
זמן! יש בתור, להידחף לא
מעב הנשים) יצאנו(אנחנו, השנה זאת ובכל

 במיוחד המטורפות, הריצות עוד לא לחרות. דות
 הקניות את לעשות להספיק החגים, לקראת

בערב. 7 שעה עד הגדולות
ביום! שעות 24 פתוח איילון קניון מעכשיו

 פתוח וקריית״אתא באר־שבע של ההיפרכול
ירו האחרות, ובערים חצות, עד בשבוע פעמיים
 בשבוע פעמיים פתח־תיקווה, חיפה, חולון, שלים,

.9 עד
• לקניות. זמן יש בבקשה, להידחף, לא אז

שיחתחולין
 רוצה אני שקלים, חמישה לי תני אמא, —
לסרט. ללכת
סרט? איזה —
הג׳ונגל. ספר —
לא? הזה, הסרט את ראית כבר —
פעמים. שלוש כבר אותו ראיתי —
 לסרט ללכת רוצה אתה למה לי, תיסלח —
פעמים? שלוש ראית שכבר
 ואין מעולה, סרט שהוא כבר יודע אני כי —

 יודע לא אני שעדיין לסרט ללכת עכשיו כוח לי
לא. או טוב הוא אם

ילדים. עם תתווכח לך

פינתבן־יהודה
 שרוצות לנשים מיטבח, ענייני כמה הפעם

עברית: לדבר
בסימת. בעברית היא ארומה

מליה. בעברית הוא שוקולד) פרלין(מעדן
 מנ־ לקרוא'להן נהגתי היום שעד גביעי־נייר

טלטלות. הם ג׳טים
נונית. הוא דגים להגשת כלי

 עוגות של לצורה הבצק את החותך המכשיר
מקד. הוא

משופה. פשוט הוא וסקוטשברייט

 העסקה
הפנאי לשעות

 פסיכולוגים שני לחופש־פסח. מתאים בדיוק
 ■ איריס פרופ׳ תל־אביב, מאוניברסיטת לילדים

 חוברות ועשו יחד חברו רביב, עמירם וד״ר לוין
 החשיבה את לקדם מטרתן אשר לילדים, עבודה

 1 השלבים עם התמודדויות עליו ולהקל הילד של
בבית־הספר. הראשונים

לוין אידים מארז
כדגי עמידם

 מעניין בסדרת הראשונות החוברות ארבע
 וכוללות ,8 עד 4 מגיל לילדים מיועדות לעניין
 לפתח העשויות ומטלות מישחקים של רחב מגוון

 והחשיבה. המוטוריקה התפיסה, בתחום כישורים
משעשעת. בדרך זה כל

ה היי פ חזות נטולת חזותי
ה0נ!סחא? י

 חברת הציגה מהודרת במסיבת־עתונאים
 לעור־הפנים. חדש תכשיר דיור כריסטיאן

במעבדות פותח ששמו התכשיר,
 לאור צאתו עם ועכשיו שנים, 10 במשך החברה

 צעיר ולעשותו העור את לנו לחדש מבטיח הוא
יום. 15 תוך להפליא ויפה

 שמעתי אני דיור, לכריסטיאן הכבוד כל עם
 אני היום ועד פעמים, 469 כבר הזאת ההבטחה את
 כל וכמו אשה. נשארתי שכן, מה ויפה. צעירה לא

כל לנסות ומוכנה תיקווה ספוגת אני גם אשה,

1811
. צ

 שקלים 249ש״ אלא בהבטחות. מלא חדש בקבוק
 מוגזם קצת לי נראה מ״ל 30 של מיכל עבור

בי. נשאר שעוד האמונה אחוז חלקיק בשביל
 כרי־ של בסרט שראינו היפה שלאשה נכון

 אבל משגע, לגמרי עור־פנים היה דיור סטיאן'
היותר. לכל 18 בת היא שהאשה לב שמנו כולנו

 הנה — לה יקר כל־כך שיופיה למי זאת, ובכל
רבות. שמבטיח חדש תכשיר

מחדלבן וגם טבע, •יופי.
 מן מוצרי־טיפוח להשיג היה אפשר עכשיו עד
 מן חומרי־איפור הם היום עד היה שלא מה הטבע.
 על גזר לשים מאוד קשה פשוט כי זה הטבע.

 על ומלפפון השפתים על עגבניות הלחיים,
 עם אמיתיים צבעים עירבבו עשו? מה אז העיניים.

 בין חומת־מגן המהווה טיבעית, חוחובה תמצית
 הזה העירבוב על האחראית העור. לבין האיפור

תו את המוכרת קטי, הקוסמטיקה חברת היא
ובבתי־טבע. בפרפומריות צרתה

 החברה שהציגה החדשים תכשירי־האיפור
 גוונים) לעיניים(שיבעה צלליות הן אלה בימים
 (שישה שיפתוני״עיפרון שקלים, 7.90 במחיר
ועוד. שקלים 8.70 במחיר גוונים)

 עונות ,9 עד 5 לגילאי נוספות, חוברות ארבע
 ברמת־חשי־ אולי אבל עניין, באותו הן ורעיונות,

גבוהה. יותר מעט בה
 מרובעים כל־כו שבחוברות שהציורים חבל

 ן שזה ספק אין חוברת. כל שקלים 4 ומיושנים.
מבייבי־סיטר. זול יותר

 לא הבעל כי על להתלונן זכותי את לשמר כדי
 פעם מדי לו לקנות נוהגת אני מתנות, לי קונה

במיוחד. אוהב שהוא משהו
 ווסטרשיר, רוטב הן עליו האהובות המתנות

 וריח אנגלי אוכל של טעם מרמייט(בעל ממרח
 פינוקים מיני ועוד חרדל אבקת מת), משהו של

מוזרים.
 חזרת רוטב של צינצנת לו קניתי השבוע

 שימחה היתה האמריקאית. קרפט מתוצרת
 מאוד) (טעים ונטעמה נפתחה הצינצנת גדולה,

 את לקרוא התחלנו בקודש, כדרכנו כך, ואחר
 על להקשות לא כדי הצינצנת. שעל התוויות
 הדביקו אנגלית, קורא שאינו הישראלי האזרח

 מה כתוב שעליה בעברית, תווית גם היבואנים
 מה גם וכמובן תוויות, על כלל בדרך שכתוב

מכיל: שהוא מה זה ובכן, החזרת. רוטב מכיל
 ביצה, חלבון סוכר, חומץ, מים, סויה, ״שמן

 תיבול, תערובת מעובד, עמילן מלח, עמילן,
 י מעובד, צימחי חלבון בצל, אבקת שום, אבקת
פפריקה." של אתריים שמנים תבלין.
 הזאת בצנצנת אין אחד דבר רק

הא? עלינו, תלונות יש ולאמריקאים
חזרת.

העתיד ראיית
 בפעם הזה. הקדם־אירוויזיון את גם עברנו הנה

 חן שמצא שהשיר קרה בהיסטוריה הראשונה
 ישראל שעם או הידרדרתי, שאני או זכה. בעיניי

לדעת. אי־אפשר השתגע.
 זה עכשיו אותי שמדאיג מה עבר. כבר זה אבל

 לקרוא אפשר פעמים כמה הבאה. בשנה יהיה מה
 ״ארו־ ״קאזינו״, או ״דומינו" או ״מוסיקה״ לשיר

 שבפעם מפחדת פשוט אני ״נוסטלגיה״. ביקה",
 שמות יותר יהיו לא הבאה, בשנה כלומר הבאה,
 אני ראיית־העתיד, מתוך לכן, בעולם. טוב שילכו
 אוניברסאליים מאוד שמות רשימת בזה מגישה

 לעבוד. כבר שיתחילו כדי למשוררינו,
העולם: בכל המובנים השמות הנה

 כירורגיה
 דיקציה

 אנציקלופדיה
 המבורגר

 מטאמורפוזוז
 קנדי פ' ג׳ון

 פוליו אילנשיל
 פטרודקטיל

 קאטאסטרופה
 נייט דה אין סטרנג׳רס
לבחירתכם.

בריאות
לדעת,~ שרצית מד! ל5

 עלונים, אלפי הדפיסה הכללית קופת־החולים
 מחלת על להסביר שאפשר מה כל המסבירים

 בג־ צבי הפרופסור על־ידי חובר העלון האיידס.
 תשובות כולל והוא קפלן, מבית־החולים טואיץ
הציבור. את המעסיקות שאלות מאוד להרבה
 למוקד לטלפן אפשר העלון את לקבל כדי

כתו ולמסור ,03־433500 בטלפון קופל־החולים,
למישלוח. בת

★ ★ ★
 הורמון־ סומטונורם, נמוכים. לילדים חשוב
באר זמן־מה כבר הנמכר הביו־סינטטי, הגדילה

 מישרד־ של אישורו את קיבל אירופה, צות
 הלא מגובהו מודאגת אם כל בישראל. הבריאות

 לרופא־המישפחה, לפנות יכולה ילדה של מספק
 בבעיות־גדילה, המטפלים למכונים אותה שיפנה

 ׳ על־ידי הילד יטופל לנכון, ימצאו אם ושם,
יגדלו. לתיפארת לגדול וסיכוייו הסומטונורס,

 ענקים של להצפה התכוננו — תל־אביב מכבי
שנים. כמה בעוד ■

שמל החי פינת והח
 מ־ חשבונות־חשמל רק לא זה חברת־החשמל

 גם זה חברת״החשמל החורף. בעונת סמרי־שיער
 תיקון וגם בטעות, שנגבו כספים החזר עם צ׳קים

 שהיתה כמו ורוח, גשם סופת באמצע שנקרע חוט
 2 בשעה טילפנו שבועיים. לפני בדיוק כאן

 יבואו בסדר, אמרו התקלה. על והתלוננו בצהריים
 גשם במעילי עטופים באו. הם שעה. חצי תוך

פל פלא התקלה. את ותיקנו עמודים על טיפסו
הישראלי. בשרות המקובלת ברמה אים

 הפעם הפעם. לספר רוצה שאני מה זה לא אבל
 שהקימה מיוחדים מינחתים על לספר רוצה אני

 החברה־להגנת״הט־ עם בשיתוף חברת־החשמל,
 ולא לנוח מקום יהיה הדורסים שלעופות כרי בע,

 ולהתחשמל. חוטי־החשמל על לעמוד יצטרכו
 מקום לדורסים משמשים שקווי־החשמל מסתבר
 מישוריים בשטחים בעיקר וקינון, לינה תצפית,
מת ועצים מצוקים בנמצא אין שבהם פתוחים,
 כמו רחבה, כנפיו ומוטת גדול העוף אם אימים.
 נוגע הוא מטר, 2.60 כנפיו שמוטת למשל, הנשר,

 השנים בארבע ומתחשמל. חוטים בשני זמנית בו
 המהווים נשרים, 43 כך התחשמלו האחרונות

הארץ. בצפון הנשרים מאוכלוסיית כרבע

 על מינחתים בניית — שנמצא הפיתרון
 ברחבי־הארץ נוסעים כשאתם מהיום, העמודים.

 דעו עמודים, בראשי משונים משולשים ורואים
 שומרים והחברה־להגנת־הטבע שחברת־החשמל

ארצנו. עופות על
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ריחות •
 היו פברזיה חברת של החדש לבושם אם

 1 עליו שומעת הייתי לא בטח ״אליפלט", קוראים
 הוא בישראל שמו אבל עליו. כותבת לא וגם

 כדי כבוד, לאחר הבושם אליי נשלח ולכן דניאל,
 עם שנשאתי אות־הקלון אחרי אותי. ולשמח

 כבודי ניצל שמי, את שנשאה המוקצפת הגבינה
 של מהודר לבקבוק שקלים 29 הבושם. בגלל

דניאל.
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