
לציבור כשירות מוגש
 באחוז הבשר מחיר את להעלות בארצות־הברית הוחלט שנים כמה לפני

 ההודעה את מסר בניו־יורק, הטלוויזיה של 7 ערוץ קריין מאד. גבוה
 צריכים שאנחנו שמה אומר אם אותי, יפטרו שלא מקווה ״אני והוסיף:
 למחרת המחירים.״ את שיורידו עד בשר לקנות לא פשוט זה לעשות,
 עוד עבר רגיל. ביום שם שקונים הבשר מכמות אחוז 15 בניו־יורק ניקנתה

 כמו פראיירים לא הם שהאמריקאים מפני קרה זה הורדו. הבשר ומחירי יום
 קונים ואנחנו דבר כל של המחירים את יום כל מעלים אצלנו הישראלים.

 בשר לקנות לא מעמאס ליידישע שאגיד זו אהיה אני לא משוגעים. כמו
 לאיי־קיו יגיע לא לעולם ליום בשר גרם 200 בלי יהודי ילד הרי לילדיהן.

הבשר. את נעזוב אז שלו. האמא בשבילו מתכננת שאותו ,210 של
 זה אמריקה״. לא זה ״כאן לי ותגידו עכשיו תקפצו שכולכם יודעת אני

 בקווינס בלוס־אנג׳לס, מהכלל יוצא משתלבים שלנו היורדים כל נכון. לא
 מה כל אמריקאים. כמו מגיבים אמריקאים, כמו חושבים הם ובסטנפורד.

 לגרש פעם החולה, את לייבש זה פעם אתגר. הזה לעם להציב זה שצריך
 להוציא הזאת) ופעם(הפעם המלריה עם להתמודד פעם הצה־צה, זבוב את
מהבנק. הכסף את

 כל את להעלות הבנקים הולכים בינואר 1ב־ שמענו, כבר שכולנו כמו
 עיסקות בשביל יקהו הם כסף כמה יודעת לא אני .100ב־̂< שלהם העמלות
 בפת״ם, דולארים אלפי קניית השקעות, כסף. הרבה של מסובכות בנקאיות
אותי. מעניין לא גם וזה בזה מבינה לא אני שקלים. אלפי של הלוואות

 אני החודש שבתחילת זה הבנקים, עם עושה שאני היחידות העיסקות
 אני הצ׳קים, בעזרת כולו, החודש ובמשך שלי המשכורת את להם נותנת

 כל את גומרת שאני ועד בחודש 1ה* שבין בזמן לאט. לאט אותה מוציאה
 עליו ומרוויחים שלי בכסף משתמשים הבנקים שלי, בחשבון שהיה הכסף

 מאוד מיפה יותר הרבה להרוויח רוצים שהם החליטו הם אבל מאוד. יפה
כסף. הכנסת או כסף הוצאת של פעולה כל על כסף ממני יקהו הם ולכן

 אתם טוב, זה על תחשבו ואם בעיני. חן מוצא לא הזה הסידור רבותי,
 אני לחודש 1ב־ לכן, חן. מוצא לא זה בעיניכם שגם תראו המשכורות, בעלי
 בו. שיש הכסף כל את שלי העובר־ושב מחשבון ואוציא שלי לבנק אלך
 כל את ואוציא שוב אלך נכנסת), שלי המשכורת (שאז בחודש 15וב־

 הכסף כל עם להסתובב נוח בדיוק לא שזה נכון בבת־אחת. המשכורת
 עיתונות בארץ(ראה ביותר הקטנות הסכנות אחת עדיין זו אבל בארנק,
יומית).
 מהבנק(בחודש שלהם המשכורת את יוציאו בישראל השכירים כל אם
 לב ישימו הם אז ואולי טובים מיליונים מאות כמה לבנקים יחסרו ינואר),

 הכסף שזה תיזכרו בו. להשתמש רוצים כשהם כוח, יש לפראיירים שגם
 הצדיקים, מהבנקים פחות לא צדיקים בטח ואתם אותו, גנבתם לא שלכם.

שלו. השמירה דמי את ומשלישים ומכפילים שלכם הכסף את שמחזיקים
 שלכם. ולמישפחה שלכם ולחברים שלכם לשכנים הצעתי את תציעו

משהו. ונעשה בואו אז משהו. לעשות צריך להצליח בשביל

הספר
 היושב העם תאור הוא עובד שעם ארצות יש

 ועליה הוצאת־ספרים היא עובד עם אצלנו בהן.
 כמה לה(להוצאה) חייבת שאני מפני היום, נדבר

 וכמה שלי) ב׳ ילד שקט(מצד של טובות שעות
 לבד יודעת• אני תמיד שלא חכמות, תשובות

שלי). א׳ (לילד
 מקבל אחד שילד פעם אף קורה לא אצלנו

 מקבל אחד שילד קורה לא גם לא. והשני ספר
 רק מקבל אחד וילד סידרה) זו ספרים(אם שלושה

 כנראה כזה. דבר אי־אפשר ארבעה. או ספרים שני
 אז הבעיה. את מכיר והוא ילדים יש עובד שלעם

 ארבעה בנות סדרות שתי אחת בבת ״הרביץ״ הוא
 שלי) ב׳ הגן(ילד לילדי סידרה אחת. כל ספרים

שלי). א׳ בית־הספר(ילד לילדי וסידרה
 קסם, סידרת הקטנים לילדים הסידרה

 סיפור. מהם אחד שבכל ספרים, מארבעה מורכבת
 מרים של אחד הראל, נירה משל אחד

 רחל של וסיפור שנהב חיה של אחד ילן־שטקליס,
 עזרה קורא ובה קסטה מצורפת לספרים הצור.

 יכולה המאושרת האם כלומר, הסיפורים. את דגן
 את ההשכלה, צמא ילדה את אחד בחדר להשאיר
 את להעביר יכולה והיא הקסטה, ואת הספרים

 מתוך שעה. לכ״חצי השני לחדר בשיחה עצמה
 בעיקר אוהבים שילדים יודעים כבר כולנו ניסיון,

 והספרים שהקסטה כך שמעו, כבר שהם סיפורים
 שעות מאוד הרבה בשבילינו לעבוד יכולים

נוספות.
 שלושה מאוד. יפים הסיפורים ארבעת כל אגב,

 איזה. לכם אגיד לא ממש. משגעים אפילו מהם
לבד. תחפשו
 יותר, הגדולים לילדים לסיררה הגענו והנה

 ילדים סדרת אנציקלופדיה. מעין שהיא
 ספר חיות, על ספר מטוסים, על ספר שואלים.

 היווצרות על וספר והכוכבים, הירח השמש, על
 לילד להשיב היא הכוונה התינוק). (ספר האדם
 שואל. שהוא שאלות על וברורה מדעית בצורה

 הם מההסברים חלק דעתי. לפי בעיה, יש וכאן
 להבין יכול ממוצע ילד וכל והגיוניים, פשוטים

 מסובכים הסברים יש ספר ובאותו אותם.
 את צריך הוא ואז בהם נתקע שהילד ומסורבלים.

 בבירור, מראים אמנם הצילומים הוריו. עזרת
 תא־הטייס נראה כיצד מיגדל־פיקוח, נראה כיצד

 להבין לילד מאוד קשה אבל כן־הנחיתה, או
 גלגל דרך העוברים ״הגזים כמו: מישפט

 להם וגורמים הלהבים נגד נדחקים הטורבינה,
קשה! להסתובב״.

 10 עד 8 לגילאי הסידרה עורכי התכוונו אם
 היו הם כאלה), שאלות שואלים שילדים הגיל (וזה

 הם אם זאת, לעומת ההסברים. את לפשט צריכים
 למשל, היום, שעד להורים, תשובות לתת התכוונו

 יסבירו שההורים כדי מטוס, פועל איך ידעו לא
הצליחו. לילדים,
 1750 הקסטה, כולל לקטנים, הסידרה מחיר

 545 — האנציקלופדיה מסידרת ספר מחיר שקל.

 לא אבל הספר", ״עם שאנחנו עלינו אמרו שקל.
בזול. יהיה שזה אמרו
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ר לחשה
 הז| מהמדור חלק הפכתי שבועיים לפני
 ם מכל וביקשתי קרובים״ לחיפוש ל״מרור
 שא לו שיגיד ציפורי, מרדכי את״השר שיפגוש
 של! בבחינת תלונות. בענייני אותו מחפשת

 מרו חזרה אותו ותקבל המים פני על לחמך
בחמאה.

 מצלצ בבית אצלי והטלפון יומיים עברו לא
 י אומר השני בצד והאיש אומרת, אני הלו, רמות.
שיחקו שלי. הבעיה מה ושואל 16 משרות שהוא

 וכ שלי. הבעיות מה לו ועניתי המישחק את
 ציפוו השר שזה ידעתי כמובן, הזמן, אותו

 מכיר שאני מפני א׳ עברית. עבודה עלי שעובד
 ל 16 שרות בחיים פעם שאף מפני ו־ב' קולו את

 ק| אמר הוא וככה החופשי. מרצונו אלי טילפן
 וה קיימים, כבר החדשים הטלפון ״סיפרי

 מלב אלה. בימים כבר הרחב לציבור מחולקים
 שני ארבע פעם כל לנו תהיינה שלא כדי זאת,
 א נראה הוחלט(אחר־כך טלפון, סיפרי בלי רזות

 צי תל־אביב אזור של טלפון שספר קויים) גם
 כ יצא השאר כל של טלפון וספר חודש 18 כל
חודש. 12

 אב שלנו, בטלפונים הרבות התקלות בעניין
 כנתן מצוקה(אני אזורי שמלבד ציפורי, השר לי

 לגמו הוא בארץ הטלפון שרות מהם) באחד גרה
 בעולו אחרים למקומות בהשוואה אפילו רע, לא

 אוגנדן כמו למקומות התכוון שהוא להיות יכול
 1ה כמובן ואז ואלבניה, סיסקאי דרום־תימן,

צודק.
 (בפן התלוננתי שעליו האחרון העניין

 השבור* הציבוריים הטלפונים עניין היה הזאת),
 י והציע שלנו, השר התעצבן כאן והמקולקלים.

 הברברי של החינוך עניין את עצמי על לקחת
 ושובר׳ לשני אחד טלפון מתא שעוברים
 ש> כזאת, במהירות זה את עושים הם טלפונים.

 בקן לעמוד מספיקה לא טכנאים של כמות
 ע׳ שהוטלה המשימה על חשבתי שלהם.

 ברבר שיש זמן כל אותה. לקבל לא והחלטתי
 מצין אני שבורים. טלפונים גם שיהיו בארץ,
 שמוו ציפורי, לשר כיפק קריאות שלוש

 לנסו ואפילו לנו, שיש לתלונות להתייחס
תודה. ולהרגיע. להסביר

תעני׳ השבוע שקיבלתי מאוד מצחיקה מתנה
 תלתליו קצת שרוצות החלק השיער בעלות את
 פ שקל 300 ולשלם למיספרה ללכת רוצות ולא

תלתל.
 אצבעון כמו נראה וזה תלתליות לזה קוראים
 מחומ עשויות הן צבעים. מיני בכל פלסטלינה

 תלתליג מלא ראש לקבל בשביל גמיש. ספוגי
 ע קטנות קבוצות־שיער לגלגל צריך

 אחר־כ לחיזוק. הקצוות את ולקפל התלתליות
 דקוו 15 ומחכים הראש, כל על ספרי מרססים

 רטוג כשהוא השיער את לגלגל גם אפשר אולי
! ניסיתי. לא עוד זה את אבל

 מכשי זה (כמוני) רציניים אנשים בשביל
 בשבי אבל מהירה, תיסרוקת לעשיית ביתי

 מצחיקי דברים מיני כל שלובשות החתיכות
 שיע כקישוט גם משמש זה האחרונה) (מהאופנה
בפרוספקט. כתוב ככה ציבעוני.
 התלתליוו את לשמור נסיוני) צריך(לפי אגב,
 א! לגנוב נוהגים הילדים כי וגבוה, סגור במקום

 ומצחיקות. משונות צורות מהם ולבנות זה
הוזהרתם.

קטנה צימו


