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ה כבר היתה שעה ך* ה ורבע, שמונ י

ם ילדים | ! ת ציפו המודאגי  בחוסר־סבלנו
ש לצד מי, הכבי  הרצליה־פיתוח, במרכז הפני

תה סוף־סוף נראתה מרחוק כאשר  מכוני
ת של טיות. וקרבה באה הגננ באי

ת  גן־הילדים. פתח ליד נעצרה המכוני
ת כה דילגה הגננ תו מת כשהיא בחופזה, מ
ת האיחור. על נצלת סיפ התקלקלה, המכוני

א לילדים, רת הי שתה ו ע: התק  ״מה להגי
ה את שאלה לעשות?״ מייעצים הייתם

זאטוטים.
ם כעדת  כל מיד השתרעו קטנים קופי

חלו ד,ריצפה על הגן ילדי  מתחת אל וז
ת. ת למכוני בשטף: להגיע התחילו העצו

רג לך ״נפל ״ הבו ר. טו מהמו
ש בצמיג.״ אבן לך ״י

לך.״ מתנדנד *ההגה
ם ״אתם שבי ת את לתקן שנוכל חו  המכוני

הגננת. שאלה בעצמנו,״
תשובה. אין נבוכה. דממה
ה מציעה למוסך?״ לטלפן נלך ״אולי

ת. גננ
ת. התקבל הרעיון ת בהתלהבו מצל הגננ

ת וכעבור למוסך, צלת  מגיע השעה מחצי
אי. למקום המכונ

מכונית מתקנים ילדים
ה בעלת מפי לשמוע מופתע וא ך•

ת, | ! קון מכוני ל להתבצע חייב שהתי
 על מלא הסבר מתן כדי תוך הילדים, עיני

א שלו. פעולה כל  אך כל־כך, נלהב לא הו
ך הדין את עליו מקבל מבין. בחיו

שתרע המכונאי ת. מתחת מ ה למכוני
תו אופפים ילדים שים הצדדים, מכל או  מגי

 לפעמים — מבקש שהוא הכלים את לו
ם׳ את  — הלא־נכונים את לרוב הנכוני

תיהם. ומנדבים להסבריו מקשיבים מעצו
ת תיקון ר נסתיים המכוני  שעתיים. כעבו
א — המקרי הקילקול תוכ את שקבע הו

ם נית בוקר. לאותו בגן הלימודי
שא ת להלהיב המשיך הנו ם א  של דמיונ

מן עוד הילדים ה שלם שבוע רב. ז ה הי
תר הפופולארי משחק  והרכבתי. פירוקה ביו

שבגן. מכונית־הצעצוע של

כישלון - המורים
ת התופעות חת מו שי תר המר  ביו

£ ם מרידות של דור דורנו, של < עי עזו  וז
הסטודנטים. מרד היא תקדים, ללא

שימה או לטוב מרשימה פ — לרע מר תו
ת שהתחילה זו, עה דו ת במרי מו הו מ ב ו

ת התפ ארצות־הברית, ברחבי אוניברסיטאו
ה לצרפת, משם שטה  אירופה ושאר גרמני

ת בשנים תטביע — על ברור חותם הבאו
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ו !סטריאו עובד נ :
 ילדי הסטריאו. מכשיר פועל כיצד מדגימה

בעצמם. אחר־כך המכשיר את מפעילים הגן


