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בא המבזל
 ־אכלכ7כת הראשון הגשם

צפוייה♦ בדתי כפורענות גפל
 ד,ראשון ד,גשם ירד שנד, אלפיים אחרי

בתל־אביב.
 למראה להסיק היד. אפשר לפחות כך

ב ישראל שבערי בגדולה שהתחולל מה
 כיום לאזרחיה שייזכר האחרון, שישי יום

כמשמעו. פשוטו והשחור, הארוך השישי
סו בליווי בלילה לרדת שהחל הגשם,

ה פרנסי את הפתיע וברקים, רעמים פות
 המועד לפני שנה בא כאילו לפחות עיר,

התו השכימו בבוקר לרדת. צריך היה בו
לתל־הביב. הפכה תל־אביב כי ומצאו שבים

 עורקי־תחבר רחובות, שלימות, שכונות
ה לגובה עד במים מוצפים כבר היו רה

לה שכחו פשוט העיריה עובדי מדרכות.
 הניקוז. תעלות פתחי את מועד בעוד כין

נר שיגרתית, היתד, הגשם שכמות למרות
הוריקן. סופת אחרי כמו העיר אתה

 חצי רק היתד, זאת כללית. סתימה
הסתבר כאשר החלה הגדולה הצרה צרה.

• * ! ו ך ן ו ו ו  ש־ השוטף הגשם ך
^ ,1 11 1 . תל־אביב את פקד 1

 מתושביה רבים תפס האחרון השישי ביום
 כצעירה מספיקים, התגוננות אמצעי ללא

כמטריה. באפודתה להשתמש שנאלצה זו

 חברת־החשמל של טרנספורמציה שתחנת
 זה ברק. פגיעת בגלל בלילה התקלקלה

מ יצאו בעיר הרמזורים שכל לכך גרם
 החשמל לסירוגין. עבדו או פעולה, כלל

איח עיתונים חיוניים, מפעלים גם שיתק
 החימום, נפסק בבתי-תינזקות להופיע, רו

שבת. לקראת לבשל יכלו לא בית עקרות
 פעולת הפסקת של הישירה התוצאה
ה הפקקים נסתמה. העיר כל :הרמזורים

ב נעלמו שלפתע בצמתים, להתהוות חלו
נה הבטיחות. סיירת ואנשי השוטרים הם
 טורי מחשבה. ללא הצומת אל נדחקו גים

קילו לאורך להתמשך החלו מכוניות
קרוב המעטים השוטרים כשהגיעו מטרים.
ל היה ניתן לא כבר הצהריים, לשעות
הכללית. הסתימה על התגבר
 שלוש הנסיעה נמשכה לתל־אביב מיפו
 היו אבדגבירול, קרליבך בצומת שעות.
אוטו בפקק. לשעתיים שנתקעו נהגים
בתח־ נתקעו הם פעלו. ולא כמעט בוסים

לעצמה חווו תדנושת
 מועד: בעוד ,19 בת פקידה לוי, רוזה

פרחו חולצה הדוקים, מכנסיים מטריה,
 של הראשונה הסנונית — זמש ומגפי נית

בדיזנגוף. 1972 חורף של החורף תלבושת

 המיש־ את האשימה העיריה הביניים. נות
ה חברת את האשימה המישטרה טרה.

 העי־ את האשימה החשמל חברת חשמל.
 מיש- את והאשימה חזרה מצידה וזו דיה

 את חגגה השלומיאליות רד־התחבורה.
שוטף. בגשם נצחונה

אחת מטויח תחת
ה אופנת אלה. צעירות שתי מצטופפות

 ישראל רחובות את תציף השנה מטריות
ש אלה, פטריה דמויות במטריות

 מגבים ליצנים התקינו מהן בכמה
תקינה. לראייה סוללות, על הפועלים
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