
 ירב לזמן נזקקנו לא הקבועה. מיפקדתו
תמוהים. דברים לגלות כדי

מ אחד במאחז ביקר הערבים באחד
 החדש החזית בקו ששירת הגדוד קציני

 חלק הועברו הגיוס ביום המצרים. מול
 הוצב אחר וחלק לרצועה הגדוד מאנשי
 קראנו אם שאל הקצין החדש. בקו אי־שם

 איש־ תלונת בדבר הידיעה את בעיתונים
מס אין ביחידתו כי לחבר־כנסת, מילואים

 בעניין מינה הרמטכ״ל וכי תחמושת פיק
הוש מהחקירה כתוצאה חקירה. ועדת זה

לשי הוחזר אחר סגן־אלוף, זמנית׳ עה׳
 ושני האשם בו לא כי שנתברר ביוץ רות

בנושא. נחקרים אחרים קצינים
בעיתו הידיעה את קראנו כי השבנו

או לעניין צריך זד. מדוע מבננו לא נים.
 ״זה בחיוך: השיב הקצין במיוחד. תנו
 בשטח הוצבנו כאשר שלנו. בגדוד קרה

משי לפניהם כי לאנשים הוסבר מסויים,
חשובה. מה

 המשימה את לבצע התחילו ״החיילים
 בלבד. כדורים 15 מהם אחד לכל כאשר

מסבי אחד מצד מטורף. להם נראה זה
 שהם התפקיד חשיבות גודל את להם רים

 מסתובבים הם שני ומצד עליו אחראיים
תחמושת. ללא כמעט בשטח

 ב־ איישו חטיבה אותה שחיילי ״כיוון
המעו קו כל את יום־הכיפורים מילחמת

 קשות, אבידות ספגו מהמחדל וכתוצאה זים׳
ל מיוחדת רגישות החטיבה אנשי פיתחו
 השתנה. לא דבר והנה׳ המחדלים• נושא

 נוספת, מילחמת־פתע פורצת היתד. לוא
במח באשמתם, שלא ניתפסים, היו שוב
תחמושת. חוסר של חמור דל

 באמצעות במחדל לספל ניסה ״המג״ד
 על התנהל הכל אך המקובלים, הצינורות

 סמל־מילו- שאותו אחרי רק מנוחות. מי
 לחבר־ פנה קריית־שמונה, תושב אים,

בו־ביום.״ המצב תוקן הכנסת,
נו מורלית מכד. שימש המחדל סיפור

 כיצד דוגמה לפנינו הרי למגוייסים. ספת
המחדלים. חוזרים ושוב שוב

 התגייסנו, המצב. לשיפור לעשות
 מיר* מלוא לצבא לתרום מוכנים כשאנו

 מאוכזבים כשאנו השתחררנו וכוחנו. צנו
מהשירות.

 צה״ל, יחידות במרבית כי בטוח אני
מגי והיחידות מצליחה ההתארגנות־מחדש

הספצי במיקח*. מרשימים. להישגים עות
ה את להסתיר טעם כל אין שלנו, פי

כישלון. היה המילואים שירות אמת׳
 אין המצב. את לשפר בנקל אפשר אבל,

 החליף רב לא זמן שלפני צבאי סוד זה
 בתוך בנוי המאחז אחר. כוח אותנו
 בין משוטטים החיילים הפליטים. מחנה

מ ואבטיחים סיגריות קונים הסימטאות,
 מכירה האוכלוסיה המקומיים, הסוחרים

הרא ביום כבר מהרה. עד אישית, אותם,
שאמ תושבים עשרות פגשנו לסיורים שון
הקוד את שהחלפתם החדשים ״אתם רו:

מים?״
 קירות לא תייל, גדרות מוקף המאחז

חפצי על המקום את שעזבנו ביום בטון•
 ונופפו נערים המוני בכניסה הסתובבו נו,

 מותר היה חוקית ומבחינה לשלום בידיהם
־שם. להסתובב להם

נמ אותנו שהחליף הכוח זאת, עם יחד
 כל הפעילות. של הראשון בשלב עתה צא

בסיו משקיעים כשדים, עובדים החיילים
 תחילה. אנו שנהגנו כפי מאמץ, כל רים

כתו צה״ל שיפיק מהלקח יהנו הם אולי
שלנו. המילואים שירות מכישלון צאה

 רצון־טוב מפגינים הפשוטים החיילים
 המפקדים גם אם קשה. לעבודה ונכונות

בצו להתארגן יצליחו בכיר היותר בדרג
 והאנשים נפלאה תהיה התוצאה נכונה, רה

 בלב־שלם, לומר, יוכלו מהשירות שיחזרו
תכליתית. בצורה חשובה עבודה עשו שהם

ם שראלי ל בוזו׳ י
הזולל הישראלי

 ישראלי תייר הצליח איד
 של תוכנה את לרוקן

בקופגהאגן שלמה מיסעדה
 לא מפורסמת דנמרק, בירת קופנהאגן,

תע מלבד שלה. הפורנו סירטי בזכות רק
 קופנהאגן מושכת המקומית המין שיית

 הפתוח״ ״השולחן שיטת בזכות גם תיירים
 מחיר המשלם אורח׳ במלונותיה. המקובלת

 ישראלי) בכסף ל״י 28(כ־ מראש קבוע
כרסו. שתכיל ככל במלון לאכול זכאי

 דנמרק במלונות הנהוג המעדנים שולחן
דמו בן הריהו למשל, הצהריים, בארוחת

 בגן־ לצדיקים המצפה השולחן של תו
 המצוי מאכל כל עליו למצוא ניתן העדן.

)32 בעמוד (המשך

בע״מ

בלילות עבדה הליידי
נינים

וחיחדשעשועים
 תעודות-יוחסין בעלי כלבים

ברי וגורים כלבים סוגי וכל
 וחתלתולים, חתולי-בית אים,

פנ יומיומי, וטרינרי טיפול
אמב וחתולים, לכלבים סיון

טפילים. נגד טיות
 תל- צער-בעלי-חיים, אגודת

 יפו. ,30 סלמה רח׳ אביב,
•03-827621 טל.

בנימין ל. מאת

 לאחר מפתיע באופו הופסקה המשטרה חקירת
נתגלתה שהליידי

 תל־ שבשכונת המשטרה למוקד ידיעות מגיעות אחדים ימים מזה
 והסולידית. השקטה השכונה את שפכשה הליידי על אכיכים,
 הליידי עובדת לא שבו בשכונה בית אין כי אמרו נוספות ידיעות
הלילה. בשעות ואפילו היום שעות כל במשך

 הנושא את לחקור שמונה ד. המפקח
 החל ואף בראשו אפשרויות מיני כל העלה

 הידועה זו ששכונה לאפשרות להתכונן
המפ כולו. באיזור לבעיות תגרום כשקטה

 בלשיו את ושלח זמן, הפסיד לא ד. קח
הליידי. את לגלות
 אך לעצרה, כדי ברחובות הסתובבו הם

 כי למסקנה הגיעו ואז אותה מצאו לא
בבתים. רק כנראה עובדת הליידי
 הם לאיזור, השוטרים הגיעו אחד לילה

 אשר עד דבר, שמעו ולא לבית מבית עברו
הדירות. לאחת לפרוץ ד. המפקח החליט

 לעבר הסתערו והשוטרים ניתנה הפקודה
 ראו הם ואמנם לדירה פרצו הם הדלת,

בפעולה... הליידי את

 חבר וגם ד. המפקח גם יודעים כעת
 ולורד ליידי הכביסה מכונות כי עוזריו

 כך כדי עד רב בשקט עובדות קריסטל
 להן יש ובנוסף אותן לשמוע אפשר שאי

 הכביסה* במכונות האפשריים היתרונות כל
 הכביסה, סוגי לכל הכביסה תכניות כל

 מירבי חסכון מעלות, 100 עד הרתחה
 אמאיל ציפוי כביסה, וחומרי חשמל במים,

בהן. נמצא שאינו יתרון אין ובקיצור
 הלורד או הליידי את את גם קחי

הת ללא — בביתך חינם נסיון לשבועיים
 — בלילה או ביום לעבוד לה תני חייבות.

א... לא כבר המשטרה אליך תבו
(פ.)

1*1928 הזה העולם


