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 כשהוא קדימה, בסערה פרץ הסתובב לרכיבה, מבית־הספר ליציאה סמוך שיחים, קבוצת
להסתלק. וביקשו הצלם אל ניגש הפמלייה מבני אחד מצלמים!״ ״היזהרו לחבריו: צועק
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מתחמק חשו .3

 בר־ השר ובהם מקורביו, עם ויחד שבת
 המייועד בית־הספר, את הופכים הם לב,

 הפרטית לחוות־הסוסים ונערות, לנערים
שלהם.

מדהרות

הלאומי
28

 כרוכב התגלה בר־לב חיים שר־המיסחר־והחעשייה
 הפארק שבילי בין במהירות שעט הוא מעולה.

פלד. ישראל רמת־גן עיריית ראש עם תחרויות עורך כשהוא שלידו, ובשדות

אביריו דהרות
 השבת. יום בפוקר עשר, שעה ך*

 בסאפא׳רי הסובבות המכוניות, תנועת | ו
 לדקות נפסקת ברמת־גן, הלאומי בפארק
 השומר מכריז מגיעה,״ ״השיירה אחדות.

המפו המכוניות שלוש הסאפארי. בפתח
 דוהרת בראש השער. בעד נכנסות ארות

 צבי הלאומי, הפארק מנהל של מכוניתו
 חיים הב.מ.וו., במכונית אחריו, קלירמאייר.

 החלון מן שר־המיסחר־והתעשייה. בר״לב,
 כלבו. של ראשו מציץ מכוניתו של האחורי
 של בנו יושב השר, ליד הקידמי, במושב

 אלעזר, (״דדו״) דוד המנוח הרמטכ״ל
 השיירה, את הסוגרת הוולוו .10ה־ בן יאיר
 פלד, ישראל דוקטור של מכוניתו היא

רמת־גן. ראש־עיריית
 !״התנועה את עיצרו !הגיע ״בר־לב

ה לאורך לשומר, משומר ההוראה עוברת
 שועטות המכוניות בסאפארי. העוברת דרך

המו החיצוניים, השערים ובאחד קדימה
 בדרך- והסגור לפארק, מהסאפארי ביל

 ״בכל מייוחד. שומר הכן כבר ניצב כלל,
מ המפתחות את מקבל אני בבוקר שבת
 והפמל־ פלד בר־לב, כשמגיעים הגן. מנהל

 השער,״ את להם פותח אני שלהם, ייה
של תלויים השער על זה. שומר סיפר
 ב־ החיות פגיעת מסכנת המזהירים טים

להס חושש אינו שומר אותו אך סאפארי.
הנכ ל״אנשים השער את לפתוח תכן

כדבריו. האלה,״ בדים
 את במהירות עוברות המכוניות שיירת

 בשבילי וממשיכה, מאחריה, הננעל השער,
 בדרך-כלל, אסורה הנסיעה שבהם הפארק,

 סוסים על רכיבה ללימוד בית־הספר לכיוון
 עומדים כנר שם הפארק. כשטח השוכן

״המייועדים בסוסים האוחזים הסייסים, הנן

דורון מאיר מאת
 ,13ה־ בן ועודד 14ה- בת ענת כדבריהם. ל,גדולים/״

 עקיבא, הסוסים, על והאחראי יאיר מדריך־הרכיבה
 ״שעת לפני אחדות שעות השבת, בבוקר מגיעים
כדיבריהם. האפס,״
 לכן► האחראי מייוחד, שומר מגיע איתם יחד
 בשעה לרכיבה בית־זזספר לתחומי ייכנס לא שאיש

 מספר ומקורביהם. פלד בר-לב, בו שנמצאים
 ״אני כפר־סבא: ליד טירה הכפר מן עלי) (אבו
 הגדולים. כל לרכב כשבאים שבת, כל הנה

 בש אכל בשבת, סגור לילדים לרכיבה
כן. גם עובד אני שלחם והחברים פלד

ל מ מ

מופיע השו .1
(קיצת
הלאום

1 נאשר 1 :הלב ב 0 זיין 1 השר 1 ברח מרוע
לנעריו לרכיבה ־ ־הסט בבית סוס, י עג
ו־ובב״_________________________________________________________1

 בר־לב חיים (מיל.) רב־אלוף שר־המיסחו־והתעשייה
 פלד ישראל דוקטור רמוז־גן, וראש־עיריית משמאל) (שני

 בפארק רמת־גן עיריית של לנערים לרכיבה בית־הספר משער יוצאים משמאל)
הגדולים.״ של כ״סייסיהס המשמשים נערים, על־ידי הסוסים עבורם הוכנו קודס־לכן

 ביניהם התחרו הרוכבים משת
 שליד השדות בשטח מהירה ברכיבה

וירו לוד לכיוון מתל-אביב היציאה כביש
 שר־המיסחר-והתע- שעט בראשם שלים•
 ראש־עיריית ואחריו בר־לב, חיים שייה,

 במרחק־מה פלד. ישראל דוקטור רמת־גן,
צפ צבי לבנה סוסה על דהר מאחוריהם

 צעקה. נשמעה לפתע הרכבת. מנכ״ל ריר.
 וצונח מסוסתו עף ניראה הרכבת מנכ״ל

 הסוסה ־השתטחה עליו היבשה. האדמה על
מישקלה. כובד במלוא

 ורץ ממנו קפץ סוסו, את בלם בר־לב
נפ הוא לאמבולנס. ״קרא צפריר. לעבר
 שמיהר פלד, ישראל אל צעק צע!״
 הפארק ליד הקיצוניים הבתים לכיוון לרוץ

 טלפון. שם למצוא כדי ברמת־גן, הלאומי
 על- לבית־החולים במהירות הובהל צפריר

 כי התברר שם בתל־השומר, יבא ש שם
 פציעתו סיפור וברגליו. בגבו קשה נפגע

 נפוץ בר-לב על־ידי והצלתו צפריר של
בכלייהתיקשורת. ופורסם במהירות
העיתו מעיני שנעלמה העובדה אולם,

 פמלייתם ואנשי פלד שבר־לב, היא נאים,
ללי בבית־הספר שבת מדי לרכב נוהגים

ל השייך ולנערות, לנערים רכיבה מוד
 הפארק בשטח והנמצא רמת־גן עיריית

 משתלט לרעה מעמדו ניצול תוך הלאומי.
מדי לרכיבה בית־הספר על סלד ישראל

הו חשבון


