
ועכשיו

 המדור בעלת אהיה שאני סיבה שום ואין
 את לפלצנטה. תתייחס שלא בעולם היחידה

 האשה מגוף הנפלטת השיליה של קיסמה סוד
 אותה והפכו שנים כמה לפני גילו הלידה לאחר

 נשים על נודע לאחרונה קוסמטי. ללהיט
 בבית, ילדיהן את ללדת המתעקשות באנגליה

 הפרטית השילייה על לעצמן לשמור כדי רק
 (זה קל בישול או טיגון לאחר אותה, ולאכול
לקרוא). ולהמשיך קצת להקיא שאפשר המקום

 זאת בכל יש אכילת־השילייה לסרבניות
 עם הישראלי לשוק יצאה זנס חברת תיקווה.
 הפלצנטה על המבוססת תכשירי־יופי סידרת

 על המבוסס מווסת־לחות שהוא והפנטאויטין.
טיבעיות. פחמימות
 עכשיו החלו שבמכירתה הטיפול סידרת

 ושלוש מזין קרם קרם־לחות, כוללת אצלנו
 הכל העור. של עמוקה להזנה שמן אמפולות

ש״ח. 7 5ב־ ביחד
חביבתי. ותשלמי, יפה היי

 לנו שמחזיק שמה חושבת אני אישי באופן
 בנו, המתעוררת התיקווה זו צעיר, העור את

משהו. כן גם שנולד. חדש קרם לכל

 הבית הו
!בידינו

 שהדירה החלטנו אחד יום כאשר קרה הכל
 מאוד עלינו קטנה מרובעים) מטרים 65(שלנו
 שאפשר היחידי הדבר משהו. לעשות וצריך

 להגדיל וכך אחד קיר להזיז הוא בדירה לעשות
 שלנו. המירפסת חשבון על חדר־הילדים את
 תל־אביב לעיריית פניתי א' א' סוג אזרח כמו

 לי: אמרו כזה. לדבר רישיון צריך אם ושאלתי
 צריכה שהבקשה אלא כמובן, רק ולא כמובן.
 או אדריכל על־ידי ומצויירת משורטטת להיות

 שבאו למישרד־אדריכלים, פניתי מהנדס.
 שמו והכל, ציורים עשו הקיר. את מדדו הביתה,

 7 ביום לעיריה בקשה בשמי והגישו בתיק
׳.85 בינואר

שיתכונן, לו ואמרתי לשיפוצניק פניתי מייד
 אבל הקיר. את להזיז יצטרך הוא או־טו־טו כי

 טיל־ חודש ואחרי כלום, קרה לא העירייה מצד
 ככה בסבלנות. לחכות לי אמרו לשם. פנתי

 שמונה בתום חודשים. שיבעה עוד חיכיתי
 שבלי הבינה כמוני מטומטמת אפילו החודשים

 א', לפרוטקציה פניתי יזוז. לא כלום פרוטקציה
 סיפרה היא שבועיים אחרי שתברר. אמרה והיא

 בבקשתי דנה כבר הוועדה שאומנם לי
 שהנטיה כנראה אבל קיר, להזיז התמוהה

 איימתי הבקשה. את לדחות היא שלהם
 וגם אלוהים ברא לא שעוד סקנדלים שאעשה

 אפילו ואולי ולבג״ץ העירייה לראש אלך
 לעוד פניתי בינתיים לזכויות־האדם. לוועדה

 שלושה ואחרי פרוטקציות, שתיים־שלוש
סיכוי. ויש שוב דנה שהוועדה לי אמרו שבועות
 אוקטובר. ונהיה חודשיים עוד עברו
 אבל בסדר, יהיה שאולי ואמרו שוב טילפנתי

 קרה וכשלא חורש, עוד חיכיתי לחכות. צריך
 שוחד והצעתי זה במדור מודעה פירסמתי כלום
 למחרת כבר הרישיון. את לקבל לי שיעזור למי

 השוחד, בעניין לא אומנם — אליי התקשרו
עזרה. בעניין אלא

 הפרוטקציונרים לסוללת הפונה את צירפתי
 לי קראו שבועיים אחרי בשבילי. שעבדו

 בשלושה מודעה לפרסם שצריך ואמרו לעירייה
 הקיר הזזת על הרחב לציבור ולהודיע עיתונים

 יפריע. זה הסמוך ברחוב למישהו אולי כי שלי,
 שאף יומיים עיתונים בשלושה מודעה פירסמתי

 לי נאמר ש״ח. 160 ושילמתי קורא, לא אחד
 טילפנתי. לבוא. ושוב שבועיים שוב לחכות

 חדשה. בעיה התעוררה איל בסדר, שיהיה אמרו
 היא (דירה) שהנכס הוכחה להביא צריכה אני

 כבר כזה שנייר לפקידה אמרתי שלי. אומנם
 אמרה הפקידה אבל שנים, כמה בעיריה שוכב
 לדבר צריך טענות לי יש ואם ההוראות, שאלה

המישפטית. היועצת עם
 נקבעה והפגישה מאוד עסוקה היתה היועצת

 את לה והראיתי כשהגעתי שבועיים. לעוד
 זה את אמרתי שלא שחבל אמרה היא הנייר,
 לפקידה אותי שלחו זמן. חוסכת והייתי

 ללכת לי שאמרה אחרת לפקידה אותי ששלחה
ולחכות. הביתה

 ממש
כסף לא

 עם בשיתוף תנובה. של ההדרכה מרכז
 לזה קוראים (בטח בישראל הדגים משווקי
 מגמה מתוך מסיבת־עיתונאים ערכו אחרת)
טריים. סרדינים לאכול הציבור את לשכנע

 ארוחת־צהריים כללה מסיבת־העיתונאים
 וכולם שונים, טעמים בשישה סרדין דגי ובה
 הנושא על הרצאה קיבלנו להפליא. טעימים היו

 על בדג. הנמצאים החלבונים על שמענו בכללו,
 מאוד הפשוט הניקוי על הפשוטה, ההכנה דרך
 חמש בערך לוקח סרדין דג הדג(לנקות של

 מאיתנו חלק עיניי). במו ראיתי — שניות
 מאוד, טוב דג זה טרי שסרדין מייד השתכנע

 מאוד חריפה התנגדות פיתח השני החלק אבל
 אותו ולנקות ביד דג כל לקחת שצריך לעניין
 25כ־ מכיל סרדינים של אחד קילו לחוד.

חתיכות.
מחיר הוא לבסוף כולם את ששיכנע מה

ת1א

 התיישבתי ואני דצמבר סוף נהיה בינתיים
 אחד לכל יום כל וטילפנתי הטלפון ליד

 שבועיים לפני שלי. הפרוטקציות מעשרות
 כמעט־כמעט שהעניין מהן אחת לי הודיעה

 האגרה. את ולשלם לבוא צריכה ואני סודר,
 ש״ח 909 היה הסכום מס־השבחה. לה שקוראים

 אחר־כך ושילמתי. התעלפתי דולר). 600(
 שעוד לחכות שצריך לי אמרו כי הביתה הלכתי
 זריז פקיד היה זה למזלי יחתום. אחד פקיד
ימים. שבוע רק לו לקחה והחתימה מאוד
 בשעת בהיר, חורף יום ',86 בפברואר 23ב־
 בשני חיכיתי לעירייה, היגעתי מוקדמת, בוקר

 פקידים הוראות (לפי בלתי־נחוצים תורים
 קיבלתי ומוצלחת, טובה בשעה ולבסוף, אחרים)

 כאחוזת לטלפון רצתי המיוחל. הנייר את
בעלי לעבר וצעקתי הביתה טילפנתי דיבוק,

 בידינו: הבית ״הר השני: מהצד בטלפון שהחזיק
מאוד. גדולה התרגשות היתה סע!״ בן־צור,

 וחוסר־ והתרגזויות עלבונות של חודשים 13
 חוקים של פקידים, עשרות לפני אונים

באו אי־שם שהומצאה ופרוצדורה והוראות
 אזרח שהייתי על קנס דולר, 700 כנראה. גנדה,
 יודע היה מי רישיון. וביקשתי ומטומטם הגון

 בלי שלי הקיר את מזיזה הייתי אם בכלל
רישיון?

 אותם לכל לב מקרב להודות המקום זה
 של קרובים חברים, של חברים חברים, אנשים,
 הפרוטקציה חטיבת את שהיוו וכו' חברים

 מבטיחה אני הבלתי־אפשרית. המשימה להשגת
 700 לעולם. נוסף רישיון אבקש שלא לכם
 נעים שיותר החשוב השיעור לי עלה רולר

מושפל. אידיוט מאשר עבריין־בניה להיות

פי1י1
 שהיא שלי, חברה כמובן. בריאות, קודם

 חגיגית לי הודיעה בבריאות, הארץ אלופת
 את הקטנה בארצנו גס לקנות אפשר שסוף־סוף

 האדם). דונגבו(שורש גינסנג תה הנקרא הפלא
 הנפוץ המשקה הוא המצחיק, השם בעל התה,

 בתפקיד שם ומשמש הרחוק במיזרח ביותר
 משחרר כלומר, לפחות. מכבי, קופת־חולים

 מסדר לעיכול, מסייע דרכי־נשימה, ומנקה
 גורם חלשים, שרירים מחזק כוח־גברא, בעיות

 וכאלה כאלה ועוד תקין לחילוף־חומרים
סידורי־בריאות.

 שנים כבר נמכר דונגבו הגינסנג תה
 להצלחה שם וזוכה יבאירופה בארצות־הברית

חימוש נגד ההפגנות כמו .מעט מסחררי־

 1.1 לצרכן עולה סרדינים של אחד קילן הדגים.
ש״ח.

 מעוניינים מהכינרת הסרדינים שולפי
 סרדינים. טון 300 של כמות לציבור למכור
בצורה המחירים את הורידו הם זו סיבה בגלל

 מסיבת־העיתונאים את ערכו היסטרית,
 דף־מתכונים, לקניה מצרפים והם שהוזכרה,

 סרדינים תבשיל מטוגנים, סרדינים הכולל
 בפיטריות, ממולאים סרדינים חריף, ברוטב

פיקאנטי. ברוטב סרדינים

 לקבל אחד כל יכול האלה המתכונים את
 שלי.• פרטי אחד מתכון קחו אז תנובת ממרכז

 קמח, בערך), סרדינים 25(טריים סרדינים קילו
 שום, שיני 5 לימונים, משני מיץ לטיגון, שמן
חריף. אדום פילפל מלח,

 רוחצים הדגים, או! מנקים ההבנה: אופן
 לתוך קמח כפות 3 מכניסים בנייר. ומנגבים

 בכי^ דגים 5 השקית בתוך שמים שקית־ניילון,
 מטגנים הדגים. עם השקית את ומנערים פעם
 לצלחת־ אותם ומעבירים חס בשמן הדגים את

 שופכים וחמים, מטוגנים הדגים כשכל הגשה.
 השום, מהלימון, המורכב הרוטב את עליהם
החריף. והפילפל המלח

 עיקריות מנות 5 עושה זה סלט, בתוספת
אלה. בימים לבקש אסור מזה יותר ש״ח. 1.1 ב־


