
במדינה
אסונות

גלילית מציאות
 מועד שטח הוא בגליל תשע צבאי שטח

 אימונים מקום משמש השטח לפורענויות.
 שלי לעדרים מירעה ומקום צה״ל ליחידות

יחד. גם בדווים
 את אומרים האזהרה ושלטי החוק אמנם
 שלהם והבקר הבדווים הרועים אבל שלהם,
אחרת. סוברים

 בשלטי המציאות והתנגשה חזרה השבוע
 חסיין כאלד צעיר, רועה־בקר האזהרה.

 הבוקר בשעות יצא וחצי, תשע בן קאסם,
 חזר לא הוא עדרו. עם למירעה המוקדמות

המשפחתית. לחושה יותר
 של האזור הורעד בבוקר שבע בשעה

עזה. מהתפוצצות ערב־אל־סואעד בדוויי
ה וגופו פגז׳ או פצצה על עלה כאלד

לגזרים. נקרע קטן
 ש־ במערכה ומיותר נוסף קורבן זה היה
הנבון. סיומה על מזמן לבוא צריכה היתר,

תחבורה
ההגה על הידיים

ס הופיע והנה טובו הראשון, האו
כן ועל ההגה, על־יד ר״ל העגלון, דו

נס! זה וראו טולים. ר׳ לו יושב
 רצה העגלה כשפים! מעשה ממש
 מעשה אם כי זאת אין סוסים! בלי
ת טמא, של מני אחרא הסטרא וכוחו

 אנשי ויזעקו המירכבה. את עים
אז רם בקול ויכריזו מאה־שערים,

 כשר ישראל איש יכשל לבל הרה,
סוסים. בלי העגלה על בעלותו

 למסובבים להסביר החל שולים ר׳
 אם כי כשפים. כאן אין כי אותו
 הקרויה העגלה תנוע הבנזין בכוח

מן במרוצת אוטומוביל.  שוכנע)י הז
שבי  להם הדגים כאשר השכונה', תו

 מיכל לתו]־ בנזין שופך הוא איך
 'האוטומובילים רבו אז מני האוטו.

וישתכללו. ויפרצו הקודש, בעיר
ירושלים, מוותיקי כהן, (אלברט

 שנות ל״ה — המקשר בספר
בירושלים). ציבורית תחבורה

.1918ב־ קרה זה
 הברון יליד יהודי הופיע שולים ר׳ אחרי

 משומשת מכונית שרכש קמר, יצחק בשם
והחל אותה, שיפץ הבריטי, הצבא מעודפי

 כאשד ולחברון. לתל־אביב נוסעים להוביל
 רכש. העיר, בדרום תלפיות, שכונת את בנו
 אלי משלו פרטי קו לו פתח מכונית, עוד

קמר: מספר וממנה. השכונה
 חדש פרנסה מקור קיים כי שראו ״כיוון

ם עליו. הקופצים רבו תחבורה, ושמו  יהודי
 רכשו במקצוע, ידיעה כל להם היתה שלא

ת ת קווים ופתחו מכוניו ת לנקודו  של שונו
הבירה.

שג  בכל עדיין. ידוע היה לא תחנה ״המו
 המכונית! ידו, את והרים נוסע שעמד מקום

 מובן, בית. כל ליד ארתו הורידו כן נעצרה.
פן התנועה את האיט העצירות שריבוי  באו
ת אך מבהיל, שלטונו אחזו לא הבריטים ה

ה את שהרס המצב, לשינוי אמצעים בשום
תחבורה.״

 ליכטמן דויד אברהם בשם צעיר שבא עד
 המכוניות, ובעלי הנהגים את אירגן (אד״ל),

ה התחבורה קואופרטיב את עימהם הקים
השלו הולדתו יום את עתה החוגג מקשר,

וחמש. שים
 של הנהלתו תחת מלקק. לא הגעל

 הקואופרטיב חברי מיטפר גדל )66( אד״ל
 ישיבה, מקומות 400 במקום .471ל־ 32מ־

 מכוניות, 28 פני על 1931ב־ מחולקים שהיו
 על המחולקים מקומות, 12,000 היום ישנם

מכוניות. 300 פני
 בירושלים. קווי־נסיעה שמונה רק היו אז
 4.5 רק נסעו אז ואחד. שלושים ישנם היום

 המקשר משרת עתה בשנה. נוסעים מיליון
מיליון. 65

 הנהג של בלשונו או, פשוט. כה זה ואין
 ניכר אדם כי אמרו חכמינו ברונשטיין: זאב

מוסיפים הנהגים ואנו ובכעסו, כיסו בכוסו,
 כרטיס את משלם הוא בה בדרך גם —

נסיעתו.
 נסיון כדי תוך ברונשטיין שליקט הדוגמות

רב־שנים:
 כספו, את מכין אינו למכונית, עולה •

 — בכיסיו לחטט מתחיל האחרון וברגע
 מראש, צעדיו את מחשב אינו זה טיפוס
בחייו. ההפתעות רבות מסודר, בלתי
 לתוך כספו את זורק כשהוא משלם •

 — ידך כף מנגיעת ונמנע הנהג של ידו
ואגואיסט. מאוד נקי איסטניס,

 שיוציא כדי ארנקו, את לנהג מגיש •
 אקסטרברטי, טיפוס — עבורו הכסף את

 אין הזולת. על סומך שהוא תפקיד משחק
כאלה. בטיפוסים אמון לתת
 — מתשלים משתמט צפיפות בשעת •

 אשחק לא כזה טיפוס עם ישר. לא קטנוני,
קלפים.

 השלישי, בכיסא מתיישבת נכנסת, •<
אליה שתיגש ומחכה כספה את משם מגישה

 בוודאי בעלה נוחיות, אוהבת אגואיסטית, —
דבש. מלקק אינו

 ומסמן נרתיק בתוך כרטיסיה מגיש •
 טיפוסי, ביורוקרט — הניקוב מקום את

פדאנט. בקפידה. לבוש
ה ה. מנ ל פו ול לדן בניגוד המקשר, כ

ש הכלכלית ההתפתחות מן נהנה לא אגד,
 לכן נשאר השפע, בשנות ישראל את פקדה
ה גם לתחבורה. הקואופרטיבים מבין העני

 עיר־גבול. בירושלים, עבודתו שעיקר עובדה
 עם יחד מצבו. על הקשתה עבריה, משלושת

 ביותר הקרבי הקואופרטיב הוא היד, זאת
עמיתיו. מבין

כהג מרושתות, במכוניות שנסעו חבריו,
ב מכן ולאחר ורימוני־יד, אבנים בפני נה

 כדורים, בפני כהגנה משוריינות, מכוניות
ב לשער־יפו בדרכם נהיגה כדי תוך נפלו
 הר־ שעל הדסה לבית־החולים העתיקה, עיר

ולעטרות. להר־הזיתים הצופים,
שוב סבל חכמוב: יהודה הנהג בלשון  הי

 מנתה נטלה וירושלים / קל, היה לא היהודי
ת, / ומכופל. כפול עו ת פגי ם חבלו מני  והז

שו, נטשו. לא ההגה את הידיים אן / שוב

משתק ואופיך תכונותיך
 ידך בכתב בדיקנות פים
 לפי וידידך עצמך את הכר

 היום עוד שלח הגרפולוגיה
 המחאה בצרוף היד כתב
 9250 ל־ת.ד. ל״י 8 בסך

 הבדיקה ותוצאות חיפה
לביתך. בדאר תשלחנה

 בולי קונה אספו
ואירופה ישראל

גבוהים נמהירים
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151727 הזה העולם


