
מכתבים
 גם ועיין ממונות. דיני לגבי וכן בנות,

ס״ד.. דף בבא-קמא במסכת
תל־אביב הלר, שדמה

ה הדיעה את הפריך הזוז העולם •
 פר הוא שור כאילו והנפוצה מוטעית
 פי על באבחנה צודק הלר הקורא מסורס.

הגיל.
כמחדל?״ אשם ,,מי ושוב

 להתגאות אגרנט ועדת יכולה הכל אחדי
 מילים במקום שפורסמו: מסקנותיה בניסוח

 מסקנותיה את אפסה ובדורות, פשוטות
 לכל נתנה וכך רמזים, מלא כבד בערפל

 השקפותיו לפי לפרשן האפשרות את אחד
 (ידיעות שמיר אהרון הצליח והנה הוא.

 הערפל מבעד לחדור )7.2.75 מיום אחרונות
 במסקנות בהירה אור לנקודת ולהגיע
 אשכי ומי למחדל, הביא מה ולגלות הוועדה

בנד.
 המשמעת שחוסר למד הוא זה מדו״ח

 מאז נמשך זה ומחדל למחדל, גדם בצה״ל
!המדינה שקמה

 דווקא הצטיינו העצמאות שבמלחמת זה
 ובכאפיות סנדלים נעולי פרועות״ ״יחידות

 אבל מקרה, רק היה !זה צווארם, סביב
 נוקשה. משמעת לשלוט צריכה סדיר בצבא

 של (צואה בולשיט האנגלית. כמשמעת
 המשמעת את האנגלים מכנים כך פר,

להש לא לא! לא! אך לחייליהם) שמקנים
 אלא התכוונתי, שמיר אהרון של קפותיו
 ב־ להנהיג מייעץ שהוא המשמעת לצורת
 ולהפכו הטירון את לשבור כדי צה״ל,

 ויכוח. כל ללא הוראה כל הממלא לאוטומט
 הבולשיט ומגולח. מסופר מכופתר, תמיד
 — סדר תרגילי של רבים חדשים הנהיג

 רבים מקרים היו קרב. תרגילי לא אך
יחי חיילי אשר השניה העולם במלחמת

 ולתפוס להתפזר העיזו לא שהופגזו, דות
 הפקודה, את נתן לא שמפקדם עד ׳מחסה,

 אך הצדקח. וללא ביניהם רבים 'נפלו וכך
 מאתנו, רבים בעיני חן מוצא זח בולשיט

ל ואפשר לעזאזל כשעיר משמש החייל
אשמה. מכל הגנרלים את שחרר

 הצליח עיתונאי, שבתור מאוד יתכן
 ולעשות 101 לק״מ להגיע גם שמיר אהרון

 לבין המנצח, המצרי החייל בין השוואה
המנוצח. הישראלי החייל

עו ומגולח. מסופר מכופתר, — המצרי י
 הישראלי? ואמיתו מפקדו, בפני דום מד
פתו חולצתו פרועה, ובלורית ■זקנקן עם
הממו עם מדבר כשהוא בכיסיו וידיו חה
למחדל... הגורם זהו זהו! זהו! עליו! נה

 מחסידיו היה גונן הגנרל גם :אגב דרך
הבולשיט... של הנלהבים

באי ׳נפגשתי השניה העולם במלחמת
ש האנגלי האוויר מחיל צוות עם טליה

 את להדריך נשלח לשם מרומניה, חזר
הת איך לשאלתי הסובייטיים. הטייסים

 ״הם — לי ענו הסובייטי, מהצבא רשמו
גרועים״. חיילים :אך מצויינים, לוחמים

שאלתי. מדוע?
שולחן״... מנהגי להם אין ״כי

 בגן כבר אשד האנגלים, של לעמדתם
המ השיר את לשיר מתחילים הילדים
 התפלאתי, לא ומזלג, סכין כף, פורסם;

תקו עליהם עברה אשר שישראלים, אבל
 העצמאות ומלחמת ומגדל״ ״חומה פת
 אלה שישראלים ומחדליה, יסוריה כל על

 את בלעו לא כי בחיילינו דופי יטילו
ניש אלא לאוטומטים, נהפכו ולא הבולשיט

 ובעלי מצויינת אישית יוזמה בעלי את
 פחד. עלי מטיל זה חזקה, פנימית משמעת

 הממשלה על ז ? אותנו מוביל זה לאן
 או לוחמים צבא לה, עדיף מה להחליט

? ? בדיל חיילי
וע את מינתה אשר שהממשלה חושבני

 שלא על חמורה טעות טעתה אגרנט, דת
רב. גם לוועדה צירפה

 בישראל, שהתקיים הכנסת בתי בכנס
 שה- מארצות־הברית, סגל זאב הרב גילה

 היה לא עליו, לדבר מרבים שכה מחדל
 רוחני־חינוכי. אם כי מדיני לא ואף צבאי

 המסורת ברכי על הנוער את לחנך תחת כי
 חינוך לצעירינו נתנו הגדולה, ומורשתנו

 אחו־ (ידיעות בעוכרנו. שהיה והוא חילוני
).13.2.75 מיום רונות

 לרב יסביר אשד מישהו ימצא אולי
רב לשתי קרוב נימצאים שבארץ הניכבד

 שחונכו וכשירים ,בריאים צעירים בות
 הולכים אינם הם אבל המסורת, ברכי על

 הרב אשר היהודית, המסורת כי לצבא,
 עליהם אוסרת בה, דוגלים ואחרים, סגל

 מדינת בעד חייהם את ולהקריב ללחום
!ישראל !

רמת־גן אושרוכיץ, ש.
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 במסגרת 28.2 —23.2.75ל־ המוסכם המחירים לוח להלן
 והסופרמרקט הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות

שהצ פרטיות וחנויות הצרכנית הקואופרציה בית של
למבצע. טרפו

ק״ג ל״י לצרכן ג
3.40 משובחות עגבניות
3.35 חצילים
1.00 צנון
1.55 ר1ג
1.05 ב כרו
1.55 בתפזורת תפו״אד
1.00 ק״ג) 2 (אריזה תפו״אד
2.10 חדשים תפוא״ד
2.00 כצל
2.10 ארוז כצל

1.35 תפוזים
1.30 שכוליות א
2.10 לימונים
3.45 בננות
3.70 5.5 פפדונח אגסים
2.05 5 ספדונה אגסים
4.15 7 מובחר אלכסנדר גרנד'
3.80 6.5 אלכסנדר גרנד
3.40 6.0 אלכסנדר גרנד

ם ט ר פ עי א צ ו נ ק
7.50 בו ל גו ו ש י נ ל

10.50 מעולה מיוחד עוף עוף, טנא תנועוף,
16.00 הודו חזה

6.50 כסיף
פחות לא באריזה הדג (משקל כל!לה

7.50 ליחידה) גרם 250מ־
מדגים עשוי אחיד פרום גלולה

7.50 גרס 300—200 בין שמשקלם
מדגים עשוי אחיד פרום בקלה

8.80 גרם 360ם־ פחות לא ׳שמשקלם
6.50 150—250 כקלח

ד ״ ל ^ א / ■ - ת / / < ־ / ק ז ל ז ל




