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יתושים!״ נגד אמצעים
 תל־אביבים, אלפי מאות לכמה מוקדש הזה הקטע
 כריות בזריקת ולילותיהם ערביהם את לאחרונה המבלים
 התגרדויות ולבסוף יבשות מכות מחיאות־כפיים, לתיקרה,

 (יתושים ביוי׳ד יו״ד מילחמת בגלל זה וכל בלתי״פוסקות,
 כבר לעצייני־יתושים המומחים אומנם, יהודים). נגד

 לפי אבל מעמיק, באופן בנושא ודנים בישיבות יושבים
 יחליטו שהיתושים זמן באותו ייגמרו הדיונים העבר, נסיון
. עצמם. דעת על אותנו, לעזוב
 האזרח יכול אמצעי״לחימה איזה בינתיים( עושים מה
 שאלתי בקרב( ולנצח ביתושים בעצמו להילחם כדי לרכוש

רובינס. וורן הרוקח את
 מתוצרת־ גם יתושים, נגד מוצרים מאוד הרבה האחרון בזמן יש

 שניים. או אחד במוצר משתמשים אם מתוצרת־הארץ. וגם חוץ
לאפס. כמעט הסבל את להוריד בהחלט אפשר
לקנות? אפשר מה •

 חברת לבתי־מירקחת. שייכים שאינם מוצרים יש כל, קודם
 את אליו המושר חשמלי, מכשיר לשוק הוציאה למשל, אמקור,
של סוגים וכמה כמה יש אותם. ומחשמל מהסביבה היתושים

יתושים

זכאי: יחזקאל
 סגר - מסתבנת .,נשאת

ו את ו בדוש!״ המים ב

 ולילה, יומם עם־ישראל, את מטרידים פיתאום מים!
 בטונים כולם, מכריזים מים!" ״אין המים. בבעית

 מקורות, מנכל זכאי, יחזקאל את שאלתי למדי. היסטריים
 ולהשמיע. להתריע בדבר, הנוגעים התעוררו פיתאום איד

מועד( מבעוד במים המחסור את לצפות היה ניתן לא האם
 שתהיה צפינו לא כי מראש, הזה המשבר את צפינו לא נכון,

 — אתם שאפילו היחידים הדברים אחד זהו שחונה. כל־כך שנה
 בא שזה לשכוח אסור מראש. לצפות יכולים לא — העיתונאים

קריטי. כה הוא המחסור ולכן שחונות, שנתיים לאחר
 ניתן לא שחונות, שנתיים עברנו כבר אם אז נו, •
 על־ידי הציבור לתודעת הבעיה את להחדיר היה

למיניהם? ופירסומים תשדירי־שירות

מים
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 יושבים בישראל בית בכל כמעט האחרון בחודש
אוכ יושבים, בכדורגל. גביע״העולם לטלוויזיה. רתוקים

גרעינים. ומפצחים לים
 הוותיקה חנות־הפיצוחים בעל בהרי, ליונה הלכתי

 הגיע הכדורגל שיגעון אם לי שיספר ביקשתי בירושלים.
לחנות. אליו גם

כדורגל. אוהד אישי באופן אני גם בטח. כן
יום? כל פיצוחים קונים •

 בשעות־הערב. היא שעת״הלחץ אבל לקנות, באים יום בכל
ואני סדר־היום, את שיניתי וחמניות. פיסטוקים בעיקר קונים

פיצוחים
 אליהם ומכניסים בשקע תוקעים שאותם קטנים, מכשירי־חשמל

היתושים. את מבריח החומר של הריח אלטרין. על המבוסס כדור
ל ב א  הודיע מישרד־הבריאות שנה לפני •

בני־אדם. לבריאות טוב אינו הזה שהמכשיר
 כמה במכשיר להשתמש ממליץ מישרד-הבריאות בדיוק. לא
 עוד מחזיק הפיץ שהוא והריח לחדר, נכנס שהאדם לפני שעות

שעות. כמה
 מדליקים, שאותה ספירלה, יש מכשירים. הרבה עוד יש אבל

■ • של שונים סוגים יש בורחים. היתושים דולקת שהיא זמן וכל
 היתושים את רוחה גם המישחה הגוף. על מורחים שאותן מישחות,

 יש נעקצים. זאת שבכל במיקרה וגירוד נפיחות מונעת וגם
 במקומות מורחים שאותם הדאודורנט, למקלוני הדומים מקלונים

 ואז למיטה, מסביב אותם למרוח גם ואפשר הגוף, על אסטרטגיים
 פליטים, סוגי מאוד הרבה כמובן, יש, מתקרבים. לא היתושים

שעות. לכמה עוזר וזה עצמו, בחדר מתיזים שאותם
האחרון? בזמן מאלה, הרבה מוכר אתה •

 בבית־המירקחת שלישית קניה כל כמה! מאמין לא בעצמי אני
היתושים. בעניין קנייה היא תל־אביב, במרכז שלי,
במיוחד? ממליץ אתה מה עלי •

מסויים. משהו על אמליץ אני אם אתי יהיה שזה חושב לא אני
בביתך? משתמש אתה במה אז טוב. •

יתושים: אין אצלנו ברעננה. גר אני כלום. בלא

 לא. חלק. בסדר. היה שהכל לומר יכול איני האמת? את לומר
 שקשה מערבולת למין שנכנסנו שקרה, מה זאת. לומר יכול איני

ממנה. לצאת

ממנה? לצאת זאת, בכל בדעתך, איך •
 אריה שר־החקלאות, של הצעתו את השבוע אישרה הממשלה

 קוב מיליון 160 — מים קוב מיליון 200 לקצץ נחמקיז,
 ועדה הוקמה כמו־כן, הפרטית. מהצריכה מיליון 40ו־ בחקלאות,
 הבעיה את שתפתור פרס, שימעון ראש־הממשלה, של בראשותו

 בוועדה: חברים תישנה. שלא כרי — הקרוב העשור ישל לטוש
ניסיס. משה ושר־האוצר, שר־החקלאות

 להתרחץ לציבור לאחרונה יעץ שלך הדובר •
 מקוריות הצעות עוד באמתחתך יש בזוגות.
במיה? לחיסכץ
 התכוון אבל בזוגות, להתרחץ לציבור יעץ באמת ׳שלי הדובר
בן״הזוג! את לך לבחור שתוכלי
 בבקשה. בדוש, המים את סיגרי — מסתבנת כשאת מזה, חוץ

 הדוש. תחת שעות של לעמידה לא לניקיון. נועדה מיקלחת
 ולא ודלי, מטלית בעזרת זאת עשי — המכונית את רוחצת משאת
 רק הפעילי ומדיודהכלים מכונת־הכביסה את צינור. בעזרת

מלוכלכים. וכבסיס כלים די לר כשהתאספו
 לא המים אז בלילה. רק השקי הגינה את — חשוב והכי

ביום׳ תשקי אל ואופן פנים בשום מתאדים.

 פיצוחים יום בכל מעדיפים הירושלמים בערב. 8ב־ יום כל סוגר
לילה. לאותו טרי לקנות כולם באים ערב כל ולכן טריים,
השנה? ימי לשאר הזה החודש בין הבדל יש •
בתקופת חלש אצלי כלל בדרך יותר. קונים הזה בחודש כן.
 זה עכשיו פירות. יותר קונים החום, בגלל יורדות המכירות הקיץ.

 פירות עם משלבים פיצוחים, קונים קבוע. סטנדרט כאילו ממשיך
 של כדורסל כשיש מישחקי־הגביע. את רואים וככה ואבטיחים,

 האנשים וגם־כן חורף, זה כי פיצוחים, יותר קונים תל־אביב, מכבי
 יותר כולם הם עכשיו שייכות. יש שלנו, זה מכבי כי במתח, יותר

נינוחים.
פיצוחים? לקנות כשבאים הכדורגל על מדברים •

 על ומדברים פיצוחים לקנות באים הירושלמים השנה כל בטח.
 ומנהלים מאמנים שהם חושבים כולם בירושלים ירושלים. בית״ר

 יש אחד לכל העולם. כל של מאמנים הם עכשיו הכדורגל. של
 הזמן כל שבו למקום הפכה החנות לשחק. צריכים איך הסברים
 בכל הוא מלמיליאן שאורי אומרים כולם כדורגל. על מדברים

 בית״ר את משווים הזמן כל גם הם בעולם. טוב הכי הבועט זאת
במכסיקו. שמשחקות הקבוצות לשאר ירושלים

העולם? בגביע יזכה מי טוטו כבר יש •
 השנה שכל זה למרות בראזיל. נבחרת בעד הם הקונים רוב
 בעד כולם האנגלי, הכדורגל את הקטן המסד על לנו מראים

 נבחרת וזו בחנות, אצלנו נוספת מועמדת גם יש אבל בראזיל.
איטליה.
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