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 במעשה. הבחינה לא אפילו החבורה
 החלק את בהצלחה שסיים אחרי
 הבלש ניגש משימתו, של הראשון

 הכלב מי ״של ושאל: לבעלי״הכלבים
 ,25 כבן צעיר הנוכחים, אחד המצולם?״

פנה הבלש שלי!״ הכלב ״זה מייד: קרא

 בבקשה ״תן סמכותי: בטון וביקש אליו
 תעורת״זהות, שלך, הפרטים את

שם.״ כתובת,
 הצעיר, ענה זילבר,״ גבריאל ״שמי
״למה?״

ואמר: פיסת־נייר לו הגיש הבלש

למישפט!״ זימון תקבל ״אתה
 ״הכלב מדוע. שאל ההמום זילבר

 הבלש בקול קרא בגן!״ חירבן שלך
הגברתן.

 צואה?״ עשה שהוא לד ״מניין
ענה ראיתי,״ ״אני גבריאל. התעקש

 אך התמונה. את לפניו והציג הבלש,
 — אחד דבר רק בבירור נראה בתמונה
 אם ממנה ללמוד קשה כורע. שהכלב

 ואם — מוצקים או נוזליים היו צרכיו
בכלל.

 יום בכל להיפגש הנוהגת החבורה,
 מאיר, בגן אחרי־הצהריים 5 בשעה

 ופנתה המוזר, לבלש מסביב התקהלה
 עובד הוא היכן בשאלות: אליו

 פרטי, ״במישרד־חקירות (תשובתו:
 כמה שירותיו"), את שכרה שהעירייה

 דוחות שני כל מקבל(״עבור הוא כסף
 ייעשה ומה שקל"), 1000 מקבל אני

יודע"). לא בדוח(״אני
 מאיר, בגן המוזרה התקרית אחרי

 בכיכר־ הזה העולם צלמת עברה
 יאירה בעלת־כלב, פגשה ושם מסריק,
 וחיכתה ארגדחול ליד שעמדה יסמין,

 צרכיה. את לעשות תגמור שכלבתה
יאירה: סיפרה

בעלי, גיורא, ירד ימים כמה לפני
 אחר־ של לטיול הכלבה, ורד, עם

 .אליו זינק השיחים מתוך בגן. הצהריים
 הכלבה, של תמונה לפניו שהציג בחור,
 על צואה השאירה שהכלבה וטען

הדשא.
 אז .גו אותו: שאל הנדהם בעלי

 תן מהעיריה. ״אני לו: ענה הבלש מה?"
 דו״ח תקבל הפרטים. את בבקשה לי

לבית־המישפט." לבוא ותצטרך
 כי טועה, שהוא לבלש אמר בעלי
 רק צואה עושה והיא חולה, הכלבה

 בעזרת רק זה וגם ביום, אחת פעם
משלשלים. חומרים

 יספר הזה הסיפור שאת אמר הבלש
כשיוזמן. לבית־המישפט,

יסמין. דיברי כאן עד
 דובר־ אל התקשר הזה העולם

 את וביקש רימון, רוני העיריה,
 למילחמת־החורמה בקשר תגובותיו
בצואת־הכלבים. העירונית
 דובר־ עם שיח־קאקי להלן

העירייה:

 שהכלבים רוצים אתם איפה
צרכיהם? את יעשו
 מחרבנים שהכלבים בסדר לא זה

זאת. למנוע צריו המידרכות. על
 בגנים רק נערך המבצע אבל

ציבורים.
 את אנשים. עוברים ציבורים בגנים

 לך ידבק כלב של שקאקי תרצי לא
נכון? לנעל,

 הזה״ ״מהעולם מנעת מדוע
לבלשים? להתלוות

 רציתי ולא בהתחלה, רק היה זה כי
פירסומת.
 שכך טוענים הכלבים בעלי

 בתל־ כלב לגדל אי־אפשר
אביב.

 ארגזי־חול, הקמנו נכון. לא זה
 במיבצע, לפתוח רוצים אנחנו ועכשיו
 של הקאקי את יאספו הכלבים שבעלי
 שקיות־ לתוך מהמדרכות הכלבים

לפחי־אשפה. אותן ויזרקו ניילון
 כך. על ישמחו בעלי־הכלבים

 שאין היא, שלהם הטענה אבל
פחי־אשפה. די

 לבוא יכולים לא הם כך על
פחים. מספיק יש בטענות.
 בתל־ יש פחי־אשפה כמה
אביב?
במיספרים. לנקוב יכול לא אני

 הם זה במיבצע הבלשים
 יודעים, הם מומחים? כלבנים
 שתן מטילות שכלבות למשל,
 כיצד התנוחה? באותה וצואה

 עושה היא אם לדעת יכולים הם
 להטיל יש ולכן — גדול צורך

 קטן צורך רק או קנס, בעליה על
פטורה. היא ואז —

התוצאה. את רואים בצילום
 20 של ממרחק בתמונה אבל

 של הצואה את רואים לא מטר
כורע. כלב רק אלא הכלב,
 עשה הוא אם יחליט, המישפט בית

■ מנשה ציפי פיפי• או קאקי

 את לי הציג .כשהבלש סיפר: צדקויאן סולומון
ממני דרש הוא אבל לו. הודיתי הכלב, של התמונה

ו נ ח נ א . ך ״ |  טוענת: קנס, שקיבלה כלבה בעלת יסמין, יאירה ה1ך שהכלבים בך הגן, בתוך גדר שיעשו דורשים \
ה ענת אמרה המצחקים,־ לילדים יציקו לא 1 111 ב ל כ ה . , ס י ר  היא צרכיה, את עושה ובקושי חולה, שלי ק

בבוקר.' רק צרכיה את ועושה משלשלים, חומרים מקבלת לבלשים.״ ישלם שלא בכד העיריה כספי את יחסיד .ושצ׳יץ'


