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)9 מעמוד (המשך
 לתחנה, בכניסתו כולו הקרון הורם זו בצורה
הדלתות. את לפתוח היה אפשר

ה עלו ממושכים ותיקונים שינויים אחרי
הפסים. על שוב קרונות

ישראל כל
ד □1׳ ח א א ה שהו ב ר ה

 את לריק מבזבז אינו הממוצע הישראלי
 לרשותו. העומדות היומיות השניות 86,400

סי וחצי שלוש לעישון אותן מנצל הוא
 בלו־טבק פרוסות 24 בכך (ומשלם גריות

 עליהם קרח, קילוגרם שני לצריכת• לאוצר),
 של הגרמים עשרה את לקרר יכול הוא
 רצונו ואם שלו, היומית הקרפיון דג מנת
 העשר־ ישראל לקול להאזנה אפילו בכך,

 צרפתית, אנגלית, ערבית, (עברית, לשוני
 רומנית פרסית, תורכית, לדינו, אידיש,

והונגרית).
 כאשל התמונה, היא יותר עוד רושם רבת

 האוכלוסיה ישראל. כל על הוא המדובר
בר מיליון חצי אדם, בני 1,750,000 מונה
תל אלף 240 הודו, ותרנגולי אווזים ווזים,
 ראשי אלף 160 יסודיים, בתי־מפר מידי
 אלף 40 נהגות, רשיון בעלי אלף 80 צאן,

תל אלף 24 מדינה, עובדי אלף 38 תיירים,
שוט אלפים שבעת תיכוניים, בתי־ספר מידי
 חכרי־כנסת 120ו־ וסוהרים נוטרים רים,

 חכי״יות*.) 11ו־ חכי״ם 109 דיוק: (ליתר
כמ מדהימה בצורה פעילה זאת אוכלוסיה

 נישואין טכסי 44 יום מדי עורכת היא עט.
 יום מדי מקבלת גירושין), טכסי (ושבעה

 נהגות רשיונות 58ו־ חדשים דרכונים 52
 ליום דלק טון 4000ב־ משתמשת חדשים,
 14 השאר, בין הכוללת, תחבורה, להפעלת

 אופנועים אלף 11 פרטיות מכוניות אלף
אמבולנסים. 191ו־

אחד ונילון. פטנטים התאגדות,
המ נשיא הוא ביותר העסוקים הישראלים

 הוא, מטפל יום מדי בן־צבי. יצחק דינה,
 הוא כי אם אחת, חנינה בבקשת בממוצע,

בשבוע•*. פעם רק החנינה זכות את מנצל
 הדין מידת של היחידה ההפעלה זו אין
 העבירות 150 של התוצאה העבריינים. כלפי

 מסתכמת דרכים) תאונות 33 (מהן היומיות
 מגורל טוב שהוא גורל יומיים, מאסרים 50ב־

יומיים, לכל שלושה :להתאבד המנסים
 שנת במשך 147( בלבד אחד מצליח מהם

תשט״ו).
 גם מגלה לציון ראוייה פעילות

 הביטוח, חברות 88 בעל הישראלי, המשק
 מאיכות נילון גרבי המייצרות המכונות 38

 תקליטים. לייצור מפעלים ושלושה מעולה
 קרוב עם בתי-קולנוע, 150 מקיים גם הוא

 מתיישבים בהם ישיבה, מקומות אלף 100ל־
ישראלים. אלף 75 בממוצע, יום, מדי

במ שלא גם אך וגוויות. גזוז כירה,
היש של פעילותו מאד ערה יומיים מדים
 שנתח השבוע שגילה כפי הממוצע, ראלי

 שותה הממוצע הישראלי תשט״ז. הממשלה
 יותר, שמובן ומה לשנה, חלב ליטר 60
 ליטר 1,2ו־ יין ליטר 3,6 בירה, ליטר 8,5

 את לגלות אם באמת. חריפים משקאות
 מיץ־הדר ליטר 6 שותה גם הוא הרי האמת
סודה. ליטר 2.5ו־ גזוז ליטר 2,5 לשנה,
 ה־ הישראלים 16ל־ שייך איננו הוא ואם

 נחשים על־ידי מוות עד שנה מדי מוכשים
 לתורם המחכים חולי־הרוח לאלף או ארסיים
 מנהל הוא הרי המתאים למוסד להיכנס

 (שלוש לשנה טלפון שיחות 54 בממוצע
מכ 36 שולח או מקבל בינעירוניות) מהן

אחד. ומברק תבים
 200 הנוסע הממוצע, לישראלי בניגוד

בר בשנה ופעמיים באוטובוס בשנה פעמים
 ממוצעים לא ישראלים גם קיימים כבת,
המבו הילדים 165 העגלות, בעלי 1776 כגון
 מוהלי על־ידי שעברה בשנה שנימולו גרים

 רשיונות שקיבלו הגברים 19 הדתות, משרד
 של הצבאיים הנספחים ששר, פרטיים, טייס
פא וושינגטון, (באנקרה, בחוץ־לארץ צה״ל
 הבודקים רופא־ם ימספר ורנגון) רומא ריס,

חקי לצורך מקבריהם המוצאות מתים גוויות
 של החוקי התשלום תמורת משפטית רה
הבדיקה. ל״י 20

 מפא״י היא בכנסת ביותר הנשית הסיעה *
הסיעה. מכלל 157״ שהן ח״כיות, שש ננס

השופ מינוי הן אחרות נשיאיות זכויות **
 נשיא ומינוי כה, עד 97 — במדינה טים
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