
 ניכר יוקרת באיזור יסודי בית״ספר
 בוקר מידי מולו סיס התנועה בפקקי

 טוב מבית טובות מכוניות לטמונה. ברבע
 סל זמן לפרק אחידים ילדים פולטות

ו המכוניות חוזרות אחר״כך טעות. כסס
 מלומדים כסהם הילדים, את אוספות

הביתה. בחזרה יותר,

 אינו והבית בית״הספר בין המרחק
 אם (אלא בניינים נוסי כמת על עולה
 כדי מגוריהם כתובת את ההורים זייפו

ו נ י ב בני עם ילמדו לא ספירות-בטגם
ס י ם או נ י י נ  סעיפים להלן, ר׳ — ע

ה הכרך סל החיים מודל אבל )3 ג,
 לעיר־ גם זאת מכתיב הנוצץ אמריקאי

באר רק המאובקת. האסיאתית המחוז
הול טעונות־טיפוח) (או מתפתחות צות
היל עם ברגל, הספר לבית הילדים כים
 כמו בפאלסטינא, כאן׳ הראס. על קוט
 לבית־ נוסעים בניו-יורק, אנקל-ביל אצל

ביותר הטוב ההורים. סל במכונית הספר

שים איך רי עו א פ  ס
ר בדרך פ ס ה ת־ בי ל

 את ולהחזיר להביא ה,סופר׳ את לסלוח
ל רק יס צמודים נהגים אבל הילדים,

 אבא סל בדודג׳ נוסעים הסאר קבע. קציני
 מסורקים ילדים אמא. סל בסאאב או

 ראו סלא ו,פיטר/ ,לגו׳ למורי היטב,
 מנקה- או תחנת-אוטובוס או קיוסק

 חלון דרן אלא פח״אטפה, או רחובות
 במהירות, לעבור בסאפארי, כמו המכונית.

לגעת. סלא להיזהר אבל לראות,

 פראק־ להורים בנים תכליתיים, ילדים
 חאיירקונדיסן. לתרבות סני דור טיים,
 מס־ הזמן. על חבל נוסעים, הספר לבית
 ספותחו חינוכיים במיסחקים רק חקים
 אצלם גדל הטבע המומחים. טובי על״ידי
 באינדיאנים וכטמסחקים בעציצים, בבית,

 את ללכלך סלא להיזהר צריך ן) זה (מה
 מונח סעליו הדקוראטיבי האקרילן סטיח
 ובעל טהור-הגזע הפוליאסטר כלבלב

 אבל חתול. גם יס אולי טוסלת״היוחסין.
 הוא שמא היטב לבדוק צריך החתול את

להלן). (ר׳ 3 לסעיף שייך

ים נ ו נ י ב

 הררית. בעיר צעירים לזוגות שיכון
 דמויי-מגדלים ובתים דמויי־רכבות בתים

 אף על מכורסם. הר צלע בתוך תקועים
 צבו״ לשעבר, והעליז הירוק הטבעי, הנוף
בוצי. אוקר או מדכא אפור הבתים עים

מאס מגרשי״החנייה מאספלט, הכביס
מ החצרות מאספלט, גן־המשחקים פלט,

באספלט. טוייח המנוסר ההר אספלט.

 שלוס-מאות הוקמו שכאן מודיע השלט
 גרות שכאן לכתוב שכחו דיור. יחידות

 שניים פלוס בזוגות אדם, יחידות כאלף
 הפרוייקט מן אורגאני כחלק כלב. פלוס

 של מודולים גם השכונה מתכנני הקימו
אישרו הנייר, על אותם שירטטו בני״אדם,

 לייצור ושלחו המחוזית הבנייה בוועדת
 גדול, מנוף בא אחר-כך טרומית. ולחרכבה

 עם המשפחה חלקי את המשאית מן פרק
 בין במקומם, אותם וקבע והכלב האוטו

וחמשקופים. הקירות

 כאן כולם תעשייתי, מוצר בכל כמו
 כולם פלוס. נשואים כולם גיל. אותו בני

 מעוברות. הנשים כל פלוס. ליטר שותים
 בייבי־סיטר כולם במילואים. הגברים כל
 גובלן אותו הספות כל מעל כולם. של

קומ פיאט אותה החנייה מיגרשי ובכל
הכביש. על שנתיים וחסכונית, פקטית

ה הבדל מ  ה
ת בין ל כו ט־י עו  מי

ם ת ס ט ו עו מי

ר ואת עיתון־ערב קוראים כולם פ ר פ ה  
 שנרדמים. עד משמונת טלוויזיה ורואים

 שינוי וצריך שחיתות שיש חושבים כולם
 כולם משהו. עושה לא הממשלה ולמה

ם לחיות חולמים י ר י ש  )1 סעיף (ר׳ ע
י איננו איש כי אם נ  כל ).3 סעיף (ר׳ ע

אוטו ממקרר כאן מורכב מודול-אדם
 ומכונת-כביסח״שש- מהחתונה מאטי

 לא איש לפיאט. וואקס וסטריאו תוכניות
 מת. לא איש חולה, לא איש כאן, זקן

 צעירים כולם ללידות. רק בא אמבולנס
ויוד בוועד-הבית חברים כולם ונחמדים.

ב שלשום של האסיפה דו״ח לחבר עים
 :והענייני הקצר הצבאי הסגנון מיטב

 לשכור הוחלט ביוני 27מה- הוועד בישיבת
י ב ר חמיקלט. לניקוי )4 סעיף (ר׳ ע

שה ת א ח  גרה א
ך תו ח, ב טי ב א
ד וערבי ח  גר א

ר טיינ קונ ב

ה ממציאי האם הכותב תתלבט פעם
 רח״ל שמא או רשעים הם האלה שיכונים
בגאו הכותב מכיר היום המה. טיפשים

 : אבות-השיטה של מבוטלת הבלתי נותם
ה את המציאו הם טפשים. אינם הם

ה השיא את יצרו הם למדינה. תשתית
ת עולמי ו י נ ו נ י ב  הכל ).2 סעיף (ר׳ ב

ה המשקופים שאפילו עד בינוני כך כל
ו לפהק. מתחילים באוקר-בוצי צבועים

 האנוש יחידת שוכחת פיהוקים מרוב
ו מחסומים להקים שאפשר הטרומית

 לעתים שעושים כפי צמיגים, לשרוף
ם י י נ ע  )4( ם י ב ר ע ה או )3 (סעיף ה

השי״ המודול תוך אל נתפרו טרם אשר

ח על ת רו צוו  ה
ת ד כ ל מ ת ה ם, א ח ל  ה

ה ק המרגרינ קני הנ  ו
ץ׳ ד לסנדבי ח א

ר על החלומות למרות כוני. ש ו  )1( ע
ם אין וכוח, י ר י ש ע  שום ולחזקים ל
 בחממות- כמו ומתרבה, גדלה כאן סכנה.

 ו- והמהנדסים הטכנאים שיכבת פטריות,
 ה- הם והמבצעים. והפקידים ההנדסאים

 בין המפריד והאטום העבה מיתרס
ם י י נ ם )3( ע י ר י ש ע  המדינה ).1( ל

חם. זה

הידו ירושלמית בשכונה מכולת חנות
 כ־ או מצוקה״ כ״שכונת בציבור עה

 בה כשכונה או מעוטת-יכולת״ ״שיכבה
ה בחנות המידבר״. עדות ״בני גרים

 :מזון פירושו אוכל אוכל. מוכרים מכולת
 לכאן לקיבה. אלא האנין, לחיך לא

 ״מעוטת״ המכונה עקרת-הבית מגיעה
 ללא-הצלחח, ניסה, הכותב כי (אם יכולת״
 מיעוט לביטוי בא בדיוק במה לבדוק

כיכ שלוש״ארבע מדי-יום וקונה היכולת)
 חמש־ חלב, שקית תה׳ אחיד, לחם רות
 יש תחליף־לאקרדה. וחתיכת ביצים שש
הכ בכוח ואין ילדים חמישה-שישה לח

יותר. לקנות נסותיה
 מסובסדים. ילדים הם שלח הילדים

מסו ביצה עם מסובסד לחם אוכלים הם
 מסובסד. סוכר עם תה ושותים בסדת
ם רוצים עכשיו י ר י ש ע - ה ו נ י ב ה  ו

צרי הם למה הסיבסוד. את לבטל ם י נ
 מצליחים לא שהם מחמיסים לשלם, כים

 שלאימו הילד של הביצה את להעלים,
י ״מעוטת-יכולת״. קוראים הם ש ע ה

ם י  לעשות שתפסיק לה אומרים )1( ר
 הילדים יוכלו ואז מנטאליות ולגדל ילדים

ש הילדים כמו הספר לבית לנסוע שלה
ם להם, י י נ ו נ י ב ה  בעיתון קראו )2( ו

 והרי האנארכיה שורש זה שסובסידיה
 חם גם סוף וסוף שצריך, מה זה שינוי

1 לא מיסים, משלמים
 כמחבר- ידוע שאינו הכותב, ובעיני

 סיג- של חדשה מהדורה מצטיירת אגדות,
 אותה אחד יום תצוץ זו בגירסח דראלה.

 שלנו הילד את ותהפוך מפורסמת פייה
 הזה, הילד על לרחם צורך אין לחתול.

ו )1( ם י ר י ש ע של חתול יהיה הוא
 הגיזעי כלב״הפוליאסטר ליד בשלווה יחיה

 בוקר כל בשמנת פילה יאכל הוא דלעיל.
 הוא בלחם רק ערב. כל בגבינה וגולאש

 הוא אנין. חתול יהיה הוא כי ייגע, לא
מסובסד. אוכל יאכל לא

מרמרי חנור

 אינה אשדוד, מנמל שנגנבה מכולה
ב נמכרת היא לכן דבר. לשום ראוייה

 כדי מקומי, לבעל-מוסך ממחירה חמישית
 ברור לא הערביים. פועליו את בה לשכן

 ל- ),1( לעניים משתייך המוסך בעל אם
 בנקודה אך ),3( לעשירים או )2( בינונים

ה נמצא סוף סוף חשוב. לא זה — זו
 והוא 3 עד 1 לסעיפים משותף מכנה
לא שלערבי ומכיוון ערבים. : 4 סעיף
משו קונטייגר אלא מגורים למקום יאה
טבע. בתיאורי להרבות צורך אין — מש

 בין בידוד משמשים ם י נ ו נ י ב ה אם
ם י י נ ע י ה ר י ש ע י ל ר ה , - ם ר ע  ה

 הזה, לסנדביץ׳ מגע דבק משמשים בים
ית הסנדביץ׳ אם חלילה. יתפורר שלא
 ו־ ומרגרינה לחם סתם יחיה הוא פורר

 ב- הסנדביץ״ של כוחו והרי נקניק״אווז.
ה בסנדביצ׳ה המדינה של וכוחה ליכודו,
 מעמד וערבייה, שיכבה שיכבה מלוכד.
ושנאותיו. איש איש ועבדיו, מעמד

 את עשירינו, את ונאסוף הבה ולכן
ב במקהלה, ונשיר בינוניינו ואת עניינו

היק לערביינו הלל שיר קולות, שלושה
וחוסנה. מדינתנו מלט רים,


