
 בסערה פרצו אופנועים ני ?
 ואחריהם החוגגים, קהל דרך יי

 ונו־ מהודרת אפורה מכונית יקד!
 סו־ על מישסרה פרשי שני :ת.

 ושוט־ הדרך, את פינו לבנים ם
 צידי משני התייצבו רבים ש

 לעבר התקדמה השיירה וסלול.
 מנחם ראש־הממשלה, הכבוד. שת
 האפורה, המכונית בתוך ישב ין,
 בליאות ונופף בשומרי־ראשו, ןף

 ה־ ביום שמילאו האנשים לפי
 בירר־ סאקר גן את שעבר וישי
המימונה. לחגיגות וים,

 הירד לפארק באו אנשים אלפי
 החג להיות היה שאמור למה שלמי

 השנה המימונה מארגני המארוקאי.
 תחת יהיה החג שהפעם החליטו,

 ישראל.״ שיבטי ״ביחד הסיסמה:
 שכל וביקשו העדות לכל פנו הם

 את תציג ובו אוהל תכין עדה
 ההיסטוריה המאכלים, הפולקלור,

ומשו שונים מטעמים מיני ושאר
 גודר הגן של הדרומי בצידו נים.

ה אוהלי רוכזו ושם שלם איזור
עדות.

המארגנים הכינו לאחור בכניסה

ההיס את לספר שבאה תערוכה
 המארוקאים של העליה של טוריה
 המיזרחית המוסיקה לולא ארצה.

לח היה אפשר ברקע, שהתנגנה
 הפולנים. בעליית שמדובר שוב

או של גדולה תמונה שם היתה
ה מתקופת הארץ חופי מול נייה

 מח- של תמונות שם היו העפלה,
 גדרות- עם בקפריסין, נה־המעצר

 הכל מאחוריהן. קטנים וילדים תיל
 כמו סבלנו אנחנו גם :לומר כאילו

וש העפלנו אנחנו גם האשכנזים.
המפורסמים. המעצר במחנות חינו

הומאסמאים, רצועק! בגין ..בגין!
- שליו לדבר הנשיא את והכדיחו

 גדולה מפה — אלה כל ואחרי
 רשימת ולידה ישראל מדינת של

 המארד על־ידי שהוקמו היישובים
 אינם הישובים מן רבים קאים.

 פרט מישהו, אם וספק מוכרים,
 פעם אי שמע שם, שגרים לאלה

 שכן היישובים לעומתם, שמם. את
 כמעט מקבילה זו רשימה מוכרים,

 מקומות לרשימת מוחלט באופן
ב ביותר הגדולים והמצוקה הפשע
 קריית אור־יהודה, דימונה, ארץ:

ועוד. נתיבות שמונה,
צייר מצאו אפילו המארגנים

 באוהל שהציג מפארים, מרוקאי
 ציורים נוסף, צייר עם יחד נפרד,

השואה. בנושא
ביש שבו תימני, אוהל שם היה

 פרסי אוהל שם היה מלוואח, לו
 ביד, ארוגים שטיחים הציגו שבו
 דרום- עולי של אוהל שם !היה

מאכ מיני חילקו בו שגם אמריקה,
 קווקז, עולי של אוהל שם היה לים,
 דימונה של הכושים אתיופיה, עולי

 מדגימים כשהם שם, חגגו הם אף
 כושית תיסרוקת לעשות איך לקהל

בלבד, שקל 150 תמורת אמיתית

►יו

ירושלים, ראש־עיריית קולק, טדי!סיגר טובוש
 מארוקאי טרבוש לראשו לחבוש הסכים

הכבודה. כל עם יחד מארוקאייס. במאכלים ליבו את שסעד אחרי אדום,

 גדרות מאחורי למטה נשארו והמארוקאיס, עצמו, העם
 ורקדו. ניגנו פה, בכל מטעמים זללו הם כפולות. ברזל
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 גור מוטה ח״כ מימין:ולמטה למשרה
הכבוד, בימת על עולה

הבימה. על טולה בגין מנחם ראש־הממשלה :משמאל


