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חו צדק. לשערי אותח הוביל מישטרתי
 הטל- דחוף. לטיפול זקוק היה לד,־כליות

ש הסרטים בהבאת עזרה ביקשה וויזיה
 ממנחת־המסו־ אלון יגאל בהלוויית צולמו

 מישטרתי ג׳יפ לאולפן. הכנסת שליד קים
זאת. עשה

הס רוסי, כובע כשלראשו קולק, טדי
 מנתיניו וזכה העיר רחבי בכל תובב

 הירש, משה הרב חג. כביום צהלה לקריאות
 לשני הסביר נטורי־קרתא, של שר־החוץ
להו כדי סולם בהצבת שעסקו אברכים

 חנותם: גג מעל השלג מיצבור את ריד
 בוץ ממנו חלק — הציונים כמו זה ״השלג

נמס.״ אחר וחלק
 השלג, בובות כמובן, גרמו, ד,שימחה את

 ללכת שאפשר והעובדה הילדים מישחקי
 את אד למכוניות. רק המייועד הכביש על

המוש ירושלים יצרה האמיתית השימחה
מירושלים. יותר אפילו יפה שהיתה לגת,

?5 הכותלהמערב* ״
העיר, מתושבי רבים הכותל את ביקרו הקשה נוזג־האוויר למרות

השלג. ועם איתו להצטלם כדי לכותל באו הלא־דתיים וגם 1

 הנשים, לאיזור ייכנסו לא שגבריס כך על המקפיד השומר, רק
 הכותל ליד ונושולג. מיוחס נשאר וכסאו לעבודתו, בא לא.

 פועלי :משמאל בתמונה מתפללות. בנשים להבחין שר9א
הצלחה. ללא הכותל מרחבת השלג את לפנות מנסים העירייה

 השלג בנבנת ממאנת אחד )111111
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 של הראשונות הפעולות אחת שלים.
 תחרות על הכרזה היתה העירייה

בעיר. השכונות ילדי בין גלמים

ר.*׳-

ר ה
 שלידה וגן־הפעמון מונטיפיורי של הישנה
 והורים גלמי-שלג הבונים בילדים שקקו

ברחו נראו לא כלל תחפושות המצלמים.
כזה? כיף כשיש להתחפש צריך מי בות.

ה 'חשמל. ללא נותרו" י רבות שכונות"
 הספק־מיד־ על הזרוקים הקרועים כבלים

 חשמל אין מדוע אמרו רכה־ספק־כביש
 השלג היה לו שגם כלב, כעס. לא איש אך

 קרוע חשמל בחוט שיחק מייוחדת, תופעה
ה גם באש. עלו דירות שלוש והתפחם.

 הוצאו בשימוש היו שלא הישנים תנורים
מכו הקור. על להתגבר כדי מהמחסן

 אחר- שהתגלה מה על פזורות היו ניות
 עצים, כמר, איי־תנועה. או כמידרכות כך

מכו על דווקא נפלו אותם, גרעה שהסערה
אח מכוניות גגן. את וקימטו חונות ניות
כשיכורות. הכביש על נעו רות

זה ״שלג
הציונים כמו

 העירייה של המצוקה מוקד של טלפון ^
וג׳יפ ללדת, ביקשה אשד, תפוס. היה י י
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