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ט מעשה הי בר
 לתכנן שהחליט באוניברסיטה, ועוד מחשבים, שעיסקו בבחור מעשה

 נדמה וכאשר ושרטט תיכנו השינה. חדר את הצעירה ולרעייתו לעצמו
 אינטרניישיו־ ״ורדו הרהיטים לחברת פנה בידיו אמנות שיצירת לו היה
 למעשה הלכה לבצע וביקשם דינמיים, וגם צעירים, גם שבעלייה — נל״
תיכנונו. את

 עד המחשבים. גאון של המקורי התיכנון לפי הכל ביצעו ביקש,
3 מה אלא רגיל, סיפור כאן

 נוכחו — שבביתם לחדר־השינה המוגמרת היצירה את הביאו כאשר
 כל ושבר שוד גרוע. הוא התיכנון כי ואשתו המזהיר המתכנן לדעת

 (הפריט המיטה ובכלל חדר־השינה למידות מתאימה לא היפה היצירה
י בטענות לבוא ולמי נו התיכנון. במכלול מתיישבת ולא נוחה לא החשוב)

השיר־ דיקדגקי כל ע״פ נעשה והביצוע — מקורי היה התיכנון הרי
 העסק כי ״ורדו־אינטרניישיונל״ של הצעירים הבעלים ראו אסון, טוט.
 העיז לא שהבחור ולמרות עלינו, לא קן־משפחתי בפירוק להסתיים עלול

 לקחו — מתאימה לא היצירה חיתה באשמתו הרי כי דבר מהם לבקש
 לפי ספציפית מתוכננים היו שהפריטים למרות לחנות הכבודה כל את

 שימחה מרוב נפשו את מצא לא הבחור מסויים. בית של עצמי תיכנון
 ממנו. נגבה לא חובלה או עבודה דמי ואפילו הוחזר כספו כל ותודה.

שנתיים. חלפו באמת, יאומן לא
 ריהוט מערכת את והזמין — מיודעינו — הבחור נכנס שבוע לפני
 להנחה סברה שיש ללמדך :חבית חדרי ויתר המגורים, לחדר קומפלט

המים. פני על לחמך שלח של...
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 חמים בתים מחפשים אנו

 החמודים חתלתולינו עבור
חיים בעלי צער אגודת
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הט״דטוד
)9 מעמוד (המשך

 מהמם־כף דורשים הישראלי,ת, החברתית
 ללא להצליח, הימישנה מסגן או הצעיר
 הנחיות ללא ניוון, ללא אלמנטרית, הדרכה

מינימאלית. הסברה וללא
 בתכונת הטיהטור את תולים פסיכולוגים

 הקיימת החבוי) הלטנטי(הסאדיזם הסאדיזם
 צעיר של התופעה ואחד. אחד כל אצל

 הטירטור, תחילת היא הקטן לאחיו המציק
 אותו שיגאה. של חגורם כאן שאין וברור
 היושב לנישום האומר מס־הכנסה פקיד
 למרות סחר,״ ״תבוא : וחו־שש נרעד מולו,

 את לסיים היה אפשר כי ברור שלשניהם
 מ־ הוא דקות, שתי תוך ביניהם הדיון

האזרחי. הטירטור מסמלי
 בעמדת שהנמצא שככל ספק כל אין

 האזרחיים, בחיים והן בצה״ל הן מטרטר,
 השכלה או אינטליגנציה מעמד, בעל הוא

שלי הלטנטי הסאדיזם הופך יותר, נחותים

 רב, כה בעמל שנרכשה הדרגה .״ סרן
הרף־מישסט. תוך הורדה
 אל שנכנס אחר, ■טייס על סיפור ידוע

פעו עבירת-מישמעת בעבור למישפט עזר
 ״לך עזר: לו הורה כשנכנס מייד טה.

 שהטייס אחרי שממול.״ הארון על תטפס
 עזר: לו אמר הארון, על טיפס הנדהם

 אתה שמעתי, שלא בדיחה לי תספר ״אם
 הבדיחה, את כבר שמעתי אם זכאי. יוצא
 את הכיר עזר לביודסוהר.״ !נכנס אתה

לכלא• חלנש והטיים הבדיחד״
קור כולל בחיל־האוויר, טייס אין אולם

 שלא עזר, של המשונים המישפטים בנות
 משום וזאת דבר כל מעזר לקבל מוכן היה

 רחש טייס שכל והאהבה הרבה ההערכה
הזה. המפואר החיל מעצב שהיה למי

 התייחסו לא אחר ■מפקד של לטירטוריו
 אופן, באותו — הקצינים או — החיילים

לבי- שבינו השונה ■מערכת־היחסים בגלל

ס הטירון ר הדרכה: בבסי ט ר ט ? או ל מן א ל
ה ציינו נבר כך ועל יותר, אופרטיבי

ימלוך.״ כי ה״עבד את מקורות
 היא בריאתה, מטבע הצבאית, המיסגרת

והעוב הלטנטי, הסאדיזם להתפרצות פתח
 אי־ שהועמדו המפקדים שמרבית היא דה

 קצינים. היו לא טירטור, על לדין פעם
 בדרך־כלל היו לדין שהועמדו והקצינים
נמוכות. !מדרגות

 של הבעייה משורשי אחד ■כי ספק אין
 לא־נכונה פרשנות הוא בצה״ל הטירטודים

 הצבאית מההיסטוריה חיות דוגמות של
מפק של שלם דור ישראל. של הדינמית

 שמואל כאלוף בצבא, שם ידועי דים
 טו־ מרסל בוכה, אל״,מ גונן, (״גורודיש״)

 פלס (.״סטמפלה״) משה וסא״ל המנוח ביאס
 על האגדות כ״קשוחים״. נודעו המנוח

 הברזל צאן מנכסי לחלק הפכו קשיחותם
צה״ל. של

 וייצמן, עזר (מיל.) אלוף על הסיפור ידוע
 חרות מיפלגת ואיש מנהל-חברות כיום

לע נהג אשר חיל־האוויר, !מפקד ולשעבר
 !מפקד שהיה לפני עוד מישפטים, רוד

עדינה. בהגדרה — ״משונה״ בצורה החיל,
 מבכירי אחד כי מספרת הצבאית האגדה

צריך היה , רב־סרו טייסיו,
 משמעת עבירת על עזר אצל להישפט
 ליד לאדמה מאד קרוב ירד הוא המורה:

 שם שהתמזמז זוג הפחיד פלמחים, חוף
 ביגד-הים חלקי את גדול למרחק והעיף

סלע. על מונחים שהיו הצעירה של
 סביב לרוץ לרב־סרן הורה עזר
שה אחרי ורק ארוכה, שעה משך המחנה

 רב־סרן, אותו של בחרפתו חזה !כולו בסיס
 שתי שנמשך למישפט אליו !זה הוכנס
 ," רב־סרן ״שלום, וקצרות: שניות

״שלום, :!מייד ■והמשיך והצדיע לו!עזר אמר

 (״גאג־ רחבעם (מיל.) ■באלוף המדובר נם.
לענ ראש־הממשלה יועץ כיום זאבי, די״)
 המרכז. פיקוד אלוף ובעבר פח״ע ייני

 שמהם חיילים אותם על שנוא היה ■גאנדי
 שאותה רותי, שלו, בלביאה לטפל דרש

אותם על-ידי או , בכלוב החזיק
 כמלצרים לשמש על־ידו שנדרשו !חיילים

בנווה־מגן. בביתו עודו שהיה במסיבות
להי וסירבו אומץ, שגילו חיילים אותם

 היו האלוף, של ■אלה להוראות שמע
 שם היה נאנדי אולם ■באחרים, מוחלפים

 אחר- מוטלים1 שהיו והתפקידים עין, עליהם
 יותר רבים היו חיילים, אותם ע׳ל כך

רעי על שהוטלו אלה מאשר יותר ■וקשים
 או אריות מאכילי להיות שניאותו הם,

האלוף. של ידידיו מאכילי
 פרשת הוא ב׳גאנדי הקשור אחר סיפור

 להזמין נוהג היה גאנדי ההליקופטרים.
 שיסיעו כדי !מחיל־האוויר, הליקופטרים

 לסיורים מחו״ל, הרבים ידידיו ואת אותו
 שולח גם גאנדי היה לעיתים הארץ. ברחבי

אליהם. שיתלווה מבלי הידידים את
ו התמרדו, טייסי־הליקופטרים מיספד

 נהגי- להיות לנו ״,נמאס :לרמטכ״ל כתבו
 הרמטנ״ל, אמריקאיות.״ זקנות של טכסי
 אומנם אלעזר, דויד דבדאלוף אז שהיה

 הרד את להעסיק לחדול לגאנדי הורה לא
 ל־ סיפר אך חיל-האוויר, של ליקופטריס

התלונה. על ■גאנדי
 מטרה הטייסים הפנו יום אותו מאז

 ■משפיל היה הוא גאנדי. של להתעללותו
 בשפה בעיקר — אותם מעליב אותם,

 — יבינו האמריקאים שגם כדי האנגלית,
אותם. להעניש שאפשר ככל ומשתדל
 לא אלה ממפקדים אחד אף בעוד ,אולם

מתוך בהם רודה חיילים, מטרטר היה




