
מכתבים

לשלוםכח תנו
רכשו ומלחמה מלווה

1־1 ע״י מוגש 3 מ3 !1 ״ לסיגריות בית-חרושתע

)7 מעמוד (המשך
 מקבל היד. הוא שגם מאמין (אני צה״ל. של

ברצון.) זאת
 המוראל להרמת עוזר היה זה צעד

 לשיפור בעורף, והאזרחים החיילים של
 הקצונה של במייוחד צה״ל, ;של התדמית
הדב עקב במידודמה שנפגמה הבכירה,

יום־הכיפורים. מילחמת בתחילת שקרו רים
 את גם משקף זה שמיכתב מאמין אני

רבים. אנשים של דיעותיהם
אי־שם אורן, שלמה

 כלוי מיבתב ₪

הצבאית לרבנות
(העו לביב יגאל מר מאת הקרבי ביומן

 המיצ־ ״המחנות :פורסם )1890 הזה לם
 החניונים ומסודרים... נקיים כולם דיים
 מחרבנים הריח. לפי מרחוק ניכרים שלנו

 מקום בכל הצואה. את קוברים ולא בחוץ,
 טינופת... מפוזרת אצלנו
 ומסודר... נקי מיצרי מחנה

 וסביבו בונקר, ראית אם
ומפו זרוק והכל טינופת

 היה צה״ל כי סימן זר,
 למצוא והרס פרץ כאן,

שלל.״
ובושה! הרפה

 תהא מה היא: שאלתי
 הרמב״ם, :עשה מצוות על

 ו־ קצג—קצב המיצוות ספר
י״ד־ט״ו. ר, מלכים הילכות
להפנות ״ואסור :י״ד
 בכל השדה פני על או המחנה בתוך

מקום״.
 אחד לכל יתד להיות עשה ״מצוות :ט״ו
ויח מילחמתו... כלי כל על תלויה ואחד

 ויכסה...״ בה פור
— מזועזע

תל-אביב זרחין, אלבסנדר
עבודה ■

גדולה
 חיילים העיתונים. מישלוחי על תודה

 תשובות ומוצאים בהם, מעיינים רבים
 ב־ שנשאלו שאלות אותן רבות. לשאלות

שדה־הקרב.
 עשיתם אזי נכון, כתבתם אשר כל אם

גדולה. עבודה
2687 ד.צ. מימון, רפאל סגן

רב ■

תודות
 ביום עיתונכם את לקבל מאוד הופתעתי

 עיתוני־הבוקר. את שקיבלנו לפני הרביעי,
עיתונכם. של אחד הישג עוד

 חברי, ובשם בשמי ׳תודתי, את קבלו
השבועון! מקריאת שנהנים

צה״ל יוסף, אבני
 מנת על זה מיכתב לכם כותב הנני
אתכם. ולברך לכם להודות

ה את לשלוח שתמשיכו מקווה אני
! עיתון

צה״ל מסיל, יואל
(בעש הקוראים כל ובשם בשמי תודה

אחרי! רות)
צה״ל 2319 ד״צ הוד, איתן רס״ן

 חזח? העולם אלינו מגיע לא למה
לבחור! מה נדע לא עוד בסוף

2667 ד.צ. סלוטוניק, כן־ציון

נש מהיר, בדואר גליונות, חבילת •
אליכם. לחה
 תפילה 8

להצלחתבם
 — הגלוייה גבי על וכנאמר יתן, מי

המדינה. על הפיקוד את תקבלו
 קרה אילו ניצלים, היו חיילינו אלפי

 שנים. ארבע לפני או המילחמה, לפני זאת
אטו אוזניים על נפלו אזהדותיכם אבל
מות.

 להצלחתכם. מתפלל אני ליבי בכל
 רבים חיילים שותפים שלבקשתי דעו

!מיחידתי
 צה׳׳ל קולן, אורי

 צה״ל על־ידי שהונפקה בגלוייה •
הפיקוד״. את לכס מוסר ״חריני :כתוב

1891 הזה העולם8


