
יאמרו ידצו.
 של קברו על קדיש אמירת על

ס בנימין טכ מוז(״ תי ת  לכנעני״, ד
ה העולם .126.7.89 הז

 בנימין של בניו ששני בכך נורא כך כל מה
קיברו. על קדיש אמרו תמוז

 היהודית' לדת התנגד תמוז כשבנימין נכון
 היה גם תמוז אבל לד. עזר לא ש״זה תכון
 לי ברור ודי ענייני, ומאוד מפוכח מאוד אדם

 אחרי להתבטא יכול היה לוא סבור, היה שועא
 לו איכפת ולא נפטר שנפטר, שמכיוון מעשה,

 קדיש, לומר ירצו מותו. אחרי יאמרו מה
בתל־אביב בךנר, יעקב שיאמרו!

וודקה שיהיה העיקר
 הנכון בשמו ילד קריאת על

).19.7.89 הזה העולם (.מיכתבים׳/
 אחרונות מיריעות אשכנזי הקורא רוצה פה

 רמת־התר־ זאת אחיטופל. פאחיתופל שעשה
 נכנסתי ערבים כמה לפני עובדה. בארץ. בות

 אצל התעקש — שיכור לא — ולקוח לפאב
 כן, זמנהוף? זמנהוף. וודקה לו שיגישו הברמן

זסגהזף!
הרו לוודקה התכוון לקוח שאותו התברר

סנויתוף. של זאת הסובר״ סית
תדאביב ברזלי, חיים

מוצדקת העדפה
מת מתראיין(״שרון של תגובה על

).26.7.89 הזה העולם רים״,
 של תגובתו עם האחוזים במאת מסכים אני

ללי תרמה שחברתו מנהלסוכנות־המכוניות,
 הזה העולם כתבת על״ידי ומשנתבקש כוד,

 בתגובה, לה, הציע זה, נושא על עימה לשוחח
בחורות. על לשוחח אבל להיפגש,

 מאשר מעניין יותר דבר באמת זה כתורות
חיפה מונטג, ישי הליכוד.

למזכרת עותקים
ת על  למסע־ה־ אפשרית התייחסו

 העולם הכל", זה (״זיונים שמצות
).26.7.89 הזה

 זה. את עשה לא הטלוויזיה מן ח מנשה אז
 מן האלה הגברות כל עם זה את עשה לא הוא
 זאת מפרטים שמשמיציו כפי וויזיה,להט
נגדו. שמצותה־הסעבמ

 לתופעה המתאימה ההתייחסות אולי אבל
 הדיפלונד לאחד המיוחסת ואת כמו היא מאת
 שמסופר במוסקווה, הבכירים המערביים סיס

הופי הסובייטיים אנשי־הריגול שכאשר עליו
 צרור־תצ־ כשבאמתחתם אחד בוקר אצלו עו

 בנסיבות דיפלומט אותו נראה שבו לומים,
 של מרהיב מיבחר עם אינטימיות םאוד־םאח־

 ישתף לא שאם לו והודיעו חסיות, תצעירו
 התצלר יועברו לשרותם, יתגייס ולא פעולה

 הדיפלומט ביקש ולממשלתו, לאשתו מים
 והודיע מהם כמה בחר בתצלומים, לעיין

 יפים תצלומים אלה גמור. ״בסדר למבקריה
 רק רוצים, שאתם למי אותם תשלחו מאוד.

 מזה עותקים כמה לי והכינו סובה לי עשו
למזכרת!" מזה, עותקים וכפה

תל־אביב דניאלי, רון

צ״ר־הפרוכות בן
 סדור ספרדי צייר, של ייחוסו על

).19.7.89 הזה העולם (״תמרורים",
 קסטל, משה הצייר עדתנו, בן על שסופר מה

 כל, קודם קצהו. אפס רק הוא תסרזרים, במדוד
 קסטל־ מישפחת מתייחסת המסורת, לפי

 משוררינו. גדול הלוי, ליהודה קאשסיל
 יהודה החכם קסטל, של המנוח אביו ושנית,
 טובה בשיבה שנפטר לברכה, דכרונו קסטל
 הרביץ פ״ה, בן והוא )1936( תרצ׳ו בשנת

ה העולם 2710 הז

ק׳ בל ק הוא מאכזב... אינו . ס ר ח בשניה מ מיפרקתו... א

בהתה מאוד ומבין מדכדך משהו ש ^
/  המוכרת שלווה, חיה של החטופה פכותה /
 בסיפרו לגמרי״. אחר וכמו אכזרי לייצור לך,

 אסופי כלב על גארי רומן מספר לבן, כלב
 עד ושקט, נינוח היה הכלב לביתו. שאימץ
 פיו הכלב, הסתער אז שחור. אדם שהופיע

 איומה. שינאה מביעות ועיניו קצף מעלה
 לטורף נוראה, לחיה הפך החביב הכלב

 יכול אינו אך הבשר את ״הרואה מורעב,
באטקה. קראו לכלב אליו.״ להגיע

מג תל״אביב בצפון בשכונת־בונבוניירה
קור לכלב שחור. כלב חביבה מישפחה דלת
חתולים. טורף ובלקי בלקי, אים

 בן־המיש־ יורד הצהריים, בשעות יום, מדי
 היומי. לטיול־הציד בלקי עם ,11ה־ בן פחה,
 הם למסע. חבר לצרף דואג תמיד הילד

 משחררים השכונה, מחצרות לאחת ניגשים
 חושב מי מחסום־פה מחגורתו(על בלקי את

 חתולים די ישנם אכן כי מוודאים בכלל),
 פקודה לבלקי ונותנים הנבחרת, בחצר

להסתער.
 שהספקת לפני עוד מאכזב. אינו בלקי

 בפיו מונח וכבר הראשונה, הצרחה את לצרוח
 את בשניות מרסק הוא הראשון. החתול

 ליטופי־ מקבל הוא שהרגו, לאחר מיפרקתו.
נוספת. ופקודת־הסתערות מבעליו, עידוד
 הוא מסובכת. הסתערות בלקי מבצע פה

 באדר, מזנק הוא החתול. אחרי רודף סתם לא
 את מותיר הוא מרשים גילגול כדי ותוך

 חתול עוד לחלוטין. חסר״סיכויים קורבנו
נטרף.
 גם זה הגדול. לחופש נפלא בילוי אכן זה
 הכלב מאליו. כמובן הילד של להוריו נראה

 כפי כלב־ציד״, הרי ״הוא טורף־החתולים
 האב להגיב. כשהתבקשה האם, שהסבירה

 את להכשיר מצויינת חינוכית דרך שזו חושב
מובחרת. לסיירת בעתיד להתנדבות בנו

שנרצחו החתולים אחד
לצחח...״ שהספקת ,לפני

 כך: על אמר וטרינר, שיינר, זאב הד״ר
 היוצא כלב, כל על חובה החוק, ״לפי
 קשור ולהיות פיו על מחסום לשאת לטיול,

 התורשתי האויב הוא החתול נכון, ברצועה.
 יש ומדוע. ממתי הסבר אין לאיש הכלב. של

 את שיתפסו אחרים יש וירפו. שירדפו כלבים
 מהמיק־ בהרבה מיפרקתו. את וירסקו החתול

 לטרוף כלבו את מעודד בעל־הכלב רים,
״תפוס״. באמירה חתולים

 האילוף חתולים. הטורף כלב לאלף ״ניתן
 נעשה האילוף טובות. תוצאותיו אך ארוך,

 לסרב הכלב בלימוד הנהוגה השיטה באותה
פעם בכל התנייה. — מזרים מזון לקבל

 מכה מקבל הוא חתול, ליד הכלב שעובר
לחתול.* הכאב שבין הקשר את ולומד
 שרבים דעו אז מזועזעים, אתם ואם

 כלבם את מאלפים אכן מבעלי־הכלבים
מסתו רבים וחתולי־רחוב חתולים, לטרוף
 או שכזה, אכזרי למוות ונידונים חופשי בבים

 לדריסה או פקחי־עירייה, על־ידי להרעלה
 ברחבי־ וטרינרים הרבה יש מכונית. על־ידי
 עיקור על מוזל מחיר לקחת שישמחו הארץ

 לעקר ולדאוג להתארגן חשוב חתולות־רחוב.
ארבעה מרי המתייחמות חתולות־הרחוב, את

ה •חודשים ר ₪ רוץ ש

 לפי גם, אלא בירושלים, רק לא ברבים תורה
בוכ בערי מקומות, באותם הקהילות הזמנת

 גם הוא כן וכמו ובסמרקנד, בטשקנט רה,
 היה הוא האמנותיים. בכישוריו ברבים נודע

 סיפרי־תורה שכתב הסת״ם, סופרי מטובי
 לארונות־הקודש, פרוכות עיצב ואף ומזוזות

לבנו. הוריש הוא אלה כישוריו ואת
ירושלים ורסנו, אליהו

• • •
שד שלושה אחד ו

בכנסת המערך של ירידת־כוחו על
).26.7.89 הזה העולם (״הנדון״,

בכנ מנדטים 47מ־ ירד שהמערך נכון זה
 זה אין אבל .11ה־ בכנסת 44ל־ העשירית סת

 39ל- אלה מנדטים 44מ־ ירד שהמערך נכון
.12ה־ הנוכחית, בכנסת

 הבחירות שתי בין המערך הפסיד למעשה
 ח״כי 44 על כי אחד. מנדט רק האחרונות

 וגם מפ״ם אנשי גם נמנו 11וד בכנסת המערך
 נבחרו, 12ה־ ולכנסת דראושה, אל־והאב עבד

 נפרדת, בסיעה מפ״ם אנשי שלושה כידוע,
 43 מצויים 12ה־ שבכנסת כך דראושה. וכנ״ל

 מיפלגת־ אנשי 39 המקורי: המערך מן איש
 פלוס מפ״ם, אנשי שלושה פלוס העבודה,
תל־אביב פריימן, עקיבא דראושה.

תאתת־עסדה
לכנסת איש־ליכוד של כניסתו על

).26.7.89 הזה העולם אישי״, (״יומן
 שגיא יהושע (מיל׳) שאלוף נכון זה אין
ה בזכות הליכוד, מטעם כח״כ לכנסת נכנס

היטב ״ידע הוא הזה, השלם שכדברי עובדה,

ב לכנסת נכנס שגיא לשתוק״. כדאי מתי
 יותר או תאונת־עבודה, זאת, לומר איך זכות,
תאונת־דרכים. נכון,

 בתאונת־הדר־ רייסר מיכה ח״כ נהרג לולא
 שגיא יהושע היה לא ירושלים, בכביש כים

 40מ־ שאחד לפני לא לפחות לכנסת, מגיע
מקומו. את מפנה היה הליכוד ח״כי

 ברשימת 41 מס׳ המועמד היה שגיא ח״ב
40 רק נבחרו שאליה ,12ה־ לכנסת הליכוד

בח־ים שפירא, בני •ליכוד ודכי

בחול זיקית
 - (״שחל זואולוגיות הגדרות על

 הזה העולם ״תשקיף״, ",1בת־יענה
19.7.89.(

ל או השקיף, מדור לעורכת יש לדעתי
 דבריהם שאת מיפלגת־העבודה, לישכת חברי

זואולוגית. בעייה העורכת, מביאה
 דיעותיו, את משנה שחל משה השר אם
הממש מן מיפלגת״העבודה פרישת בנושא

להג מדעית הצדקה אין לבקרים, חדשות לה,
 ראשה את כידוע, (הטומנת, כבת־יענה דירו

בחול).
 של למיקרה הנכונה הזואולוגית ההגדרה

תכו לעיתים עמדה ומחליף המשנה בעל־חי
 צבעיה, את כידוע, המשנה, זיקית, היא פות

לבקרים. חדשות
רחובות בורנשטיין, צבייה

מודיעינית תבוסתנות
ה בתחום המתבקשים לקחים על

״יומן במידבר*, (״מודיעין מודיעין
).19.7.89 הזה העולם אישי״,

 משום המרגלים נענשו אבנרי אורי לפי
 המימסד של לקונספציה התאימה לא שדעתם

 של סכנתן לגבי לקח ומכאן משה) (אלוהים,
קונספציות.

ב המיקראית הפרשה צופנת לדעתי אך
 שאינם המודיעין בתחום חשובים לקחים חובה
הזה. העולם עורך לדעת בהכרח זהים

ש כפי כיבוש־הארץ, לעובדות: ראשית,
 את תואם איננו יהושע, בספר מתואר הוא

 דעת־המינד את דווקא אלא המרגלים, תחזית
 חייב המודיעין המודיעיני? הלקח ומהו סד.

 בשלמות ולהביאן לנתחן עובדות, לאסוף
 בכל להיזהר עליו אך המחליט, הדרג לפני

מסקנות. להסקת הנוגע
המו המידע את לשקול המחליט הדרג על
 גורמים בחשבון להביא עליו אך כולו, דיעיני

וכר. כושר־הפתעה איסטרטגיה, כמו נוספים,
 לאיש־מודיעין אדם ההופכות התכונות

 ל־ גם בהכרח אותו הופכות אינן מוצלח,
 עובדות שוקל איש־המודיעין טוב. איסטרטג
 (בלשון־המיקרא מאזן־כוחות כמו מוחשיות,

 ״אנשי־ כ״ילידי־ענק', הארץ תושבי תוארו
 וכיוצא חומריים גורמים ״נפילים״), מידות״,

 להביא חייבות איסטרטגיות והכרעות באלה.
 ושיקולים מוראליים גורמים גם בחשבון

 תושייה תכונות־הפיקוד, כמו בלתי־מוחשיים
ועוד.

שאנשי״מודי־ היא ידועה תופעה ולבסוף:
 ולפייסנות. לתבוסתנות אחת לא נטו עין

 שתי בין הבריטי, המודיעין ראשי למשל,
התופעה. ידועה בארץ וגם מילחמות״העולם.

 רסח־אפעל פרידברג, איתן
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