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 תרגילי בעזרת
 יוגה - התעמלות
 הפנים לשרירי

03־479777 - בבית טלפון

לה ו ש
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם
 89 ג׳ודג׳ המלך תל־אביב,

295318—284919 טל.

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 ככאלה. להציגם צריך שקרים, בו שיש
לסותרם.״ יש טעויות, בו שיש במקום

 סייגים ״קביעת שמגר: קובע
 לחלקם אשר האורחים, בין והבחנות

 את סותרת לא, ולחלקם מקנים!כויות
 החרויות, של ביסודן המונחת האמת

 הפנימית הסתירה אותה בה... ויש
 נגד שמטיף מי של למעשיו המתלווה

 בזכויות שימוש תוך הדמוקרטיה,
מקנה.״ הוא שאותן

 מוותיקי יליד־גרמניה, שמגר,
 כאילו שגורה: טענה הפריך גם אצ״ל,
 הגרמנית רפובליקת־ויימאר נפלה
בבחי להשתתף לנאצים שנתנה מפני
 יותר ויימאר בימי נאסרו בגרמניה רות.

 זמן־מה, במשך מיפלגות(וביניהן, 30מ־
הנא המיפלגה של פלוגת־הסער גם

 אחרות סיבות היו עזר. לא וזה צית)
הרפובליקה. לנפילת

 פסק- פירסום מזהיר. שמגר
 חשיבות לו יש זו בשעה דווקא הדין

 על־ידי שנרקמה קנוניה בגלל מיוחדת,
 בחצי־פה הסכמה תוך והליכוד, המערך

 מילחמה של באיצטלה ור״ץ. מפ״ם של
 הצעת־ לכנסת הובאה כהנא, במאיר

 לשלול היא האמיתית שמטרתה חוק
 להשתתף המתקדמת הרשימה זכות את

סעי לחוק הוכנסו כך לשם בבבחירות.
 לועדת־ המאפשרים מעורפלים, פים

 ״המשמשת רשימה לפסול הבחירות
וכדו בלתי־חוקיות לפעולות מסווה״

מה.
 באזהרה שמגר, השופט קובע

המג ״חקיקה לכנסת: כמעט־גלויה
 בבחירות ההשתתפות זכות את בילה

 בעצם לפגוע המבקשת רשימה של
 בעיות מעלה איננה המדינה של קיומה

ב ככל אולם מיוחדות. ח ר ת מ  ש
 סוגי של המעגל במקור) (הדגשה
 מראש למנוע רוצים מהם אשר הגופים

 הבחירות, בתהליך ההשתתפות את
האמו החקיקה של ההשלכה גם גדלה

 של והגשמתן קיומן המשך על רה
שלנו. הדמוקרטיות תפיסות־היסוד

כמובן, יסיג, לא ״...בית־המישפט
 ראוי אולם המחוקק, של גבולו את

המתחייבת הזהירות את ונדגיש שנשוב

אלית ובתו סער בין אטינגר כלבן
לאשה קודם הכלב

 עת בכל המוכנים כלבים, 400 עכשיו
 באותה עסוקים יהיו אם גם — לזינוק

כעת. המתוכנן באירוע עת
 בבלומפילד תתקיים ביוני באחד

 מבטיחים המופע מארגני הכלביאדה.
 כלבים, 100 בהשתתפות מהמם, מופע

 יתחרו וחומרי־נפץ, סמים שיגלו
 ממסוקים ויצנחו מיכשולים במעבר

כל בוער. מבית אנשים להציל כדי

העליון בבית־המישסט ופלדמן זיכרוני פרקליטים
מהסלידה חשובה הדמוקרטיה

 יוחלט אם שהחקיקה, כדי דא, בכגון
 אנו שאין תפנית תיצור לא עליה,

אליה.״ מתכוונים
 את הזהיר יותר עוד חריפות במלים

 לה אל ברק: אהרון השופט הכנסת
 המישטר תחת שיחתור חוק לחוקק

עליו. הגנה של באיצטלה הדמוקרטי

חיות
ס דפי נמדד אדם ר כ

להיזהר: האגס על
 מוכנים כלבי-ההצלה

בו לטפל
 תל־אביב צפון של הפרטי לאנס

מתייצבים מולו כי להיזהר. כדאי

 כלבי- ליחידת קודש יהיו ההכנסות
בישראל. ההצלה

 החוג הוקם 1980ב־ צבאי. ג׳וב
 על־ לכלבי־הגנה־והצלה הישראלי

 כמובן, שהם, לדבר משוגעים שישה ידי
 החיה והרוח הרעיון, יוזם בעלי־כלבים.

 אטינגר, איתן הוא ההתארגנות, מאחורי
 שהוא איתן, מרמת״חן. משאית נהג

 מחבריו, וכמה מוסמך, מאמן־כלבים
 ו־ שלהם מהידע לתרום החליטו

 לטובת שלהם הכלבים של מכושרם
הציבור.

 והציעו למישטרת־ישראל פנו הם
 איחרה לא הראשונה הפניה עזרתם. את

אלי נאווה הילדה כשנעלמה לבוא.
 וביקשה לחוג המישטרה פנתה מלך,

 בעלי 24 וכלבים. אנשים לשלוח
שמונה במשך סיירו וכלביהם כלבים

 שהמישטרה השטחים את וסקרו ימים
 אלימלך נאווה לסקור. שצריך אמרה

 אין כאשר גם ״אולם נמצאה. לא
 אטינגר, איתן אומר מאומה,״ מוצאים

 אפשר כלב בעזרת יקר. זמן ״חוסכים
 מאוד, קצר זמן תוך בוודאות, לדעת

דבר.״ בו ימצאו ולא ריק, הזה שהשטח
 מהצבא טילפנו השני אסון־צור בעת

 עוד להביא לו ואמרו איתן, של לביתו
 לשטח ולעלות הכלבים, ואת מישהו

 זמן תוך וגוויות. פצועים לחפש כדי
 גוויות שבע הכלבים מצאו מאור קצר
 הג׳וב אחרי בחילוצן. ועזרו חיילים של
חשי את שילטונות־הצבא הבינו הזה
 יהירה להקים החליטו והם העניין, בות

 חברי־החוג. של מגרעין ממש, צבאית
 הצלה ליחידת היום מסונפת היחידה
למשי ונקראת בעורף הפועלת ארצית,

מות.
 גייס קדמי הדם של היעלמה אחרי

 היו והכלבים ימים 10ל־ הצבא אותם
 מאחר החיפושים. של החנית חוד

 השטח היה לא להם, שניתן והשטח,
 ' אבל הדס. את הכלבים מצאו לא הנכון,

 הם ריקות, ברגליים לחזור שלא כדי
 סוחרי־סמים שלושה תפסו

 חופשי, מתהלך עדיין הרס של רוצחה
הסתיימה. לא עדיין והחקירה
 כלבי־ לחוג וילדים. איטה כלב,

 רק אבל ,400 היום שייכים ההצלה
כלבי־הצלה. של תעודה יש מהם 10לכ־

 צריכים כזאת בתעודה לזכות כדי
 של שעה־שעתיים מאוד: קשה לעבוד

 שנים שלוש במשך יום, בכל אימונים
 ״כדי לכלב. מאוד קשות בחינות ושבע
 ובעל־ מעולה כלב־הצלה בעל להיות
 ומבינה טובה אשה לאדם דרושה תואר,

ש שתבין ״אשה איתן. אומר בבית,״
 תחביבון, ולא שיגעון, הוא הזה העסק
 יותר מקדיש כשהבעל תתלונן ושלא

ולילדיו.״ לאשתו מאשר לכלב זמן
 להעלות נועד הכלביאדה רעיון

 מה ושל הכלבים, של המודעות את
ול האדם למען לעשות יכולים שהם

 באיצטדיון האירוע לקראת חייו. הצלת
 האנס אם אבל מאוד, עסוקים היו הם

 לרחובות ייצאו שוב, יפעל התל־אביבי
 ובעליהם, כלבים 400 הגדולה העיר
פה. הבוס מי לאנס ויראו

 עורכי־דין, יש לדבר המשוגעים בין
 פקידים. פועלים, רופאים, מהנדסים,

 נמדד ״האדם איתן, אומר אצלנו," ״אבל
כלבו." לפי רק

ה העולם14 2490 הז


