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 שוב האירה דניש הגויות רשת של זמנית) הסגירה(אולי
 מוצר, לקנות הולניס אנשים דמי-הקרימה. של הבעיה את

 המיפעל או החנות ואז גבוהים, דמ״קדימה משלמים
 ובלי שלהם הכסף בלי נשארים לקוחות ומאות נסגרים,

הסחורה.
 פירסם חברת־רהיטים, של המנהלים אחד ענבה, איציק
 יותר לשלם לא הלקוחות לציבור מציע הוא שבהן מודעות

מיקדמה. 10ל4מ״
 מה שקרה עד אתם, גביתם דמי־קדימה כמה •

 המודעה את שפירסמתם ועד ״תיש״ עם שמרה
?10ה־״ל בדבר שלבם
 שאנשים פעמים היו אבל כלל, בדוד דמי־קדימה, 25-*׳ גבינו

 הם כך כי הסחורה, קבלת עם 50ד* דמי-קדימה 50,*׳לשלם רצו
רצינית. הנחה קיבלו
 דמי־־הקדימה את שהדרדתם עכשיו, קרה מה אז •

אחוז? 10ל־
 האחתן, או הראשון לא והוא תיש, עס הסיפור שאחרי הרגשנו

 ציבור את להרגיע כדי משהו לעשות וחשבנו נבהלים, אגשים
הקונים.

 בעצם, שאפשר. סימן ,10ל־־/״ הורדתם אם אבל •
 לא שהלקוח לכם ברור שיהיה כדי הם דמי־הקדימה

שקל? 50ב־ס די לא למה אז יתחרט.
 להתחיל צייר אני יתחרט. לא שהלקוח ביטחון רק לא זה
הלקוח. של לביתו מגיע שהוא לפני הרהיט את לממן
 במחסנים, הסחורה כל לך היתה אילו למעשה, •

 בא היה אדם דמי־־קדימה. של בעיה בכלל היתה לא
שאתם, כדי הביתה. הסחורה את לוקח משלם, לקנות,

צופנות
 נאלצים אנחנו גדול, מלאי תחזיקו לא החנויות, בעלי

רותחים. במים להיכוות ולפעמים לשלם,
 על בנקאית ערבות לבקש ללקוחות להציע רוצה באמת אני

 יקנו שלא בנקאית, ערנות נותן מישלא משלמים, שהם סכום כל
אצלו.
 אלך לך ומשלמת היום לחנות אליך באה אני אם •

מייד? הבנקאית הערבות את מקבלת אני שקל,
 המחאה לי תתני שאת מוכן אני לכן שעות. 48 אחרי רק לא.

מאוחר. יותר יומיים של לתאריו־ שלו השקלים אלף על
 ומתעקש ביטחונות דורש הישראלי הקול האם •

נמוכים? דמי־קדימה על
 כל את שישלמו מי ביטחונות, שדורשים מי יש מיני. כל יש
 מיני כל עושות חנויות ולכן ,1096 של בהנחה לזכות כדי הכסף

לו. ומשתלם שנוח מה את לו נוחר אחד וכל מסלולי־תשלום,
שסי) (דניאלה

 הצעקה על בעיתונים מדורי״אופנה בישרו באחרונה
 צרים תחתונים ליבני״גברים: בשטח האחרונה האופנתית

 ממליץ אינו נטורולוג, רון, גידעון הד״ר לגוף. והדוקים
זה. בנושא אופנתיים להיות
 הדוקים תחתונים האם אבל וסקסי, יפה אולי זה •

נזק? לגרום עלולים

בריאות
 ״בית־ את הטבע יצר במיקרה לא בעיות. להיווצר עלולות כן,

 תלוי כשהוא היונקים, במישפחת הזכר אצל לזרעים״ החרושת
 להיות צריד הוא האשד, של יעיל תיפקוד למען לגופו. מחוץ

 הגוף, מטמפרטורת מעלות בחמש נמוכה שהיא בטמפרטורה
 את מקבל הוא הגוף, אל נצמד והאשר צר, בגד לובשים כאשר

להי הזרעים יצירת עלולה שכזה ובחום הגוף, של הטמפרטורה
פגע.
יל מעדיפים יותר, או האחרונות, השנים 20ב־ •
 בגלל משהו קרה צמודים. תחתונים וגברים דים

הזאת? ההעדפה
ה הצעירים, הגברים במיספר ביותר משמעותית עליה חלה
, , פוריות. מליקויי סובלים

ממליץ? אתה שעליו התחתון הלבוש מה כך, אם •
בפיז׳מה, לישון הילדים־הבנים את ירגילו שאמהות כל, קודם

 בש־ שעות־הלילה. במשר איוורור לפחות, שיהיה, תחתונים. ללא
רחבה. גיזרה בעלי כותנה לתחתוני לחזור ממליץ אני עות־היום

חן) (נעמי
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 לטפח אותם, להבריש התחילו החתולים, בעלי עורו
 בארץ הראשונה לתערוכת״החתולים אותם להכין אותם,
 בתל־אביב. במלון בקרוב שתיערך שנה, אלפיים אחרי

 לרעיון והאחראית היח״צנית דמלין, רובי את שאלתי
פיתאום. מה תערונת־החתולים: של ולביצוע

 בפרט, חתולים ועל בכלל, בעלי־חיים על מטורפת פשוט אני
 חברת־המזון מאוד. מקופחת הזאת המקסימה שהחיה לי ונדמה

 חשבתי ואני יחסי־ציבור, לעשות ממני ביקשה ל״ף לחתולים(״ן
 לעשות נהדר יהיה וג׳ינגלים, בעיתונים מודעות שבמקום
מהעניין. ייהנו החתולים שגם ותחרות, תערוכה

בתערוכה? יהיה מה •
 לקהל וגם לשני, אחד ויראו חתולים, 100 שיגיעו מקווה אני
 וייבחר תחרות, תיערר אחר״כר ומקסימים. יפים הם כמה הרחב,
 העיניים בעל החתור ארור, הכי הזנב בעל החתול יפת הכי החתול

 שהכי החתול בחירת תהיה הכותרת גולת וכמובן, מלטפות, הכי
למורים. דומה
 מי בחתולים מתעניינים שלא למי תסבירי אולי •
מורים? הוא

 רעש שעושה ל״ף, נ״ן חברת של הפירסומת חתול הוא מוריס
 להציע רוצים וכבר אותו, מכירים כולם בארצות־הברית. אדיר
 שלטים ונושאים תהלוכות עושים האמריקאים לנשיאות. אותו

 אין כותבים. והעיתונים מצלמות הטלוויזיות לנשיאות״, ״מורים
ממורים. יותר בארצות־הברית כיום מפורסם מישהו
גיזעיים? בחתולים רק מדובר האם •
 חתול, הוא חתול בניירות. מתעניינים לא אנחנו וחלילה! חס
שלו. הסבא מי יודעים כשלא גם נהדר והוא

למנצחים? הפרסים יהיו מה •

חיים בעלי
 נסיעת יהיה מכולם הגדול הפרס אבל פרסים. מיני כל יהיו
 מורים את לפגוש כדי לארצות־הברית, מבעליו ואחד החתול

אצלו. ולהתארח
לתחרות? נרשמים איפה •

 ממש אותי תפסת פשוט את לפרסם. נתחיל חודש בעוד
הדרד. בתחילת

 יתרוצצו חתולים שמאה לי להגיד רוצה את •
מלון? של בלובי

 אותם יוציאו שלהם והבעלים בכלובים, יהיו הם לא. לצערי,
 קלמנט את מצאתי לארגן. פשוט לא זה וגם לטיולים. מהכלובים

 במלון חתולים ל־ססז להסכים מוכן שהיה המלון, מנהל חסיד,
 יום במלון יגורו חתולים ש־ססז שמסכים מי מאושרת. ואני שלו,
מאוד. טוב איש בטח הוא אחד,

ל ב  עם מה חתולים. על מדברות אנחנו הזמן •
חתולות?

בעלי־חיים. אוהבי אצל ונקבות זכרים בין הפליה אין כמובן,
שמי) (דניאלה

הצרים!״ התחתונים סלל


