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 של המציצים מדוגמת למדו המתלוננים כי
 משל, אמר לעבוד, במקום זעירא. האלוף

 מה בהצצה הפועל הוועד עובדי עוסקים
 יתפלא שלא אמר כן אחרים. במוסדות קורה

 של איגוד להם יקימו גם העובדים אם
מציצים.

 מתכוון אינו משל כי העובדים חשבו אם
 על וטפחו העובדות באו הרי ברצינות,

 פועל ניראה אחדים ימים כעבור פניהם.
 החדשה בלישכתו המנעולים כל את מחליף

 קומה הקודמת, לישכתו כאשר משל, של
ו ומסוגרת סגורה נשארת מתחת, אחת
אליה. להציץ לאיש אסור
 הוועד קירות על התלויות התמונות גם

הוצ הן :מציצים נגד טיפול קיבלו הפועל
חזקים. בברגים לקירות מדו

 ובגנבים במציצים המילחמה שיגעון
 הוחלפו בו הפועל, הוועד למיזנון גם הגיע

מ בכלים מתכת העשויים כלי־האוכל כל
לגנבם. כדאי שלא פלסטיק,

ל אם ויסודי. עקבי כאדם ידוע משל
 אז — והגניבות ההצצות במכת הילחם

הסוף. עד

עסקים
,,״כסיח נמכרה לא איך

 נמכר כימעט שגתייס ני57
 המכורה אף ״בכית״, ה8ר!

 האהרון כרגע ;מגעה
ממש

 פיסקי- של חדש קובץ הופיע אלה בימים
 בתל-אביב, המחוזי בית־המישפט של דין

 כימעט־מכירתו פרשת את לראשונה המגלה
בתל־אביב. הנודע כסיוז קפה של

 חצקל הגיע 1972 באפריל כי מסתבר,
כימעט, מראשיתו הקפה בעל איש־כסית,

איש־כסית מוכר
האחרון ברגע

 שולי. אברהם איש־העסקים עם להסכם
 300 תמורת הקפה את לקנות הסכים שולי
 סכום זהו ותקילין. טבין לירות אלף

 בדמי- היה שהמדובר בכך בהתחשב נכבד,
כולו. הבניין לבעל שייך הקפה שכן מפתח,
מספר, פסק־הדין כצהריים. 12 עד

 של בהסכמתו המכירה את היתנה חצקל כי
 כי לשולי מסר ניתנה, ומשזו בעל־הבית,

 עד הסופית הסכמתו על להודיע עליו
בצהריים. 12 בשעה מסויים ליום

 של חתנו :פשוט 1 זו בשעה דווקא מדוע
 13.00 בשעה לסיני לנסוע היה צריך חצקל

 ב־ השתתפותו את תבע וחצקל בצהריים,
משא-והמתן.

 16.00 בשעה ורק חלפה. הנקובה השעה
 הסכמתו. על שולי הודיע אחרי־הצהריים

 כי לשולי הודיע חצקל, נסוג עתה אד
 יוכל ולא כבר נסע חתנו המועד, את איחר

להשתתף.
 לאכוף ביקש לבית־המישפט, פנה שולי

 בית־המישסט אולם המכירה. את חצקל על
 לנהל חצקל ממשיך וכד לשולי, נענה לא
היום. עד כסית קפה את


