
במדינה
תיקשזרת

אוהבים תם

נס
הטלפונים

 ה״ רשת היא המדינה ממכות אחת
 התקלות מלבד בה. המותקנת טלפונים

 אזרחים נאלצים הקיימת, הטלפונים ברשת
 שנים לפעמים לחכות לטלפון הממתינים

 לביתם. המכשיר את שיקבלו עד ארוכות
 את הדואר משרד דחה המדינה קום מאז

 להתקנת בקשה דלתותיו על המתדפקים
נג לעמוד היה שאי־אפשר בטענות טלפון

מרכז מספיק אין קוים! מספיק ״אין דן:
יות.״

 הדואר משרד של שמו שונה רק והנה,
 הבעייר, כי התברר התיקשורת, למשרד

 הדימום מסע במיסגרת כלל. בעייה אינה
אזר התבשרו שר־התיקשורת, של העצמי

 התיקשורת משרד כי השבוע ישראל חי
 הזמן משך לקיצור תוכנית להתוות הצליח

 במגמת חדשות, טלפונים מרכזיות להקמת
 מזמיני של ההמתנה זמן את בעתיד לקצר

הטלפונים.
ל הממתינים רבבות התבשרו מעתה,
 כמו שנים, בשש צורך יהיה לא טלפונים,

 חדשות. טלפונים מרכזיות להקמת בעבר,
 וה־ התוסס התיקשורת שר של בהנהגתו

חד מרכזיות להקים יהיה אפשר נימרץ
 מאקסי־ עד מינימום וחצי שנה תוך שות
שנתיים. מום

ה הנם יתחולל כיצד לדין! השרים
הדו משרד נזקק כה שעד מסתבר נפלא?

 ורכישת איתור לצרכי שנים לשלוש אר
 עתה ואילו המרכזיות. עבור המגרשים

שבו כמה תוך זאת לעשות יהיה ניתן
דרו שהיתר, נוספת שנה יחסכו מאין עות.
 תיחסך זו המרכזיות? להקמת כה עד שה

 להקים כדי גמורים מיבנים שיאתרו אחרי
מרכזיות. בהם

 פשוט, כך כל באמת הוא הפיתרון אם
 שנים שלוש ביזבזו הקודמים ושרי־הדואר

 לחיות נאלצו בהם המדינה׳ אזרחי מחיי
 דרושות שהיו משום רק טלפונים, ללא
לה מגרשים לאתר כדי שנים שלוש להם
 כולם את להעמיד צריך — מרכזיות קמת
הק להבטיח שקל רק היא הבעייה לדין.

 יש וחצי. שנה תוך חדשות מרכזיות מת
הגדול. הנם יתחולל כיצד ולראות לחכות

חינוך
 עושה מה

הקיימת? הקרן
 לאחר הקיימת הקרן דרושה מה לשם .

אד לגאול יותר צורך אין המדינה? קום
להת בשקט יכולות היעור ומשימות מות
 הקיימת הקרן אבל המדינה. ידי על בצע

בהכש לעסוק כדי אם להתקיים, מוסיפה
ישר ילדי את לחנך כדי ואם הקרקע רת
 המדינה את שאיפיינה השנור ברוח אל

שבדרך.
 מיוחדת במחלקה צורך גם יש כך לשם
 שאר בין הקיימת. בקרן ולנוער לחינוך

 כדי לאור זו מחלקה שמוציאה הפירסומים
ה הקופסה על ישראל ילדי את לחנך

ה שבועי, ידיעות לקט גם נמצא כחולה,
ה הקרן מטפלת בהם בנושאים קשור

ב בתי־הספר לכל 'נשלח זה לקט קיימת.
ארץ.

לחי המחלקה שהפיצה 10 מספר בלקט
ה נסקרו הקיימת, הקרן של ולנוער נוך

 הקרן של ירושלים ״דגל הבאים: מאורעות
המשו הממלכתי לבית־הספר הוענק הקיימת

מ צעירים 20 יוסף: ובית ירדנה של תף
 באביבים; להתיישב עומדים הגליל ,ישוב

 דרכים בפריצת יושקעו ל״י מיליון 2,5
נוס ידיעה מופיעה אלה כל לצד בגולן.״

לבנון.״ גבול ליד נהרגו מחבלים 3״ פת:
 מה לשם לדעת ניתן סוף סוף עכשיו

הקיימת. הקרן דרושה

מיסיס
 — המכבש

טיפש! לא
 לקשקש?״ באת למה הטיפש, ״המכבש

מת כשהם אולם בישראל. הגן ילדי שרים
ו והייצור העבודה למעגל נכנסים בגרים׳

ניצבים הם למחייתם, להשתכר מתחילים
ד (המשך )18 בעמו
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