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שרות אזהרה
רה הארץ תוצרת חמן

 ! בשבוע פתחו בתל־אביב יהודה בן ברחוב
 1 החנות בעלי טלוויזיה. לכירסזת מרכז שעבר

 ; מביאים טובה. לנו עושים שהם משוכנעים
 ! באמריקה, שהמציאו הזה הנוח הדבר את לכבודנו

! כורסה. מאשר מקום־נופש יותר ושהוא כמובן,
 י הרגליים את להרים בשביל כזה פטנט להם יש

 \ ולהשקיע הראש את ולהחזיק הגב את ולהשכיב
! מרופד. בית־הבראה בקיצור, הטוסיק. את בנוחיות

 | כורסת־ וקונים הולכים שאתם לפני אז
 !כדאי שקלים, 2400ב־ או שקלים 760ב־ טלוויזיה
 י אגב, הכל, הנ״ל. על חשובים דברים כמה שתדעו

האישי: מניסיוני
 , אסון. היא הזאת הכורסה יקרים, קוראים

 < גורמת היא הביתה מגיעה שהיא מרגע
 י לרוגז, בני־המישפחה, בין קשים לסיכסוכים

 י בעני שונים לתכסיסים לריגשות־קיפוח, לקינאה,
 ,הילדים, עם למילחמות הזוג, בן/בת סידור יין

! הצדדים. משני והסבתא הסבא מצד לעלבונות
 י בארצות־ כשגרנו לי. קרה זה יודעת. אני
 | שכמובן הזה, האסון את שכלל בית שכרנו הברית

גדולה. שימחה גורם הוא עין למראית
! הראשונה בפעם בכורסה שהתיישבתי ברגע

 1 סוף־סוף, כשקמתי, אבל •ותר. לקום רציתי לא
 \ בעל• בה התיישב למשל, לשרותים, ללכת כדי
, ברגע בערב, לקום. רוצה לא שהוא החליט הוא וגם

 לדירתו מזגן־אוויר לקנות לעצמו להרשות שיכול מי שכל הוא סוד לא
 בלי לחיות מאוד קשה ישראל במדינת אוגוסט יולי בחודשי קנה. כבר

 מאוד לו שקשה מי הוא מזגן לו שאין מי השפיות. על ששומר הזה המכשיר
שקלים. 4000 או 3000 להוציא
 3ב־ הביתה חוזר שקלים, 4000 או 3000 שאין כזה, ובן־אדם קורה אבל

 חמים, הקירות לוהט, הבית למות. הולך שהוא מרגיש והוא למשל, באוגוסט,
 המים ברז את כשפותחים גם המיקלחת, נוראיים. גלים ומעביר מתחמם הגג

חמה. — הקרים
 מזגן־ הוא הזה והדבר אותו, שיציל אחד דבר רק שיש מרגיש הבן־אדם

 אוגוסט חודש את יעבור הוא איך לעצמו לתאר יכול לא פשוט הוא אוויר.
ספטמבר. את קצת וגם

 לדודה מטלפן הלוואה, לקחת יכול הוא ממי חשבון עושה מתיישב, הוא
 הוא ואז מיקדמה ומבקש למקום־העבודה מתקשר שקלים, 1000 ומבקש
 אני הכסף, לי יש ״או־קי, חלש בקול להם ואומר תדיראן להברת נניח, מטלפן,

מזגן!" רוצה
מובן: מובן? כאן עד

 הכסף את איתר תביא אלינו, בוא לו: אומרים בתדיראןל עושים מה אבל
 האיש צועק שבועות? 10 שלך. המזגן את תקבל שבועות 10 תוך ו...

 יש תדיראן(וגם בחברת בנימוס לו עונים בלבד, שבועות 10 תוך האומלל.
בעיתון). מודעה זה על

 בסוף כמעט יגיע המזגן אוגוסט. תחילת עכשיו חשבון. האיש עושה
 זאת, בכל לו, כדאי אולי אז אותו. צריכים כל־כך לא כבר ואז ספטמבר

? לו משתעבד שהוא הענק הסכום על לחשוב
 מתוחכמים כל־כך דברים שהמציאה תדיראן חברת את לשאול רוצה ואני

משהו להמציא יכולתם לא האם — אלחוטיים וטלפונים מזגנים כמו

 1 שילם שהוא אחרי ימים שלושה נניח, מזגן־אוויר, לקבל לאזרח שיאפשר
עבורו?
 ! מהמעבדות שתבקשו כדאי אולי מסובך. נראה לא זה אישי, באופן לי,

שרות׳ על גם לעבוד שיתחילו שלכם המתוחכמות

הקיץ כוכב המצאות*
 בשום קיים שאינו ישראלי פטנט הוא כלי־קר

 בשום קיימת לא האינתיפאדה (גם בעולם מקום
 מדולר יותר זול שחור דולר לא וגם בעולם, מקום 1
 מיוחד, מחומר הכלי עשוי מייצריו לדיברי בבנק). ״
 י הכלי לתוך מקל־קר. עשוי הוא העין לפי אבל (

 קור על שומר והמשקה קר משקה בקבוק מכניסים
 גדלים בשישה מיוצר הכלי־קר שעות. שש במשך
ש״ח. 4.90 ומחירו

שפות לילדים וגם לפיקניקים לנסיעות, טוב }
| שלוק לקחת כדי דקות חמש כל המקרר את חים ).
לחכ בקבוק־משקה, מהמקרר להוציא אפשר מים. >
השיש. על ולהניח הכלי־קר לתוך ניסו ן
 י מאור, רומה משהו על כתבתי שנה לפני אגב, {

 כל אותנו וששימש לפחיות־משקה, מיועד שהיה
לאיבוד. שהלך עד הקיץ, 'י

★ ★ ★
■ כמו־ הריץ־טן. לעומת כלום זה הכלי־קר אבל

 כמוסות שתי יום כל בולעים כן. כן לשיזוף. סות >
שבועיים־ ותוך טיבעייס) פיגמנטים (המכילות

כורסת
ראה1 זה ככה

 הם גם ומיד הילדים שני בה התיישבו עמידה, של
לקום. כדאי לא שמכאן החליטו

 ההמצאות. התחילו כך אחר התחיל. זה כך
 דקות. חמש כל כוס־שתיה לי מביא היה הבעל

 זה רוצה שהוא שמה להבין ימים שלושה לי לקח
להת יוכל שהוא כדי לשרותים ואלך אקום שאני
יישב.

 מהמיטבח: צועקת הייתי זאת, לעומת אני,
 למיטבח מגיע היה וכשהוא קרה!" מה תיראה ״אוי,
ומתיישבת. רצה הייתי אני

 ״רוצים לנו: ואמרו עלינו, צעקו סתם הילדים
מרפק והכניסו עלינו, ישבו וגם עליכם,״ לשבת

טלוויזיה
בפירסונוח רק

הבטן. על ודרכו מכה ונתנו
י. מהפחד אחת תוכנית־טלוויזיה אף ראינו לא
 י' לכורסה, ערים נהיה לא בתוכנית נתרכז שאם

אותה. יחטוף ומישהו
 ץ כיבוד שמפאת החליטו לבקר שבאו ההורים

 ואנחנו הזה, הנוח בדבר לשבת צריכים הם הורים
 כמעט נהיה כשהמצב מצידם. הוגן לא שזה חשבנו

 השלימה ולאט־לאט ארצה חזרנו בלתי־נסבל
המישפחה.

 המנעו — לכם חשוב שלום־בית אם אז
 הביתה. הזה האסון את מלהכניס

הוזהרתם! ראו

1
 ץ כוללת לדעת הציבור שזכות לה והודעתי בן־שלום צביה מהעיתונאית גנבתי פשוט הזה הפטנט את

שלי. הקוראים את גם
 שהיה לזה. שקוראים איר או מאפה או קטנות, עוגיות מין לאורחים בן־שלום הגישה מסויים באירוע

 > שחלה הסתבר החתונה ואחרי טוב. במזל התחתנה שבתה צביה לי סיפרה זה מה כששאלתי מאוד. טעים
\ נגוסה. לא נשארה אחת ענקית
 \ בחלה. עושים מה השבה ומיד זורקים לא חלות) (גם שלחם צביה גם יודעת טובה יהודיה כל כמו

 ל והופ תבנית־אפיה לתוך הכניסה גדולות. די לקוביות חתכה הפרוסות את לפרוסות. אותה פרסה
 { של כפות וכמה חמאה של נדיבה כמות עליהם שפכה היבשים, הקרוטונים משם כשיצאו לתנור.

ועירבבה. אבקת־מרק
עוד. וביקשו ואכלו חטפו שהאורחים יוצא־מן־הכלל משהו יצא זהו.
בבקשה. לחם. סתם או חלה, או חתונה. לכם יש אם אז

הקקי־כיף
שקלים 15 — בקניון רק בינת״ס

 בהירים. תימנים כמו להיראות אפשר שלושה
 משהו בולעים ושמש. וחופש שפת־הים סדר חסל

 כמוסות ימציאו שלא זמן כל מהחיים. ונהנים
רגועה. אני — מיז שמחליפות

★ ★ ★
 השם את המציא מי (אלוהים, קקי־כיף ועל

שמעתם? כבר הזה?)
 סיר הוא שוב) זה את כתבתי ה״קקי־כיף״(הנה,

בשפת־הים, בפיקניקים, לשימוש לילד. מתנפח

התוו באילת, שחיים קרובי־מישפחה בגלל
 אלה כשיצאו כבר טבתוז1י של החלב למוצרי דענו

 התאהבנו גם ממש הזמן ובאותו העולם, לאוויר
 של שמנת אכל או באילת חלב ששתה מי בהם.

מדברת. אני מה על בדיוק יודע טבחה1י
 לא הרופא — הביתה אלי שנכנס היחידי הלבן

 . הוא — משמינים לא דברים לאכול לי מרשה
 והוא לסיח בישראל ששמו טבתה,1י של הלבן
משמין. שהוא כאילו טעים
 אני יוטבתה של והשוקו המוקה קופסות את
 ,״תגמרו כמו משהו — פרס בתור לילדים קונה

 י לא הם שוקו־יוטבתה.״ ותקבלו שיעור־״בית
להתווכח. כוח יש למי אבל שיעורי־בית, גומרים
 החרש. הכוכב בא עכשיו פתיחה. היתה זאת

 ,שאפילו כזה טעם אישית. באריזה מילק־שיק
 אישי) (ידע מילק־שיק אוהבים שלא אגשים
 המיכל את קונים עצמית. עבודה מזה וחוץ נהנים,
 את מנערים אומרת זאת לבד, ומקציפים הקטן,

 , סמיך משקה ויוצא שניות 20 במשך הקופסה
ונפלא.

 מקבלים הם אז שיעורי־בית, אין הגדול בחופש
 , בעבור ש״ח 1.20 טובה. התנהגות בעד ביום שניים

התענוג.

 בית־ בו שאין מקום ובכל לעיר מחוץ בנסיעות
לא־נקי. והוא יש או שימוש

 ולתוכו כדור, כמו מתנפח פשוט עצמו הסיר
 ביחד זורקים שאותה חד־פעמית שקית מכניסים

 ער הסיר את מקפלים ושוב הזה, דבר ה... עם
הבאה. לפעם

 כשהילדים כאלה דברים היו לא לעזאזל, למה,
קטנים? היו שלי

 רק הקקי־כיף את לקנות אפשר בינתיים
 בקרוב אבל שקלים, 15 במחיר ברמת־גן, בקניון

 בכל אותו למצוא יהיה שאפשר מאמינה אני
מקום.
קצת. להתאפק לילדים תגידו אז עד

★  ** ★
 השבוע בדיוק למשל אם חביב. אחרון ואחרון

 כל את לקיים חייבים ואתם בתשובה חזרתם
 לכם יש גם במיקרה ואם אלוהים, של המיצוות

 אתם בשבת, חיתולים לו להחליף שצריך תינוק
 בעזרת נצמדים חיתולי־הנייר כי בבעייה. ממש

 חייבים החיתול את להחליף וכשרוצים מידבקה,
 בתכלית האסור דבר — המידבקה את לקרוע
קודש. בשבת האיסור

 של לשבת פים1ליט קונים עושים? אתם מה נו,
 וכשמחליפים למידבקה, תחליף להם שיש סנו.

 וגם חוקי־השבת על עוברים לא חיתול לתינוק
הבא. העולם לחיי זוכים

 שלך הנציגים על דעתך מה — אלוהים
מצחיקים? לא בכדור־הארץ,


