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 מצויץ', ,סבלן זה מה יודעים אתם האם

 ו׳טדורנה׳? ,כפן׳ קטנה׳, ,לבנית גדול', ,קורמורן
 או,חופך? ,שלצדף׳ ,שרשיר, ,ברכיה', זה ומה
או,מלכילון? אירופי׳ או,תחמם עם,כתלי׳ ומה

 ארץ- ציפורי הם ורבותי, גבירותי אלה, כל
 כל יותר. הרבה יש מהן. חלק אומרת זאת ישראל.

 ארץ־ישראל ציפורי על לדעת רוצים שאתם מה
 תמצאו לשאול, מי את לכם היה לא היום ועד

 עינבר ראובן מאת ארץ־ישראל בציפורי עכשיו
בנושא). ספרים 5 (שכתב

 החברים ש״ח. 35 הספר מחיר יבנה, הוצאת
 מאוד הספר, את ממני שקיבלו במושב, שלי

 מישקפת באיזו להשקיע החליטו ואף התרגשו
בעצמם. לצפור להתחיל כדי טובה,

 הטבע חובב הוא לחובבי־טבע נפלא ספר ועוד
 מסידרת־הטלוויזיה (זה דארל ג׳ראלד מאת

 וציורים צילומים עשרות עמודים, 300 הנהדרת).

דארל של שנות־המחקר עשרות מרהיבים.

1.1 >י_י<3 \■״1ו זויב

 תמונה לקורא נותנים שלו וכישמן־הכתיבה
העולם. ברחבי הטבע של מרהיבה

 שיאפשרו בכלים דארל אותנו מצייד במקביל
 בדברים בעצמו ולצפות לבדוק מאיתנו אחד לכל

ספר כמו נראה הספר לידנו. ממש שנמצאים

 של מרתק סיפור זהו בעצם אבל והדרכה, לימוד
 גם בטבע. מתעסק שבמיקרה מאוד, מעניין איש

 רק יש מוצהרים. חובבי־טבע שאינם בינינו לאלה
 לימי- רק אז שקלים. 65 עולה הספר אחת. בעייה

חגיגות. ושאר בר־מצוות, הולדת,

בן־יהודה פינת ! אחוזים
אהבה שר

 מתאהבת? כשהיא אשה מרגישה מה הידעתם
גופה? מגיב כיצד

זה: את תשמעו
יותר. טוב נראה ששערן סיפרו מהנשים41* •
מראהו. את שיפר שעור־פניהן אמרו 40* •
 ממישקלן איבדו כי דיווחו מהנשים 43* •

סיפור־האהבה. של הראשון בשלב
 הזמן כל נרגשות שהן אומרות מהנשים 71* •
 והירידה היערר־התיאבון את שמסביר (מה

במישקל).
 על מספרות המאוהבות הנשים מכלל 49* •

למקורביהן. כך
 בתקופה כי דיווחו מהנשאלות 43* •

 הן אין אהבתן נשוא עם ההיכרות של הראשונה
לישון. מטיבות

 פרחים לקבל אוהבות הן כי אמרו 91* •
ממחזריהן.

 זר־פרחים קיבלו לא מעולם כי מודות 65* •
כלשהו. ממאהב
*  חדשים בגדים לעצמן רוכשות מהנשים 55•

החיזור. בתקופת
חדש. בושם מחפשות 77* •
חדש באדם שההתאהבות מודות 47* •

 בעברית הוא וידיאו כי כתבתי המקומות באחד
אותי. לתקן מיהרה האקדמיה חוזי.

 עצמו למכשיר השם. מן חלק רק זה חוזי
 חוזי, סרט קוראים לסרט חוזי. מקלטת קוראים
ברור? חוזי. קלטת קוראים ולקסטה
 למסך־ כי יודעים שאתם מקווה אני ואגב,
 קוראים הצג על שנכתב ולמה צג קוראים המחשב

מצג.
 אולטרה אומרים איך — חביב אחרון ואחרון

שמעי. על קול — סאונד?
תשומת־הלב. על ותודה להפעם, הכל זה

העצמי. ביטחונן את מחזקת
 את לשנות שלא מעדיפות מהנשים 55* •

החדש. הרומאן בגלל שלהן האיפור
 מאקס חברת עשתה הזה המעניין המחקר את

 ג׳רדן שלה: החדש לבושם לצרפו כדי פקטור,
 מכל מרוע מבינה אני אם אותי תהרגו דא׳מור.

 נשים על מחקר לעשות בחרו הם העולם נשות
 שכבר אנגליות, נשים 500 בקרב דווקא ואהבה

 הנסיך את זה אוהבות שהן שמה מזמן ידוע
וצ׳יפס. מטוגנים דגים דיאנה, הנסיכה את צ׳רלס,

 ביופיו. מדהים בבקבוק ארוז אגב, הבושם,
 של אומרת זאת טעם, של שאלה כבר זו — הריח
 לגודל בהתאם ש״ח 42 עד 30 הזה. במיקרה ריח,

הבקבוק.

ד ס ב ת־־ ד עו ת
 חלקם התעודות, עם הביתה הלכו הילדים שבשיגרה. דבר תעודות. ילדי־ישראל קיבלו בשבט בט׳׳ו

שבשיגרה. עניין כן גם ונזיפה. עונש קיבלו וחלקם מההורים ומתנה נשיקה קיבלו
 צירפו הם תעודה לכל מהשיגרה. חרגו ציון אהבת בית־ספר בתל־אביב, אחד שבבית־ספר לי נודע

 לי נודע וממנה ג׳ כתה תלמיד הוא חברתי של בנה הנמוכות. לכיתות רק בעצם (ואולי מודפס דף
הראל. נירה הסופרת של קצר סיפור מודפס היה הדף על הסיפור).

ממנו: קטעים אביא רק הסיפור, כל את אעתיק לא
 בחשבון הציון למה אבל אבל... תגידי: אחר־כך ומייד יופי! יופי! תגידי התעודה... את תקחי את ....
 קרה מה וערבית? להשיג? שיכולת מה כל זה ובעברית, בטבע? קיבלת ציון מין ואיזה נמוך? כל־כך

 לעצמך לתת תרצי ואם התעודה... עם הביתה יחזור כשהבן יהיה שכך יודעת אני אמא, כן, בערבית...
בה? תכתבי מה תעודת־שליש,

 עוגיות־ על לעצמך תרשמי מה שבישלת? מדי היבשים המקרונים על לעצמך תתני ציון .איזה
הקיץ? מאז לכפתור הממתינים הלבנים המיכנסיים בעניין ומה שנשרפו... השבת

 מוקדם מהעבודה שתחזרי אמרת פעמים שלוש — שנת־הלימודים תחילת מאז קרה מה להיזכר ״נסי
 לקחת לא לתיאטרון הכיתה, עם לטיול יצאת לא ופעם לאסיפת־הורים הלכת לא פעם מאוחר. וחזרת
אבא... את שישאל אמרת בחשבון, תרגיל הבין וכשלא אותו,
 קשה מצליחה? לא את מדוע אז רוצה, את אם טובה, אמא להיות יכולה שאת יודעת הרי ואני ....

 אני וב,מצויץ׳. מאוד׳ ב,טוב מלאות שניכם של התעודות אין כך ומשום שעושים, מה בכל להצליח
יותר.״ תצליחו שניכם הבא שבשליש מקווה
 אני לה(בעצם או לו, מגיע אבל הילדים. של לתעודות סיפור לצרף הרעיון את הגה מי יודעת לא
בארץ. למערכת־החינוך עתיד יש זאת בכל אולי תעודת־כבוד. לה), שזה בטוחה
 מיכתבים. כותבת אסף של אמא ששמו הראל נירה של הספר כל את קראתי הזה הסיפור בגלל נ.ב.

מומלץ. עובד, עם הוצאת דווקא. להורים מאוד... חינוכי וגם מקסים ספר

החדשות והוי
מחר... כי ושתה אכול

 לשוק שהוציאה המצויין הקורנפלקס אחרי
 יצאו הם אחדים, חודשים לפני תלמה חברת
 מלאה חיטה פתיתי — בתפלקס עם עכשיו
 הקורנפלקס, אחיו כמו הברנפלקס, וסובין.
 נפלא והוא ובברזל במינרלים בויטמינים, מועשר

וחלב, דבש יבשים, פירות בתוספת או חלב עם

 מומלץ מחיר קלה. לארוחה או לארוחת־בוקר,
 מאותו לערך 20ב־* זול וזה ש״ח 5.70 הוא לצרכן
חוץ. מתוצרת המוצר

★ ★ ★
והת בארצות־הברית שהיו מי עבור במיוחד

 ר־1והט צ׳יפס הקורן בחטיפי־התירס שם אהבו
 לארצנו. אותם לייבא שהחליט מי החליט טיאס

 של שקית ובחנויות־מעדנים. בקיוסקים מעכשיו
 שאוהב למי ש״ח. 1.35 עד 1.50 במחיר גרם 50

וחריף. מאוד מלוח
* * * בשרים

★  ★  ★
ויינות?

 גם ומעכשיו בורגונדי באזור שמגדלים ענבים
 אדום שהוא ולמרות ויבש אדום יין הוא זה אצלנו.

מקורר. אותו לשתות ממליצים
 שבבורגונדי לי מסרו מוסמכים מקורות

 עגל כמו קלים, בשרים עם אותו לשתות נוהגים
 בקר עם ששותים הכבד האדום היין לעומת ועוף,
 שאת היא הבעייה דגים. עם ששותים הלבן והיין

 וכל מאחר בחנויות, לקנות אפשר אי הנאנו״ יין
 אפשר דרכם היין. מועדון על״ידי נירכש המלאי
ש״ח 9.95 במחיר בקבוקים 12 הביתה להזמין

 ★ ★ ★ •לבקבוק
 מאידך, אבל חדש, יין אומנם אין לכרמל

 השביעי למקום עובדת, שלהם, הותיק היין ונבחר
 רב־המוניטין הצרפתי הצרכנות עיתון על־ירי

ט 090151 £  בישראל עובדת יין מחיר >.£3
 מביאים אתכם נראה עכשיו — שקלים 4.5 הוא

למישהו! במתנה אותו
★ ★ ★

 חדש, יין עם השבוע יצאו לא הגולן ״עת גם
 מחמאה. להם מגיעה בהחלט לדעתי אבל

משקיעים שהם הרבה המחשבה על היא המחמאה

 של צרפתי קו לנו מביאה הזד־לבן חברת
 הכשרות. בתוספת אבל — קר בשר מוצרי

 הודו־ של גרם 150 בנות אריזות מכילה הסידרה
 עגל מעושן, בקר הודו־בפפריקה, מפולפל,
 אריזות־ ועוד. צרפתי נקניק אווז, מעדן מעושן,

 למראה, יפות הוד־לבן של החדשות הוואקום
רב. זמן למשך טריות על שומרות שגם וכנראה

 הכבוד כל ועם מהכשרים כמה טעמתי
 אולי שזה להודות מוכרחה אני הארץ, לתוצרת

 הבשרים את מעולם טעמו שלא למי טעים
 קשה לי הלא־כשרים. והמעושנים היבשים

 הונגרי, הרץ כשנקניק מפולפל, בהודו להסתפק
 מתוצרת־הארץ שינקן וסתם איטלקי פחשוטו
 לא באמת אני אבל, המדפים. מעל אלי מציצים
דוגמה.

 —הגאס״ יין חדש, בן נולד נועפורט לייקבי
של סוג הוא גאנו״ יודע שלא למי .87 בציר

 עטוף בקבוק־יין עוד לא שלהם. היינות באריזות
מיי הגולן ״עת בשקית־ניילון. או בנייר־עיתון,

 ועד ש״ח 1מ־ שמחירן יפות אריזות סוגי 4 צרים
בקבוקים. 6ל־ מהודרת לאריזת־עץ ש״ח 30ל־




