
היחסות תוות
 במרס 22ב־ לחופש יוצאים הם מגיע. זה הנה

 מיטב לפי באפריל. ב־סו לבית־הספר וחוזרים
 יום 18ב־ מדובר המתמטית והשכלתי הבנתי

— של
 לעשות. מה לי אין אמא,
לי. משעמם אמא,
 שעתיים ובעוד לחבר אותי תסיעי אמא,

 אותי. לקחת תבואי
 שקל. 15 לי תני אמא,
 .3 בשעה אלי באים חברים שני אמא,
 לאמריקה? מתל־אביב ברגל זה זמן כמה אמא,
 שקל. 20 צריך אני אמא,
 לעשות. מה לי אין לי. משעמם אמא,
 יש משונים ודברים חוטים כמה תראי אמא,

 שלך. החקמן בתוך
 סין? או יפאן רחוק, יותר מה אמא,
 מתי לסרט? הולכים מתי אוכלים? מתי אמא,

 ל״.? עד זמן כמה עוד ניסע? כבר
 שקלים? שמונה אולי לו יש אמא,
 הערבים? או היהודים גיבור, יותר מי אמא,
 מוצא... לא אני אמא,
 לחו״ל? ניסע כבר מתי אמא,
 לעשות! מה לי אין אמא,
 הגדול? החופש זה מתי אמא,

 זה מה זה. את הזכיר שהוא טוב הגדול? החופש
 בצ׳יק־ עוברים 18ה־ ?60 לעומת ימי־חופשה 18

צ׳ק.
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 כדי מסיבת־עיתונאים ערכה לפיד־נעמן חברת
 לערוך כדי מתוצרתה. חדשים כלי־אוכל להציג

 הזמינה השולחנות על נאה בצורה הכלים את
פטרון. יואלה חלונות־הראווה מעצבת את החברה
 לפיד־נעמן. של לכלי־האוכל הכבוד כל עם

 ואם ההצגה. את גנב פטרון של הערוך השולחן
 שכל־כולו חג־הפסח לפני עומדים כולנו, אנחנו,

 חשבתי חגיגי, שולחן ליד חגיגית ארוחת־ערב
 ולבקש פטרון הגברת את לחפש מאוד שכדאי

טיפים. כמה ממנה
 רעיונות, וקיבלתי אותה מצאתי חיפשתי,

זהב. שווים דעתי שלפי
פטרון: יואלה של הרעיונות ואלה
 מהמראה מאוד חשוב חלק הוא השולחן כיסוי

 לכסות נהוג חגיגית לארוחה השולחן. של הכללי
 עם לבנה מפה חלק. מצבע בבד השולחן את

 חגיגי דבר הוא לבן וסידור־פרחים לבנות צלחות
 ועל רבות בחגיגות אותו ראינו כבר אבל ביותר,

— שונים שולחן כיסויי כמה כאן אציע כן,
 ניתן לביטנה, המשמש הבד הוא סאטן בד
 ובמחיר מרהיבים בצבעים בחנויות־בדים, להשיג

 ס״מ 130 הוא הסאטן רוחב למטר. שקלים 5־6 של
 רך הבר השולחן. של אורכים 2 לקנות כדאי ולכן

השולחן. על יפה ומונח מבריק מאוד,
לדשי־הבגד. חייטים המשמש בד הוא פליזלין

 1כ־ מחירו בחנויות־בדים. לקנות ניתן אותו גם
 לעשות אפשר ונוח. מבריק והוא למטר שקל

לשולחן. מסביב הנופלת בחתיכה קשרים
 בחנויות־הבדים הוא גם נמכר (רשת)טול בד
 נמכר הוא גם למטר. שקלים 5 עד 3 תמורת
 על לשים יפה המרושת הטול את צבעים. בשלל

מנוגד. בצבע חלק בד
 בחנויות נמכר צהוב או כסף בצבע צלופן

 מרשרש אמנם הוא צרכי־כתיבה. של גדולות
 ממש. מלכותית צורה לשולחן נותן אבל קצת,

— לשולחן מרכזי לקישוט רעיונות
 האורחים) את יסתיר קטן(שלא סידור־פרחים

 אפשר להפתיע, רוצים אם אבל מקובל, דבר הוא
 יפים תפוחי־עץ 5־6 מרכזי מגש על לשים

 צבעוניים. נרות ובתוכם קינרסים 5־6 או במיוחד,
 ורדים לשים אפשר ורחבה שקופה צינצנת בתוך
 3־4 שונים. גוונים בשלושה הגיבעול) (בלי

 אחד, כל הממולאים, ושקופים יפים בקבוקים
 ביותר. חגיגיים יראו שונה, צבע בעל במשקה

 סועד לכל להקציב הוא לפסח רק שמתאים רעיון
 שקושרים כמו בסרט מצה כל ולקשור אחת מצה

 המרכזי הקישוט יהיו סועד לכל ה״מתנות״ מתנה.
 השולחן. של

— דוגמות כמה
 במפת השתמשי לבנים כלי־אוכל לך יש אם
 לאורך צרה מפה מעליה ומבריק. עז בצבע סאטן

את הניחי צבע. אותו של אחר בגוון השולחן, כל

״לסיד־נעמף של בכלים פטרון, יואלה של שולחנות־חג עיצוב
מהכלים החצנה את ננב העיצוב

והתעייף
 טפלון, כלי לניקוי מיוחדת ספוגית הצרפתית.

 לכלי־ ואחרות וחרסינה לניקוי־אמבטיות אחרת
 להחזקה מותאמות הספוגיות כל רגילים. אוכל
של המטליות שקלים. 2.30 ומחירן בכף־היד נוחה

 3.20 במחיר היום נמכרות ספעטקס חברת
שקלים.
 ממש אני — איתכם מה יודעת לא אני

ניקיון. על מלדבר התעייפתי

 השולחן על ופזרי המפה על הלבנות הצלחות
מנוגד. בצבע ורדים
 למשל, וורודות, או אדומות צלחות לך יש אם
 טול פרסי עליה השולחן, על לבנה מפה פרשי
 אדומים בתפוחי־עץ קשטי שחורות. ומפיות שחור

ואדומים. לבנים נרות שבתוכם
 קני — זהב קישוטי עם צלחות לך יש אם
 לצירי הנופל הצלופן ובחלק זהב בצבע צלופן

 ישנים. בווילונות כמו כיווצים, עשי השולחן
 עם שקופה זכוכית בקבוקי שימי השולחן במרכז

שונים. בצבעים משקאות
 — במיוחד דראמתי שולחן רוצה את אם
 מערכת עליו הניחי שחור, סאטן בבד אותו עיטפי

 מערכת יש ובלבן(ללפיד־נעמן בשחור כלים של
 אדום ורד צלחת כל במרכז ושימי כזאת) נפלאה
פתוח.

ולאפשרויות. לדימיון גבול אין וכמובן
 כלים להם יש לפיד־נעמו. בעניין ועכשיו,
 עם חרסינה מצלחות החל שונים, בסיגנונות

 למערכות־אוכל ועד ופסי־זהב עדינים ציורים
 ועוד סגול. ואף שחור עמוק, בוורוד מקרמיקה

 לשישה מערכת המחירים. הם מפתיעים יותר
 שש ראשונה, למנה צלחות שש הכוללת סועדים,
 עולה צלחות־מרק ושש עיקרית למנה צלחות

 חג כחול־לבן. וזה זול זה יפה, זה שקלים. 106
שמח.

גף5קר רחץ, פסח,
ההגדה) (מתוך

 את יודעים כולם פסח. לא זה ניקיון בלי פסח
 אלה כל חומרי־ניקוי. המייצרות החברות גם זה,

 להראות כדי מסיבות־עיתונאים, באחרונה ערכו
 ובמה לשוק שיצאו החדשים החומרים מהם לנו
לנו. לעזור יכול זה

0. חברת .0  סוגים 10 שלחה האנגלית 0.
 המיועדים אל־כתם, הכתמים מסיר של שונים

 צבע, זפת שמן, גריז, עובש, יין, פירות, לכתמי
 אל־כתם של האריזה על וכד. גומי דבק, חלב, דם,

 אבקה הוציאו גם הם מיועדים. הם מה עבור כתוב
 אל־כתם במכונת־כביסה לשימוש המיועדת

 אבקת־ פעילות את מגבירה האבקה פלוס.
 שקלים. 7.99מ־ החל יותר. מנקה ולכן הכביסה

נקה. חברת על־ידי ארצה מיובא
 פוליש חדש. מוצר יש 2000 כימגת לחברת גם
 סוגי כל של והברקה לניקוי מיוער פלוס

 ושקופה דקה שיכבה יוצר התכשיר המירצפות.
 על השומר ליכלוך, בפני עמיד קשיח פולימר של

 נמכר הפסח לקראת במיבצע זמן. לאורך הברק
 מטלית־ריצפה עם ביחד פלוס פוליש של בקבוק

הוא ביחד המוצרים שני של מחירם סינטטית.

יופי! שניהם. את ניסיתי שקלים. 11.50
 מוצרי־ 70כ־ לה יש שכבר סנו, לחברת גם
 שומנים סנו־מסיר — חדשות המצאות יש ניקוי,
 קולטי־אדים, תנורים, סירים, לניקוי — מהיר

 לשימוש — מהיר וסנרתנורים וכיורים, חרסינות
 דקות 10 להמתין לרסס, צריך התנור. חימום ללא

עובד. ניסיתי. לחה. במטלית ולנגב
 המצוייר מיכל־עמילן הוא ספר״ סנרעמילן
 באופן העמילן את להתיז ומאפשר באקדח־התזה

בגדים. לעמלן זה מה זוכר שעדיין למי מדוייק.
 הוא אם בטוחה שאינני סנו של מוצר עוד

 סנר הוא עליו ממליצה בהחלט אני אבל חדש,
 הנתון אסלות מנקה חומר זהו זרבובית. עם €¥\

 להגיע המאפשר ארוכה, זרבובית עם בבקבוק
מגיעות. אינן והעין שהיד למקום
 סנו מוצרי את הסוף. עד אז — ניקיון אם

 שקלים 3מ־ החל במחירים להשיג אפשר השונים
שקלים. 10 ועד

 עם חג־הפסח לקראת לשוק יצאה יצהר חברת
 סבון־אסלה לשרותים. נעים ריח מוצרי שני

 1.75 במחיר שונים, ובריחות בצבעים סבונס,
 (גם שונים בריחות מטהר־אוויר ופרשנס, שקל
שקלים. 2.29 במחיר סחלבים), בריח

ספונטקס של ומטליות ספוגיות — ואחרון




