
תיאורטי קטע
 400כ־ ובו מעולה, אפיה זהו הפעם סירקיס. רות בהוצאת יצא לבישול ספר בית בסידרת ספר עוד

 סיבות בגלל לעולם, אעשה לא אני מהם אחד שכל וקרמים, עוגיות טורטים, עוגות, של מירשמים
ידועות.
 שתי לפחות שבוע כל לאפות מתעקשת מהבית חינוך שבגלל שלי, לאמא במתנה הספר את נתתי

 שכבר אמרה שלי אמא אבל דעתה. מה כך אחר לי ולספר מהספר משהו לאפות ממנה ובקשתי עוגות,
 כמות, היא כמות פיקשוש. אין סירקיס רות סיפרי עם שלה, מהנסיון כי טוב, ספר שזה לכתוב יכולה אני
 יודעת גם ואני אמרה, שלי אמא זה לאילתורים(את דבר שום משאירה לא והיא אפיה, זמן זה אפיה וזמן
רמזה). היא למה

 עוגות דווקא רוצים בצל, וחתיכת ואנשובי וחמאה שחור לחם שבמקום כאלה, אנשים אתם אם אז
 של במחיר מעולה, אפיה את לקנות יכולים אתם מצירי — בצק על מטוגנים ופירות סמיך קרם עם
לעבוד. ולהתחיל שקלים, 43

ת1י1בחנ
 המצאה המציאה האמריקנית קומב חברת

 המוכנסת מיוחדת, רפידה(ספירה) בדמות חשובה
 הרפידה ריחות־זיעה. ומונעת לנעלי־הספורט

 בגרגרי שימוש של מתקדמת בטכנולוגיה עשויה
 נוח שיהיה כדי ספוגי ובחומר סופגי־ריחות פחם

 הניתן אחיד, (גודל רפידות זוג מחיר לרגל. גם
שקל, 7.40 הוא גזירה) על־ידי רגל לכל להתאמה

זה. זה...וגם וגםזה...ו זה...וגם גם1זה... ונם זה...
מני איטליאנה בואזיה □ ו רי ב □11ע ד רי וי מ ג ל

7 ■ 7
 שאנשים למה שבניגוד המרחלת, רחל חברתי
 וחברה טובה נשמה היא עליה, חושבים מסויימים

 באופן לבבי את לשמח אחד יום החליטה נהדרת,
 לחם עבורי, במיוחד ולייבא, ביותר, דראסטי
 אחרי אומנם, באיטליה. אשר אנקונה מהעיר

 בדרכו המרחלת, של לביתה ארצה, הגיע שהלחם
 80* של בגודל ביס ממנו טעמה היא אליי,

 חתיכה עבורי נשארה זאת בכל אבל מהלחם,
 נכנסתי אותה, שחיסלתי אחרי בלתי־נשכחת.

 לחם- לחקר למעבדה אותו והפכתי למיטבח
 כי אם ונפלא, דומה היה בסוף שיצא מה אנקונה.

הדבר. אותו לא
לנסות? רוצים

 3 הם: לחם כיכרות לשני הדרושים המיצרכים
 כוס יבשים, שמרים שקית כף־שמן, כוסות־קמח,

 קשקבל גבינת גרם 100 כף־מלח, פושרים, מים
 (או קשקבל גבינת קוביות גרם 150 מגוררת,

אחרת). חריפה צהובה גבינה
 קערה בתוך השמרים את ממיסים ההכנה: אופן

 ולאט־ המלח את מוסיפים הפושרים, המים עם
 תוך בידיים, הבצק את מעבדים הקמח. את לאט
 הבצק את שמים המגוררת. הגבינה הוספת כדי

 אחרי שיתפח. כדי שעה, למשך חמים במקום
 כל ושמים חלקים, לשני הבצק את מחלקים שעה
 אנגלית. עוגה של ארוכה תבנית בתוך חלק

 עשרה) חתכים(לפחות כמה עושים סכין בעזרת
 קוביית דוחפים כזה חריץ כל ולתוך כיכר, בכל

 לעוד במגבת התבניות שתי את מכסים גבינה.
 תנור, לתוך אותן מעבירים ואחר־כך שעה, חצי

 שעה. בערך ואופים מעלות, 200ל־ שחומם
 ומחזירים מהתבנית שולפים אפוי, כשהלחם

לייבוש. לתנור(המכובה)
מחומם. או חם להגיש כדאי

א׳ פרק
 עצמם את שחושבים האנשים כל כמו אני, גם

 ורחבי־אופקים, מודרניים ליברליים, לנאורים,
 על שמדברים פעם בכל מאוד, רם בקול אומרת
 איפה בדיוק לגור צריך שאדם יורדים, ועל ירידה
 דווקא לגור רוצה הוא ואם — לגור רוצה שהוא

 ואני המלאה, זכותו זאת בישראל, ולא באמריקה
אותה. מכבדת
 בלב, אבל רם. בקול אומרת אני זה כל את
והליבר הנאורות שאליו במקום עמוק, בפנים,

 צובט יורד כל אחרת. מרגישה אני הגיעו, לא ליזם
 כל קצת, לי חבל אחד כל על בלב. אחת צביטה לי

 מדובר ואם אבירה, של הרגשה לי נותן מהם אחד
 לא עוד קרובים (חברים מכירה שאני במישהו

 של צער קצת גם לזה נוסף השם) ברוך לי, ירדו
ממש.
 בשיחות משתתפת כולם, כמו אני, גם

 הגורמים ברבר שישי, ימי של בסלונים הארוכות
 על שם מדברים בה. להילחם והדרך לירידה
 בכל ארוך שרות״מילואים ועל מס־הכנסה, ענייני
 אחד ישראלי של חוסר־הנימוס את מזכירים שנה.

 אחדים של לסיר־הבשר הכמיהה את לחברו,
 המילה על מדברים רבות ופעמים מאיתנו,

 לא לירידה, מחנכים כן חינוך. האבסטרקטית:
 לחנך. צריך איך מחנכים, איך לירידה, מחנכים

 איך לי ויגיד שיקום אחד איש לראות רוצה אני
 שהוא אחד איש אומרת, זאת לאי־ירידה. מחנכים

 שטות כל בעד לו משלמים ולא פוליטיקאי לא
אומר. שהוא

 בקשר השערות אי־אלה יש כמובן, לי, גם טוב,
 מלפזר קטונתי באמת אבל הירידה, של לסיבות

הרחב. לקהל אותן

ב □יק
 לגור להפסיק אחד יום החליט יפה ישראלי זוג
 ביתם את מכרו למושב. ולעבור הגדולה בעיר
 ילדיהם את לבית העבירו במושב. בית וקנו בעיר
 אחד דבר רק מאושרים. והיו מטלטליהם, ואת

 הבעל של עבודתו בגלל אושרם. על העיב
 והיא בבית, לבדה קרובות לעיתים האשה נשארת

 להזמין מבעלה האשה ביקשה פחדנית. קצת
 תהיה היא ואז לבית, מסביב גדר שיבנה קבלן

רגועה.
 התחיל היום באותו וכבר האוהב, הבעל הסכים

 גדר להקים שכדי לו אמרו אז אבל קבלן. לחפש _
 האיש הלך אישור. צריך הוא לביתו מסביב י

 וקיבל בעיית־הגדר את הסביר המושב, למזכירות
 צריך שהוא לו אמרו במזכירות, שם, אבל אישור.

האזורית. מהמועצה אישור גם
 עניין־הגדר את הסביר האזורית, למועצה הלך
 לו אמרו במועצה גם אבל אישור. וקיבל

 אישור גם צריך והוא מספיק, לא שלהם שהאישור
היהודית. מהסוכנות

 להם סיפר היהודית, לסוכנות האיש נסע
 גדר רוצה והיא ושודדים, מגנבים פוחדת שאשתו
 לו הסבירו אבל אישור, לו נתנו לביתה. מסביב

 שייכת האדמה כי מספיק, לא זה שלהם שהאישור
 לו לתת צריכים והם למינהל־מקרקעי־ישראל,

הסופי. האישור את

 שקט של חודשים ארבעה מבטיחים והיצרנים
 חברת ידי על ארצה מיובא הרעים. הריחות מכיוון

מי? אלא ריח. אל

פי1י
 החליטה בינלאומית קוסמטיקה חברת עור

 זאת הפעם ישראל. נשות של הפנים על להתלבש
 בעזרתה אלינו שפרצה ממונקו, לנקסטר חברת

היכרות ערכו הם שעבר בשבוע נורית. חברת של

 סיפור את סיפר ישראל, למינהל־מקרקעי הלך
 שאין במינהל לו אמרו אשתו. של ופחדיה הגדר
 רפואי אישור להם שייראה קודם אבל בעיה,
 בכלל הוא זה ומכוח חקלאית, לעבודה כשר שהוא

שלהם. האדמה על במושב, גר
 ממנו וביקש המושב של לרופא האיש הלך
 אותו מכיר לא שהוא אמר הרופא אבל אישור,
 הרפואי התיק את יביא ושבבקשה זמן, מספיק

הקודם. מגוריו במקום מקופת־החולים שלו
 יפה מהם וביקש הקודם מגוריו למקום הלך

 גר הוא שבו למושב, שלו התיק את שיעבירו
 בעיה, שום שאין בקופת־חולים לו אמרו עכשיו.

 למושב שלו התיק את לשלוח יכולים שהם רק
 מהסוכנות אישור להם יביא שהוא בתנאי

 שייך שהוא וממינהל־מקרקעי־ישראל היהודית
למושב.
 ושם ישראל מקרקעי למינהל מיודענו הלך

 שאתה האישור את כבר הבאת נו, ״היי, לו: אמרו
חקלאית?״ לעבודה כשר

 שלא עד גדר. תהיה ולא גדר שאין האיש הבין
 אישור, לו יתנו לא הם למינהל, האישור את יביא
 ואף שלו, התיק את תעביר לא קופת־החולים וכך
 חקלאית לעבודה כשר הוא אם יידע לא אחד

חלילה. וחוזר
 עברה אלה לימים ועד הזה הסיפור מתחילת

 שטיחים, לקחו היו. כבר הגנבים גדר. אין שנה.
 ומועקה שיברון־לב השאירו תכשיטים. לקחו

★ ★ ★ וחוסר־אונים•
 להיות יכול האם יקרים, קוראים רעתכם מה
 אתם אם ב׳? לפרק א' פרק בין קשר שהוא איזה

 נגד בלהט שמדבר חבר־כנסת או שר איזה מכירים
 קשר רואה הוא אם אותו תשאלו שלא למה ירידה,

תודה. הפרקים? שני בין

רב
 מלהזכיר להתאפק יכולה לא אני אופן בשום

 רוטאן(טייס ריק שנשא הקצר התודה נאום את
לשיחה. אותו שקיבל רגן, הנשיא לפני הוויגיר)
 מה את לעשות יכולתי בארצות־הברית ״רק

 וביצוע הפעלתו המטוס, בניית עבור שעשיתי.
 שני רק למלא נזקקתי לעולם, מסביב הטיסה
רוטאן. אמר רישמיים." טפסים

עיתו לפני מתוצרתם, חדיש איפור של ותצוגה
 הקוראות. בין הבשורה את שיפיצו כדי נאיות,
אמו תשמור הישראלית האשה אם נראה עכשיו

 שתהמר או כה, עד יפה אותה שעשו למוצרים נים
נוסף. ליופי בתיקווה חדשה, חברה על

בריאות
 ושמנים מינראלים של בסיס על גופרית סבון

 הסבון מלכי. י׳ הסבון במפעלי מיוצר צימחיים,
 פיצעונים בריפוי ולסייע זיהומים למנוע אמור

 לטיבעונים, הסבון מומלץ כן כמו ופיצעי־בגרות.
 סבון טיבעיים. בשומנים רק להשתמש המקפידים

 התמרוקים, ובחנויות בבתי־המרקחת המלח, ים
היחידה. 3.20 במחיר

עזרה
 סנסיטיס בשם חדשה מישחת־שיניים

 מקור לסובלים במיוחד מיועדת אגיס, מתוצרת
 קר מזון שתיית או אכילת (בזמן בשיניים וחום
 החומרים כי אומרים היצרנים מאוד). חם או מאוד

 המונעת שיכבת־מגן, יוצרים החדשה שבמישחה
 השן. זגוגית את ומחזקת לעצב־השן גירויים

שקלים. 6.90 השפופרת מחיר


