במדינה

קשקשת 2074
ה פ ס ד את דינזיונד ונסח ד ח צ ו א
לציור שלמטה כותרת מתאימה ,אשר
תסביר מה א ת ה רואת בו .הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת :
*קשקשת״ ,ת .ד ,136 .תל־אביב.
בין הזוכים יוגרלו |רסים :שתי
מנות בשווי — 50.ל״י )חמישים לי
רות( כל אחת ,באחד מסניפי רשת
הפיצריות רימיני בתל-אביב.

דרבי חיים
מי ש ר א ל  ? 3 .ע 0

נהנרהמונית גירש את הנוסעים,
דרש מהתייר ״תשלום מייוחד״ —
וסירב ?הזדהות
נהג המונית מיספר  ,41078מתחנת־
המוניות החשמל ברחוב החשמל בתל־
אביב ,היה — ביום השבת לפני שבועיים
— עצבני במייוחד .גם התייר הבלונדי-
הלבוש ביגדי־ספורט ,שניגש אליו ושאל
היכן ניתן למצוא מוניודשירות לנתניה,
לא שיפר את מצב־רוחו ,משום־מה.
״תן לי חמישים לירות ושב לידי,״ הורה
הנהג לאולף כריסטיאן ) ,(38המבקר ב
ישראל זו הפעם הראשונה ,לצורכי עס
קים .התייר התמים מיהר לשלם את ה
סכום הנדרש ,והמתין בתוך המונית .אט-
אט התאספו נוסעים נוספים ,וכשהתמלאה
המונית החל הנהג גובה מהם כסף .מחיר
הנסיעה הקבוע במונית־שירות מתל-אביב
לנתניה ביום השבת הוא  11לירות בילבד
והתייר הנורווגי ,שראה כמה משלמים
חבריו־לנסיעה ,הביע את תדהמתו בקול.
״אני שילמתי  50לירות,״ אמר לנהג.
״למה ז״
״עופו מן המונית!״ נהג-המונית לא
טרח כלל להשיב לתייר המיוזע ,שדיבר
אנגלית .כאן התערבה אחת הנוסעות ,פני
נה דורון ) ,(43פנתה אל הנהג — הפעם
בעיברית ,ודרשה הסבר להתנהגותו .הת
פתח דץ־ודברים סוער בינה לבין הנהג,
כשהנוסעים האחרים מצטרפים כסניגורים
לתייר .״ככה מקבלים תיירים בארץ? מנ
סים לעבוד עליהם?״ שאלה פנינה.
הנהג ,שהיה עצבני בלאו־הכי ,עצר את
מכוניתו בחריקת־בלמים מרחק מטרים אח
דים מן התחנה .הוא פרץ החוצה ,פתח
בזעם את הדלתות של המונית  :״עופו מפה
כולר״ת! אני לא חייב לתת לכם הסברים
כמה כסף אני לוקח! אני יכול לעשות
מה שאני רוצה ! אתם לא רוצים לנסוע ,אז
עופו מכאן!״
כשהחלו הנוסעים להתמרמר ,דחף אח 
דים מהם החוצה בכוח .בכך עבר אפילו
על התקנות הפנימיות של איגוד־בעלי-
המוניות ,שלפיהן אין להוציא נוסעים מן
המונית בשום מיקרה ,אלא לדרישת הנוסע
עצמו.
כשהסבה פנינה דורון את תשומת־ליבו
של הנהג לכך ,ניגש אליה וצעק :״אם
את לא רוצה מכות ,תסתלקי מכאן! תסעי
באגד !״ שירותי התחבורה הציבורית אינם
פועלים ,כידוע ,בשעות־הצהריים של שבת.
״אילולא כן ,הייתי ללא ספק מוותרת על
שירותיו של הנהג הזה,״ אמרה פנינה.
״לא תקבלי פרטים:״ רק אחרי
ויכוח שנמשך דקות ארוכות השליך הנהג
לעבר נוסעיו את כספם .אל התייר הנורווגי
וזשליך שטר בן  50לירות .כשביקשו נוס
עים אחדים את פירטי הזהות שלו ,סירב
למוסרם להם .״תרשמו את מיספר המונית,״
אמר ,הוסיף קללה נמרצת ונכנס למכוני
תו .״לא תקבלו שום פרטים .לכו להז
דיין !״
נהגי־מוניות אחרים שהגיעו למקום מיהרו
להרגיע את הרוחות ,ולפזר את הנוסעים
בין מוניות אחרות ,תוך כדי השמעת איו
מים בנוסח :״יותר טוב אל תעשו מזה
רעש .הנהג הזה משוגע!״
סיפרה פנינה דורון :״בדרך לנתניה לא
חדל אותו תייר נורווגי למלמל ,כאילו ל
עצמו, :זאת הפעם הראשונה והאחרונה
שאני בא לישראל.׳ אז מילא אנחנו ,ה
אזרחים האפורים ,שכבר רגילים לתופעות
,יפות׳ מסוג זה בחברה הישראלית ,אבל
לפחות כשבאים תיירים ,אי-אפשר להעמיד
פנים ?״
בינתיים שלחה פנינה תלונות על כך ל־
מישרד־התחבורה .״אני לא מאמינה ש 
יעשו משהו בנושא,״ היא אומרת .״כל
העסק הזה של בעלי־מוניות הוא מפוקפק
מאד ,והרושם הוא ,לפחות כלפי חוץ ,ש
מדובר במאפיה.״
בתחנת־המוניות של רחוב החשמל מסר
בים להגיב על המיקרה .״עובדים כאן הר
בה נהגים שכירים שעושים ברדאק,״ הס
ביר אחד הנהגים הוותיקים ,בעל־מונית.
״עשו טובה ,אל תעשו מזה עניין.״'
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שרץ לביב ,רח׳ הכנסת
הגדולה  ,14תל־אביב
• החבל שחיכה לפלאטו־שרון עד
לבחירות.
חיים אברמוביץ ,רחו ב
ההסתדרות  ,152חולון
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יורם ביטץ ,שבטי
ישראל  ,36בני־ברק
• החכה של המערך פיספסה הפעם.
אורית איילון ,רח׳
הרצל  ,189רחובות
• ״אידיוט! ביקשתי שתפרום שתי
שורות ,לא את כל הסוודר!״
דדי תבלין ,רח׳ גזר  ,6תל־אביב
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