
 תוך כנופיות. שתי בין זעירה מלחמה
ארנ שמונה בג׳יפים נערמו משעה פחות

 תבור, מכפר רועה חוגלות. ותריסר בות
 בשלוזת־נפש התבונן הפרות, עדר על ששמר

 עסוקים היו מבחינתו, היורים. בפולשים
ב פוגעות הארנבות כי מועילה. במלאכה
יבורך. — בהן הנלחם וכל יבולים,

 יותר ירו שגם כאלה היו הציידים בין
 בחזירי־ יותר: גדולות בחיות אחת מפעם

 נזקים הם אף הגורמים החולה, של הבר
 איילות ציד שעל אלא ובאיילות. ; למשקים

 מוגנת, חיה זוהי כי ביניהם. רק דיברו
 מסויים באזור אם רק לצודה. אסור אשר

ל נזקים הגורמות איילות, עדרי מתרכזים
 לאחר רק וזאת אותן. לצוד מותר משקים,

 החקל־ משרד מטעם מיוחד רשיון קבלת
 רק לא להחרים החוק מרשה ולא: לאות.

 גם אם כי האיילה, את שהרג הנשק את
הצייד. השתמש בו הרכב

 נפסק אחת בשעה כעץ. חרות שם
 שלא שעות לשלוש קרוב מזה הצייד.
 הרבים הקילומטרים אף על דבר, ניצוד

 וגבעות חרושים שדות פני על והמייגעים
 נשק כלבים, ציידים, נערמו שוב תלולות.
 עד ונסענו הג׳יפים, שלושת על וארנבות

 זורמים בו מוריק, גיא שעארה, לוואדי
 עץ תחת השנה. חודשי כל מתוקים מים

 ציידים, חבורת כבר ישבה ענק אקליפטוס
 וחוגלות. ארנבות בצליית עסוקים שהיו

 ג׳רג׳ורה עזיז לשעבר השופט אלה היו
 לפנסיה, יצא כבר הקשיש השופט ואחיו.

במזוזה. הניח לא שלו הצייד רובה את אך
 המאומצת שההליכה החדשה, החבורה

 עמום, כאב כדי עד רעבונה, את חידדה
 חלק מדורה, הכין חלק בשטח. התמקמה

 אחרים והארנבות, העופות בניקוי עסק
והחריפים. הקרים המשקאות את הכינו

ה מעבודות פטור הייתי כאורח, אני,
 באוויר האקליפטוס, תחת השתרעתי מטבח•
 האוכל. שיוכן עד עין ועצמתי הנהדר,

 שנרדמתי, לפני שראיתי, האחרון הדבר
 בגזע עמוק שנחרת ״שרגא״, השם היה

 שרגא את דחף מה הרהרתי, מעניין, העץ.
 עוזים, אורים, של תריסרים ועוד זה

 על שמותיהם את לחרות ויעקובים נעמות
 כאן שראיתי הציידים והלא העבות. הגזע
 ערבים. היו — לפניהם ומאות — היום
 העץ על שמו את חרת לא מהם ואיש
החי.

לכתוב? יודעים אינם שערבים מפני האם
להט דחף כל חשו שלא מפני שמא או

 בטוחים בהיותם העץ, על חותמם את ביע
 ישובו שאחריה, ובזו הבאה, בשבת גם כי

 מבשר ולטעום הצל מן ליהנות כדי הנה
שלהם? הצייד

ם בי פרטי או קו
ד ר ו מ א ל ה ד הי ת ת ר ו כ ש מ

ב בבית־המטבחיים שימנסקי צבי רצח
 את היפנה )1301—1302 הזה (העולם חיפה

 הגאנגסט־ כנופיות אל הקהל דעת זרקורי
 אחד הבשר. הובלת ענף על שהשתלטו רים

 היה הפרשה של הציבוריים הגילויים
הקואו ההתארגנות שצורת בתגלית, נעוץ

 להבטחת העובד, להגנת שנועדה פרטיבית,
 במקרים הפכה רמת־חייו, ולהעלאת קיומו

די של למכשיר ישראל במדינת מסויימים
וגי מחסדם הנהנה והשתלטות, טרור כוי׳

הקואופרציה. מוסדות של בויים
הזרקו את היפנתה שימנסקי צבי פרשת

 בקואופרטים, נוספים. גילויים לעבר רים
 פושטי של החיפאי, יחד לקואופרטיב אח

 עתה נמצאת דן, בגוש בשר ומובילי עורות
לק מהיר בקצב הדוהרת פרשה בעיצומה

טראגי. סיום ראת
 ),59( אייזנמן חיים הוא כאן הקורבן

 פעם רצחו שימנסקי ״את לילד. ואב נשוי
 יום יום רוצחים אותי אקדח, בירית אחת

הוא. טוען מחדש,״
ש השואה, ניצול אייזנמן, כי. קופה

 ילדיו, וארבעת אשתו את במחנות איבד
 שנה 17 לפני מחדש. בארץ חייו את בנה
 מובילי קואופרטיב מייסדי בין הוא היה

 חבר היה שנה 15 ובמשך דן, בגוש הבשר
 לפני עד כשורה התנהל הכל בו. פעיל

 מאז סובל למשכב, נפל כשאייזנמן שנתיים,
גבוה. דם מלחץ

אייזנ־ דרש הקואופרטיב, לתקנון בהתאם
 עבודה הפגום הבריאותי מצבו בעקבות מן

 הקואופרטיב הנהלת אולם מתאימה. קלה
 לצורך שינתה לפנסיה, להוציאו החליטה

 מיוחד חדש סעיף קבעה התקנון, את זה
 להוציא לקואופרטיב מותר לפיו לגביו,

.57 מגיל עובד לפנסיה
 מרכז בפני ובירורים סיכסוכים אחרי

עבו־ יקבל שאייזנמן הוסכם הקואופרציה,
ד (המשך )22 בעמו

ופלגה זועבי צייד
לצייד? הוגן זה

 לחוגלה או לארנבת יש סיכוי איזה אדמה.
?״ המסכנה
 לצייד יש סיכוי ״איזה :לשאול מוטב
 ולא הכרם אורך לכל עברנו ?״ המסכן
 מישהו ירה אחת פעם רק דבר. ראינו
 בסלעים. חשד הוא חשודה. תנועה לעבר

לג מבלי כרמים, של דונם חמישה סרקנו
 מנהל רז, אברהם הזר אחר־כך דבר. לות
 החלקה, להתחלת עד בנצרת, דיסקזנט בנק
מ מטרים חמישה הג׳יפ. את להביא כדי

 ארנבת. חשודה. תנועה ראה המכונית
 לכם ״אמרתי בול. — ההדק על לחיצה

 בשביעות־ קרא הזה!״ בכרם לצוד מה שיש
 והחבורה אבו־נסאר, הציידים שייך רצון

מחדש. השטח את סורקת החלה
 יותר. הרבה פעילים הרובים היו עתה
התפתחה כי לחשוב היה אפשר לרגעים

וארנבת רז צייד
לחיה? הונך זה

130417 הזה העולפ

העזנה פתיוזת עם

ת פ י פ ש ח א  ר
ת ר ר ו ע ת מ ו י ע ב

 מסלקת שיער הפיפת כל כי הוכיח שהמדע כיוון
 שרשי להזנת הדרושים טבעיים המרים הראש מעור

להפי־ המומחים בקרב הריפה התנגדות קיימת השיער,
הנשירה. את המגבירות תכופות ראש פות

 המרים מכיל ",2 ״אליקסיר לחפיפה החדיש התכשיר
 אפשר לכן השיער, שרשי להיזוק המסייעים טבעיים
חשש. ללא יום־יום, אפילו בו לחפוף

 קשקשים לסילוק מסייעת "2 ב״אליקסיר החפיפה
והופעה. ברק נקיון, לך ומעניקה

 ההבדל את מיד מרגיש ״2 ב״אליקסיר המשתמש
היום. עד השתמש שבהם האחדים התכשירים ובין בינו
 לתנאי בהתאמה מיוצרים ״2 ״אליקפיר שיער מי

 של ממושכים ונסיון מחקר פרי והם שלנו האקלים
 לבעיות המומחה רובין, אלכסנדר ד״ר הביאוקוסמטיקאי

שיער.
ובפרפומריות. מרקחת בבתי להשיג


