
ש התוכנית כלבוטק, את זוכרים
וב בציד־נמרים? להתמחות ניסתה

העוב לאור אבל קיימת. עדיין היא כן,
 גם עלול בציד־נמרים שעוסק שמי דה

 כל־ החליטה עמוקות, נשיכות לחטוף
 ולעסוק מחיות־הטרף לפרוש פוטר,

 יותר נוחות חיות שהן בציד־ארנבות,
וה לציד. יותר וקלות יותר ומסורבלות

נושכות. אינן לעולם ארנבות — עיקר
ה נערכו שבה תקופת־המעבר, אחרי
האר נמצאה החדש, לתפקידם ציידים

 הראשונה. בתוכנית כבר הראשונה נבת
 ציוד־ ברשותו ויש יפה, שהתכונן ומי
טלס וכוונת זריז כלב + משוכלל ציד

 המכונה קצר. מטווח יפספס לא קופית,
 ארנבת. לצוד הצליחה אכן המשומנת
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 קטא־ מחיר יש כלשהו לשמן־מנוע

אינפל במדינה וכנהוג כלשהו, לוגי
 האריזה. על מופיע המחיר אין ציונית

 תח־ לחפש ליער יצאו ציידי־הארנבות
ה אותו ומוכרות שמסבנות נות־דלק

 הקאטלוגי. מערכו הגבוה במחיר שמן
 שהפקיעו תחנות שלוש נמצאו ואכן,

 השמן, נמכר השלוש מן באחת מחירים.
יותר. בלירה לירות, שש שמחירו

 התחנה אל החוקר הצוות חזר לכן
 שני הציוד: כל עם והפעם המפקיעה,

ומאחו ואיש־קול, וצלם כתבי־תחקיר
 ומער־ משומנת מערכת־הפקה ריהם

 לחקור כדי וזאת משוכללת, כת־שידור
 שמן־של־שש־ שמכר התחנה עובד את

לירות. בשבע לירות
קשו נמרצת, קצרה, היתה החקירה

 ? מכרת לא או מכרת :ותכליתית חה
ב כאן ■כתוב למה אז בשבע, מכרת

 לא למה אז שש כאן כתוב הנה ? שש
? בשש מכרת

 (וגם למדי קשיש אדם שהוא האיש,
 אחר־כך) שהתברר כפי חדש, עולה

 אמר וגם מילמולים מיני כל מילמל
 ללחוץ: המשיך החוקר אך ״טעיתי״.

 מכרת למה אז שש כאן כתוב ״אבל
 עובדי- של שכדרכם והאיש, ?״ בשבע

 ו־ כבד־פה הוא קשישים תחגות־דלק
למלמל. המשיך כבד־לשון,
 שהוא התחנה, בעל נחקר אחר־כך

 עצמו את ניער וזה ודינאמי, יעיל איש
 הפק־ או טעויותיהם מכל חת־שתיים

 עובדיו. של רמאויותיהם או עותיהם
 יכול לירה גנב או שטעה עובד הרי

והגונה. ישרה לתחנה מוניטין להרוס
 לאולפן. הצוות חזר ועייף מרוצה

ה מנהל־התחנה בדואר. נשלח הטרף
 לציידים מיכתב שלח והדינאמי יעיל

 ניצחה. פלכוטק פוטר. שסרח העובד כי
 בלירה. ירמה או יטעה לא הוא יותר
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 לעצמכם, תארו :לשעשועים ועכשיו

 תחנת־ עובד שלרשות יקרים, קוראים
יוע של צוות עומד היה שפוטר הדלק

תק וכמובן ויחסי־ציבור, פירסום צי
בגו מודעות לעצמכם תארו נאות. ציב
 — והערב הבוקר עיתוני בכל עמוד דל

 על ״האמת את מגלות אשר מודעות
 כך הבקבוק,״ ״מחיר כלכוטק.״ עיוותי
חפי גם כמובן ״כולל במודעה, ייכתב

בפו היתה לא והמצלמה ותיספורת, פה
רב לשרת גאה המודעה ובעל קוס,
 המלאה לשביעות־רצונם לקוחות בות

 מזאת, חוץ תלונות, כל היו לא ומעולם
אפ נתנה לא רשות־השידור והנהלת

 איזון אין ובכלל כראוי, להגיב שרות
 כבשלה בה עושה והשמאל בטלוויזיה
הש בקבוק כי יתגלה אפילו אולי

 חברת על־ידי נתרם מופקע־המחיר מן
 אתי פגם ייווצר וכך המתחרה, השמנים

ל לעובד־התחנה שיאפשר אסתטי או
לירות בשבע שמנים למכור המשיך

עולם. ועד מעתה
 אפשר כאן, עד הגענו כבר ואם

 להניח אפשר ולהשתעשע: להמשיך
 ציבורית מישרה היא שמכירת־דלק

 להיות להגיע וכדי ומכובדת, בכירה
 בהרבה צורך יש תחנת־דלק, עובד
ובהר ציבורית ופעילות מאבק שנות

 שאותו נניח הבה וכישורים. קשרים בה
 קשה־ קשיש סתם איננו דלק עובד

 בן שהוא אדם אם כי פה, וכבד־ יום
 ידידם שהיה אחד ותיקה, למישפחה

 היה ותיקים, של ותלמידם ותיקים של
מוו עצמו והוא ותיק, של לבתו נשוי

ומצעיריה. המפלגה תיקי
 צוות־ הגיע אחד שיום נניח הבה
 תחנת־הדלק אל הטלוויזיה של תחקיר

 וגילה שלנו, הציבור איש עבד שבה
 כתוב כשבקטאלוג בשבע מוכר זה כי

 אך מצלמותיו, את הפעיל הצוות שש.
תגו ״אין אמר להצטלם, סירב העובד

 כי נניח, הבה לפרקליטו. וצילצל בה״
 צייד־נמרים, היה צוות־טלוויזיה אותו

 המישט־ לרשות מימצאיו את והעביר
בח פתחה שהמישטרה נניח הבה רה.

מכות כמה היו שאלה נניח הבה קירה.
העיתונים: רות

במשטרה ניבדק תחנת־דלק עובד
 שמדמנוע, בקבוק מחיר הפקעת על תלונה בעיקבות

עדות למסור ביד-אליהו תחנת־הדלק עובד הוזמן
ת עובד שמות על ביד־אליהו הדלק תחנ ה: הא טלוויזי ה

ר אגיב לא ־ ומרושעת מגוחכת אווירית שטות 11.
מסתעפת החקירה • נוספת לבדיקה עובדהדלק

 יותר בלירה ל״י, 6 העולה שמן־מנוע בקבוק מכירת על עדות המשטרה בידי
העובד את לעצור בכוונתנו אין המשטרה:

ת־הדלק עובד :םע השבוע ראיון ביד־אליהו תחנ

רב ישהו91" ה ל■ או פינ נאבוט!״ ע□ ב
ה שמישהו ברור אבל אוייבים, לי אין • דם עלילת זוהי ס קני מנ סל  ל

מי במגע בא שהוא מוכר־דלק של עבודתו טבע • מהתפקיד מיו  עם יו
א הציבור קורת חשוף והו ת ישן לא אני # עוול לי עושים • לבי בלילו

נמשכת החקירה • לאשמה מישפטיות ואיות אין עדיין
 נימצא המוכר בעבודת בציבור: חוגים • יד־אליהו בפרשת דנה הדלק חברת

מיברקי־ קיבלתי אשם; מרגיש איני המוכר: # להתפטר ועליו אסטתי פגם
ידי את לחצו ואנשים עידוד

מכריז: מיד־אליהו, השמן מוכר של הקרוב ידידו עובד־סטייקיה,

״ מסוגל אינו הוא בעמיתי, בוטח ״אני כן ל
חברת־הדלק בהנהלת קדחתניים דיונים

מתפקידו ונדוש המונו מן ובקש נוטה החנוה
ת עובד עם: החולש ראיון יד־אליהו תחנ

אתפטר לא • עתידי על להחליט תצטדר החברה
איש בידי אין לי שידוע כמה עד • יותר בלירה השמן למכירת שותף אינני

• טעויות יש לפעמים
 ואולי הפרטי לשוק כישוריו את להציע
 בשירות שרכש הניסיון בזכות להקים,

ממול. הכביש על תחנת־דלק הציבור,
 ב־ עובדים שעה שלפי מכיוון אבל

ובודדים קשישים אנשים תחנות־הדלק
 מקצועית הגנה וחסרי שכירי־יום —

 ביום לשה, ועובדים מעט שמשתכרים
 לפעמים והם ובחורף, בקיץ ובלילה,

בלירה מרמים ולפעמים בלירה טועים
 צוות־הטלווי־ אותם תופס כאשר אז —
 מייד נזרקים הם ״על־חם״ החוקר זיה

אנשי־ציבור. אינם הרי הם לכלבים.

 לא # לאשמתי הוכחות
 עסק היא דלק מכירת
ה עיסקאות • מורכב

 בידיעת מבוצעות שמן
 כל לי אין • התחנה בעל

המש חקירת על טענות
 קפה לי הביאו • טרה

שביקש ברגע וסטייקים
 שבקרוב מקווה אני • תי

 הצד על הפרשה תסתיים
ביותר. הטוב

• האחראי מי לי ידוע
אומ אם לכם נגלה ולא נעצור, כאן

 שמא או ממישרתו, האיש פוטר נם
 ולאפשר הספק מחמת לזכותו הוחלט

 הבה זאת, עם בתפקידו. להמשיך לו
 ואם־ ,הציבורי הלחץ גבר שאכן נניח

 לדין להעמידו ■כדי ראיות נמצאו לא כי
 להוציאו הטוב, הסדר למען הוחלט,
מוקדמת. לפנסיה
 עובד־הדלק יוכל זה במיקרה ובכן,

 בסטיי הקודמת לעבודתו לחזור שלנו
לכ גם כמובן, יוכל הוא ממול. קייה
גם יוכל הוא הפרשה. על ספר תוב




