
פזרים

*| הפדגוגיה רני ד מו  ה
ע#׳מי שלא מה ׳פורים.

השבוע מחזה

תול תעלומת הצמא הח
בנאי: יוסי מספר

 מאוד. צמא צמא. חיה אחד חתול
 יותר יכול חיה שלא צמא כל-כך
לשתות. והחליש לסבול
 בקבוק ומצא הצמא החתול הלך

רק הסוף. עד פולו את שתה חלב.

ול לרוץ והתחיל התחמם החתול
 עד וקיפץ מידות לבית נכנס קפץ.

 כירכר אחר״כך הראשונה. הקומה
 בקומה השנייר לקומה עד ודילג

.השלישית . -:שכב. נעצר בום! .
__________________למה;

ד איך מ ל ח ל ק ל
ת. הקומה הפועל. הוועד בניין שי שב חמזכ״ל. של חדרו החמי  אהרון המזכ״ל. יו
. ר ק עי, האיגוד מחלקת ראש נכנס ב ם המיקצו ח ו ר . י ל ש מ

: ר ק (נאנח). עסוק! אני ירוחם? יש, מה ב
ל ש ה : מ שביתה. אהרון. דחוף, ז
ר ק הפעם? זה מי שביתה? (מתעורר): ב

: ל ש ת התעופה עובדי כל מ . האזרחי . . ב
: ר ק שמם! ימח אותם, נסדר הפעם מדי! יותר זה האלה? המנוולים מה? ב
: ל ש .אחד רגע מ . .

ר ק  ידפקו ואחדות־העבוזה כרמל שמשה רוצה אתה רגע! שוס : (צועק) ב
 לקח, אורם ללמד צריכים עול? תפרוק עובדים קבוצת כל אם נגיע לאן אותי?

. צריכים ולתמיד, אחת . .
: ל ש . לרגע! חכה אהרון, אבל מ . . ה ז
: ר ק שמוע רוצה לא ב  מייד להכי־יז העצם! עד אותם לדפוק דבר! שום ל

ם כל את לתבוע איתם! הקשרים את שמפסיקים  למשפט־חהחתדרות! המנהיגי
 קופת־ את להם לסגור אשדוד! פועלי של כמו שלהם, החברות את מייד להפסיק
תן חולים! ם להם ני מטו א אחרת לעבודה, לחזור שעות 24 של אולטי  נהסס י
שביתת כמו מקפריסין, מפירי־שביתה להביא הימאים! ב

ל ש ה רגע! : מ בקפריסין. זה אצלנו. לא זה השביתה לך! לומר שרציתי מה ז
: ר ק ? קפריסין ב
: ל ש סין, האזרחית התעופה מעובדי מיברק קיבלנו כן. מ  על שהכריזו בקפרי

ת. מבקשים שביתה. סולידריו
ר ק  דבר? שדם פעם אף לי אומרים לא למה קודם? אמרת לא למה (נרגז): ב

לעזאזל? בעצמי, דבר כל לברר צריך אני
: ל ש .התכוונתי מ . .

ר ק  ההסתדרות בידיו): מנופף מכיסאו, (.קם תרשום אז שמתכוונתי. התכוונתי :ב
מין תעמוד כו׳ לי כו׳ השביתה לקרן תרומה שולחים וכו׳. ו  ישראל פועל- וכו׳. ו

כו׳ מאחורי מאוחדים עומדים כו׳ מחפיר ניצול נגד .,וכו ו  ציבס־־עובדים וכו׳. ו
כו הכרה בעל  את לשם נשלח ואולי בדבר, ראשי מאמר לכיסא): (חוזר וכו׳. ,ו

ת. הכרה על להם שינאם מה? ברקת,  כולו לע־לם שנוכיח רוצה אני הפעם מעמדי
! לעזאזל לקח, אותם נלמד אנחנו עומדים. אנחנו איפה

ך
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המגרים. אשמים בכל י
 בתעלר־סואץ להשתמש התחיל שצה״ל לממשלת־ישראל ...מס"שהדליפו

 על יורי* הם באמת לקוד המצריים לחיילים להסגיר כדי ברמקולים,
 רידיעה- את לוןעלים הצנזורה הצליחה רגע אותו עד הישראליים. החיילים

ממשלת-גולדה. את להפיל שאיים המשגר פרץ כך

שר^הסברה צלר לויסביר מתחילים ־!ה ״מה הממשלה. מ
 נסיון שזהי משוכנע היה בארץ, קצר לביקור שהגיע אבן, אבא שר־החוץ,

 לעסוק שר־הביטחון של כוחו את הממשלה כיפתה תי0״ להדיחו. •שפל
 היא מצריים בי דיין מר סבור ,(האם אבן. שאג י״ בחו״ל הסברה בפעולות

\ ז״ .מוחזק שטח
 שי' האחרוז ברגע התערב לולא להתפרק, עמדה ממשלת״הליכוד-הלאומי

 הודיע מהממשלה,״ היסוס בלי תפהוש ״הטפד״ל (רהפטיג: זרח הדתות
 ובחגים.״ בשבתות בתעלה הרמקולים את להפעיל יפסיקו לא אם
 ״יי' בהרכב ועדת־שרים להקים החליטה הממשלה המצב. את הציל זה

 שר־בל״תיק, שר״העכודה, שר־הדתות, שר־הביטחון, שר־ההסברה, החוץ,
 המיפעלים לרמקולים אחראי יהיה מי לקבוע בדי ראש־הממשלה, וסגן

בתעלת-סואץ.
 הרמקולים. את להשתיק הוחלט החלטה, שתתקבל עד

.מעלת־סואץ. לאורך שקט שורר עתה
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י
!י

•*זי***■
ב' ■חעהגי ו ט  שאול ..ס^ן־אלוף אחד: ,
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# ו ד י מ א ד י כ ו מ ש ?

מ קראו8יא־תפעם
היה היום כל

ו ?
1!

שלה שרק מוי  ובזבל. בבוץ ל
צ נקיים. היו הילדיב כל. - ח צו מ .ו

 לשחק רצה לא מהם אהד ואף חים׳
שלה עם ת המלוכלך. מוי  ערב לפני

ת קראו ם לכל האמהי לןי  לבוא הי
 הביחה, הלכו הילדים" כל הביתה.
שכבו התרחצו שון. ו שלה רק לי  מיי

הזבל. בפחי לשחק נשאר
שלה! לו: קראה אמא  תעלה ״מוי

ה אבל הביתה!״ ל ש מוי  ״לא ענה: '
בזבל.״ לשחק רוצה אני רוצה!

שנו הילדים וכשכל ת י טו  ה־' במי
שלה שיחל נקיות,  בין המלוכלך מוי

ה אריה. בא פתאום הזבל. פחי
 נכנס הוא מאוד. רעב היה אריה

 ה־י' הילדים כל את; ואבי" לבתים
שלה רק נקיים.  נגע.- לא הוא במוי

 ומסריח, כזה, מלוכלך היה הוא כי
נגעל. ממש והאריה

בדרכים זהירות

׳^אזגז ספם 0;>ז>ם;>1•נ
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בדרכים בט־יחיחז

 לטיול, יצאו בגן שהילדים לפני
ת: אודם הזהירה תת ״ילדים, הגננ

בו, ואל לשני, אחד ידיים נו  תעז
היל כל המדרכה.״ על רק ותלכו

 ידיים נתנו הגננת, בקול שמעו דים
 ארוכה בשורה לטייל אתריה והלכו

שמחים. כשהם המדרכה על

שלה רק ה בקול שמע לא מוי
תן לא הוא גננת.  אחד, לאף ידיים נ

מן וכל ש. על קפץ הז הכבי
ת באד, פתאום ת מכוני רו  במהי

ס רצה לא הנהג איומה.  את לד־ו
ש. על ששיחק מוישלה, א הכבי  הו

 הילדים בכל ופגע המדרכה על עלה
ת. עם שהלכו הגננ

(


