חדרי־ילדים (מצחיקים), גופי־תאורה עים),

ועוד. ועוד (המודים)
 כוננית. מיטה, כולל שבתצלום חדר־הילדים

 תמורת ביחד והכל שידה, מתקפל, כסא ארון,
ש״ח. 3.549 של הסימלי הסכום

 לכתוב מה על לי שאין האלה, הימים באחד
 מיקצועית הסבה לעשות מחליטה אני ומייד

 באה בורסה, של לברוקרית או מוסמכת לאחות
 לי שאין ויללתי לה בכיתי מייד חברה. אליי
 זמן לי יהיה אם ואולי. ורעיונות המצאות יותר

 לקחה חברתי אתאבד. גם אני אחרי־הצהריים.
 והסיעה שלה למכונית אותי הכניסה ביד. אותי
 עליזה בשם וצעירה ־פה גברת של לביתה אותי

חבר הסבירה הידיים, לחיצות אחרי פלורנטל.
 בסדר. שיהיה אמרה עליזה בואנו. סיבת את תי

 משם יצאה דקות ואחרי למיטבח נכנסה היא
 לי: ואמרה ועיפרון דף ועם ועוגיות קפה עם

רשמתי. רישמי!
לח כשרוצים הבית כל את לאבק לא כדי

 לח סדין הספה על פורשים הספות, את בוט
 נספג האבק כל להרביץ. מתחילים אז ורק

 למכונת־הכביסה, הולך שאחר־כך הלח, בסדין
^ לגמרי. נקי נשאר והבית

ח ב ט מי ב
 בר־ לחגיגת הוזמנתי שנים, לפני פעם,
 גברת של בנה היה הבר־מיצווה חתן מיצווה.

 בעצמה, והיא, ומזון, ענייני־מיטבח שעיסוקה
 שם הגישו ידיה. במו הכיבוד כל את הכינה
מלפ בצורת ופטריות פיטריות בצורת ביצים
 ואגסים אגסים בצורת מלפפונים וכמובן פונים

 300 ועוד דגים בצורת וגבינות חצילים בצורת
 כשיצאתי אחרים. למאכלים מחופשים מאכלים

בש אתעסק לא לעולם שאני נשבעתי משם,
 בצורת אוכל לשולחן אגיש ותמיד האלה טויות
אוכל.

 טובה את פגשתי ואז שנים, כמה עברו ככה
 תנובה, של ההדרכה מרכז מנהלת היא ארן,

ראי יפה. להיות יכול שקישוט ראיתי ואצלה
 כמוה, לעשות ניסיתי לא אבל התפעלתי, תי,
 מיומנות וצריך מסובך שזה לי ברור היה כי

טובות. וידיים
 ארן, טובה של סיפרה אור ראה אלה בימים
 600 בעזרת מעריב). (הוצאת מזון קישוטי

 כל יכולה מאוד פשוטים והסברים צילומי־צבע
 פשוט שולחן להפוך כיצד ללמוד אשה

 אורחים לכיבוד משולחן החל חגיגי, לשולחן
 העשויה מצחיקה זיקית לסתם ועד חשובים

 את המשמחת אחת, וצנונית אחד ממלפפון
חול. יום של רגילה בארוחת־ערב הילדים
 יומרות־ של טיפה עם אשה שכל ספר
 כי המחיר, את יודעת לא לקבל. תשמח מארחת

 אצלנו שמח ומאז אותו, קיבלתי אני גם
במיטבח.

 המסורת לפי בשבט. ט״ו הבא בשבוע
 י מיובשים פירות אוכלים שתילים. שותלים
לילדים. מתנות וקונים

 ] בצעצועים המתמחה לילד, דורוו חברת
 י חג־ לכבוד הוציאה הרך, לגיל חינוכיים
 נושא את המתאר מעץ, עשוי פאזל האילנות

בשבט. ט״ו
יוצאים החלקים כל היטב, עשוי הפאזל

 מדי, קטן לא טוב. הגודל וגם בקלות ונכנסים
 ולא לאיבוד, מייד ילכו שהחלקים כך כדי עד

 רק איתו. לעבוד קשה יהיה שלילד מדי, גדול
ומיו בלתי־הגיוני מכוער, כל־כך הציור למה
 טובים בציירים מלאה הזאת הארץ כשכל שן,

 חלטורות? המחפשים ומוכשרים
ש״ח. 7.5 המחיר:

באק עושים מה בבקשה. אחד? עוד רוצים
שהד מזמן כבר ידוע הרי נטול־דגים? ווריום

 בריבוע אותם וכשסוגרים נולדו, לחופש גים
פופ פעם מדי להם זורקים והילדים זכוכית

 שיותר הדגים מחליטים קציצות, וחלקי קורן
 יהיה מזל שככה מתים. רובם ובאמת למות טוב
 כבר אני ריקים אקווריומים כמה בחיים לי

 שעלה מה דעתי על עלה לא פעם ואף פגשתי
 האקווריום את למלא עליזה. של דעתה על

 למלא אפילו או יבשים. ופרחים בחלוקי־נחל
 ענק כבאגרטל בו ולהשתמש במים אותו

ומעניין.
לה, שאין מה הזאת. לגברת יש אמנות חוש

 יודעת לא היא ולכן ראיית־הנולד, חוש זה
התחלתי. רק איתה. גמרתי לא שאני


