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 המחאה הפגנות־ של בעיצומן

 י7הפ?כ המהפף נגד
כירושלים בלבית חכינה נעדבה
 זועמים פועלים הפגינו הערים בכיכרות

 בצורה להוריד שאיים הכלכלי המהפך נגד
ה הערך ואת רמת־חייהם את קיצונית

וב בעתונות משכורותיהם. של ריאלי
 משפחות עם ראיונות הופיעו טלוויזיה,

 החגורה את להדק שנאלצו שכירים, של
 חרפת סף אל להגיע עלולים הם כי חרדו
 הסעד. נתמכי למעגל להצטרף או הרעב
 שאיים הכלכלי, המשבר של צילו אולם

 הורגש טרם השכירים, בציבור להכות
ה הכלכלית למדיניות הראשון בשבוע
חדשה.

 נסחפו שלא ישראל אזרחי אותם גם
 כך על ובכו בבורסה ההימורים בקדחת
 החודש את לסיים כיצד יודעים שאינם

 בגן־ כמו לחיות המשיכו במשמרותיהם,
שוטים. של עדן

כל בעלי עשרות כמה אכיל. שטיח
 האחרון בשבוע קיבלו בירושלים, בים

 לאורחים, במינה. מיוחדת למסיבה הזמנה
לבי הובטחו בבגדי־חג, להופיע שהתבקשו

 בחמאה לחם פרוסת חצילים, סלט בות,
לקינוח. קרה ושתיה נקניק עם

 להעיד שנועד צנע תפריט זה היה לא
 המסיבה כי הכלכלי. למהפך הסתגלות על

לכלבים. נועדה
או הזה״ ״העולם כתבת מדווחת

ל שנערכה כמסיבה שנכחה גל, לי
 ג׳ול של הרביעי הולדתו יום כבוד

 עודד הפסל של הבוקסר בלב שמיר,
:מאירה ואשתו שמיר

 בדיחה. שזאת חשבתי ההזמנה למקרא
 ולראות ללכת שלא היה אפשר אי אבל

 המהפך של הטרופים בימים כזאת מסיבה
 חיי לכולנו כשמנבאים סוף, סוף הכלכלי.
 פירושם מה ולדעת ללמוד צריך כלבים,

 נורא כך כל לא שזה הסתבר אלה. של
הנוכחי. הכלכלי במצב כלב להיות

 מע־ של בקוטג׳ים השמירים של ביתם
 כולו מכוסה היה בירושלים לות־דפנה

 ו־ בונזו ממטעמי מורכב אכיל, בשטיח
 בעל כלבים. כמעדני הנחשבים דוגמור,
 גאווה מלא הסתובב שמיר, דול השמחה,

 להזמנה, שנענו המעטים אורחיו בקרב
 רצינית נביחה משמיע הוא פעם כשמדי

ההילולה. חתן הוא מי להפגין כדי
 בעיקר מדובה, הנאה ינחנו האורחים

 ש־ שמיר, עודד הצייר של פסליו בגלל
 עליהם מימיהם את להטיל לכולם איפשרו

 אמנותית. ביקורת בכך לראות צריך ולא
 אחד כל כלבי־רחוב. סתם אלה היו לא

בעל-ייחום. היה מהם
 כלבתו נמיר, לידי היתה הכבוד אורחת

 המתקיימת נמיר, יואל הרדיו עיתונאי של
 כבד של יומרות ללא בלבד, בונזו על

 לתפריטם הנדרשות שלוקות וביצים קצוץ
אחרים. כלבים של

 בן־ישי, סטאר היה במסיבה אחר אורח
 מיניאטורי קולי ז׳ול, של חדש.יחסית חבר

במאי של רעייתו בן־ישי, לענת השייך

בכיבוד זוכה סטאר והכלב הולדתו ביום ז־׳ול הכלב את מכתירה גרא רחל
כלב חיי לחיות כדאי

 השתעשע לידו בן־ישי. נחמד הטלוויזיה
 שוורץ גברת של המיניאטורי הפודל סכסי,
 מינו בני שבכלבים ליפה הנחשב אחת,

 תעודות שלוש לו יש עובדה: בישראל.
 בתערוכות הצטיינות פרסי שלושה על

בינלאומיות. כלבים
 בעל הפודל .5כםך בכתר הכתרה

 למעמדו. בהתאם התנהג האריה תספורת
לגביר צמוד בפינה, באלגנטיות ישב הוא
 אינו הוא הענוגה. מידה בשקט ואכל תו

 המשפחה שאוכלת מה כל במזונו. בררן
 חמוץ. ומלפפון אבטיח כולל הוא, גם אוכל
למצי במהירות יסתגל שהוא היה נראה
החדשה. הכלכלית אות

 בכתר ז׳ול של בהכתרתו החלה החגיגה
 התכשיטאית של ידיה מעשה אמיתי, כסף
צע כלב עם למסיבה שהגיעה גרא רחל
 מתנות לז׳ול הוגשו ההכתרה אחרי צוע.

 שרשרות עצמות, שכללו יום־ההולדת,
 ממוסגרת ותמונה מנייר כובעים חרוזים,

עולל. היותו מתקופת שלו
 מפאריס אותו שהביאו דול, של בעליו

 היוחסין אילן על המעידות תעודות עם
 עונג מדושני האורחים בין הסתובבו שלו,

 אווירה ליצור כדי כלבים משחקי ואירגנו
 בייבי־סיטר, גם יש לז׳ול מושלמת. כלבית

מהבית. נעדרים שבעליו בעת לו הדואגת
 הכלבים בעלי כאשר הסתיימה החגיגה

פע חמש הכלבי השמחה בעל את הרימו
 נביחות לקול כסא על ישוב כשהוא מים

 כוח אין כי הבהירו מצהלותיהם אורחיו.
 שר־האוצר של זה לא אפילו בעולם,
 הולכי של במעמדם ׳שיפגע ארליך, שמחה

בישראל. שתיים על ההולכים אצל הארבע
על גם חושבים שלא יגידו שלא וכדי

 מזון שאריות כל נאספו המצוקה, שכבות
 בשקיות ונשלחו במסיבה שנותרו הכלבים

ירושלים, סניף של הצעירה ויא״ו לכלבי

ם תי דג אי
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 מימן מישרדלהחיטד
 ללחוץ שנועד בנס
לה ראש-הממש על

 משקיפים טבנקין ויצחק אלתרמן ״נתן
 השלימה ארץ־ישראל אנשי כיצד בעצב,

ש למלכודת, ישראל מדינת את מובילים
 השבוע הגדיר כך מוצא.״ כל אין ממנה
 ארץ־ישר־ למען התנועה את הצופים אחד

 להיווסדה, שנים עשור שחגגה השלמה, אה
יש ״עם בירושלים. האומה בבנייני בכנס
 ניתנה שבו הזה, היום את יזכור ראל

 המשתוללת, ללאומנות חוקית גושפנקה
בתולדותיו.״ ביותר השחורים הימים כאחד
 שיכבת של פניה היו הכנס, משתתפי פני

 הליכוד, קיצוני :בישראל החדשה השילטון
 עין־ורד חוג אנשי אמונים, גוש אנשי
ש הרוחני, מורם העבודה. תנועת יוצאי

 צבי הרב היה בתשואות בכנס התקבל
קוק. הכהן יהודה

 שיכרון של בעיצומו שנים, עשר לפני
 ששת- מילחמת ניצחון שלאחר החושים
הת של היסוד הצהרת התפרסמה הימים,

 ההצהרה, השלמה. ארץ־ישראל למען נועה
 ינאית רחל אלתרמן, נתן חתמו שעליה
וילנאי, זאב גרינברג, אורי־צבי בן־צבי,

 טולקוב־ דן אלוף מהרשק, בני עגנון, ש״י
 יהושע שמיר, משה יפה, אברהם אלוף סקי,

״...הננו :קבעה אחרים ורבים בן־ציון
 ארץ־ישראל, לשלמות בנאמנות חייבים

 גם עתידותיו וכלפי העם של עברו כלפי
 זכאית אינה בישראל ממשלה ושום יחד,

 כיום ארצנו גבולות זו. שלמות על לוותר
 אופקים וגם ולשלום, לביטחון ערובה הם

כו לאומית להתעצמות כמותם היו שלא
וברוח...״ בחומר ללת

 בנייני שליד בשעה ידי..." ״תחזקנה
 עשרות כמה של קבוצה הפגינה האומה

ונש ושס״י, של״י תנועות חברי צעירים,
ההת מדיניות בגנות וכרזות לפידים אה

 בתוך ההל ושומרון, יהודה וסיפוח נחלות
להת ניסו' הם נואמים. של מיצעד האולם
 בצורה לבטא יצליח מי ברעהו איש חרות

 ישראל עם של זכותו את יותר קיצונית
כולה. ארץ־ישראל על

 את פתח התנועה, מראשי שילוח, צבי
 אחינו כל ידי ״תחזקנה בברכה: הכנס

 גוש־אמו־ אנשי לא אם מי — המכוננים
 והביע רגליו, על קם הרב הקהל נים.״

תשו סוערות. במחיאות־כפיים תודתו את
 הדוברים. שאר את גם ליוו רמות אות

 משה יפה, אברהם פורת, חנן שמיר, משה
 נריה, והרב גורן שלמה הרב טבנקין,

 מנחם לראשי־הממשלה, זה אחר בזה קראו
 את לאמץ הכבוד, בימת על שישב בגין,

חופ התנחלות לאפשר התנועה, עקרונות
 למדינת ולספחם ובשומרון ביהודה שית

הוק הנואמים מדיברי ניכר חלק ישראל.
סיני, חצי־האי שיטחי של לחשיבותם דש
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בוועידה •טייב וישראל קוק הרב גרינברג, אורי־צכי השלמה ארץ־ישראל מול"'ועידת שלי מפגיני
יתנחלו...״ והמתנחלים יעלו, העולים יבנו, ״הבונים
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