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 והוא: אחד פתרון רק זו לבעיה — בספורט עוסקים
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 שהתפלגה!״ ממפא״י הוראות אקבל ולא
ממנה״ ,פרש ובין ,התפלגה״ בין ההבדל

 שפרש איש הצדדים. שני לדעת חשוב, היה
מת כשמפלגה אך להתפטר• אולי, חייב,

שתת. זכויות הפלגים, לבל יש פלגת׳
הישיבה, בשעת עוד כסוף. הצימוק

 צימוק שומר הוא כי ראש־העירייה, הודיע
 שמפא״י מאחר הגיע: הצימוק ואכן, לסוף.

 ועדות, בשלוש כהנא את להחליף ביקשה
 — הוועדות פירוק על בזה מודיע הוא

מצומ ועדת־חינון־ המצומצמת, ועדת־הסעד
 ל־ מיבנים בבניין עדיפויות (לקביעת צמת

 (ל- שניה מצומצמת ועדת־חינוך בתי־ספר),
מודרג). שכר־לימוד קביעת על עירעורים

פסוק. סוף זהו
 את מכיסו שלף הוא לכו. מוכן היה כהנא
:9 בתוספת קורא החל העיריות, פקודת

 שלא סעיף, סדר־היום על להעלות אין .
לישיבה. בהזמנה הופיע

בהז הופיע לא ראש־העירייה של הצימוק
 לבית־ יפנה כהנא, הודיע כן, על מנה•

המשפט.

ומענו!
פקידיסתאן מאגדות

 של הטלפון התקלקל בהיר ביום כרעם
 לבית־המרקחת, הלו הוא אחד. פשוט אזרח

 מצא שם למדור־ד,תיקונים. לצלצל כדי
 לבית־המרקחת, שבאו אנשים, של ארוך תור
 מדור־התיקו־ למדור־ד׳תיקונים. לצלצל כדי
יו יום, תפוס היה הוא תפוס. היה נים

 מיליון וחצי שניים יש שלושה. מיים,
לה. אחד ומדור־תיקונים בישראל, תושבים
 לארבע ארבע השעה בין הרביעי, ביום

 אדיבה היתר, הפקידה הקת. התפנה ודקה,
 האזרח הקילקול. מה שאלה היא מאוד.

 שעות באיזה שאלה היא יודע. שאינו אמר
 בהקדם שיתקנו ואמרה לתקן לבוא אפשר

האפשרי.
 הטלפון יומיים. חלפו שכור. טלפון

 היה ומדור־התיקונים התקלקל בבית־המרקחת
 השעה בין הפעם — השלישי ביום תפוס.

 לשמונה־שלושים־וש־ שמונה־שלושים־ושתיים
 היתר, המרכזנית הקת. התפנה — לוש

 הקילקול, מה שאלה היא מאוד. אדיבה
 ואמרה לתקן, לבוא אפשר שעות באיזה

האפשרי. בהקדם שיתקנו
 האפשרי. בהקדם יתוקן עדיין זה יומיים, עוד

התיקו מדור הטלפון. מיספרי את החליפו
לחלו מטפס החל האזרח תמיד. תפוס, נים
 נותק. שהקת אמרה המפקחת הגבוהים: נות

 הגיע. לא דמי־הטלפון תשלום על האישור
 מקולקל שהקת אמרה המפקחת־על־ר,מפקחת

 המפקחודעל־המפקחת- בהקדם. יתוקן והוא
 לתקן. לבוא אפשר מתי שאלה על־המפקחת

 למספר לפנות אמרה הראשית המפקחת
27112.

ל לפנות שצריך אמרו 27112 במספר
 אמר מהנדס־הטלפונים הטלפונים. מהנדס
 המפקח בתשלום. איחור בגלל נותק שהקת

 מקולקל שהקת אמר מהנדם־הטלפונים על
 27112 במספר .27112 למספר לפנות וצריך
 מדור־ ,16 למיודענו לצלצל שצריך. אמרו

אפ מתי שאלו במדור־התיקונים התיקונים.
הטלפון. את לתקן לבוא שר

י שו  הלכה אחד נואש יום לא? אד נ
 הסבירה לבית־המרקחת, האזרח של אשתו

 חולד״ שבעלה מדור־התיקונים על למפקחת
 המרכזנית לטלפון. דחוף באופן זקוק

 הוא אם אותו שאלה האזרח, אל צילצלה
 שלו הטלפון אבל שכן, לה אמר הוא נשוי.

 בסדר, זה שהטלפון אמרה היא מקולקל.
 אם כי נשוי, הוא אם היא השאלה אבל
 שהטלפון המבקשת אחת אשד, יש נשוי הוא
 היא והאשה נשוי לא הוא אם יתוקן. שלו

 שיתקנו מבקשת היא למה אז אשתו, לא
בעלה? של הטלפון את

הטל אבל יודע, לא שהוא אמר האזרח
ן ו  משבועיים. למעלה כבר מקולקל שלו פ

 הטלפון חשוב, לא שזה אמרה המפקחת
 — האשה אבל בסדר, יהיה וזד, יתוקן
לא? או אשתו

 נרגעה. המרכזנית אשתו. שזאת התברר
 נשאר הטלפון למפלולם. חזרו חיי־המשפחה

מקולקל.
 חודש, כמעט ארך זה אותו. תיקנו בטוף

 השפופרת את הרים האזרח תוקן. הוא אבל
 שרייבר. ד״ר לו ענה שלו. לחבר וצילצל

 ענתה פעם. עוד צילצל הוא במספר. טעות
 צילצל הוא במיספר. טעות לוין, הגברת לו

 טעות טל. משפחת של הבן לו ענה שוב.
במספר.

 סוף־סוף לאלוהים. הודה המאושר האזרח
טלפון. לו יש
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