
ב״גחלת לנכדים גנוח לחינוך חסכון מבצע
 גבוה לחינוך חדש חסכון מבצע על

 לבוג/בר־ וסבתא סבא מתנת לנכדים,
 הוכרז — ימי־הולדת לאירועי או מצווה

 מועצת חברת דורון, שרה הגב׳ ע״י
 של המנהלים מועצת ויו״ר העירייה
שנער עיתונאיות, עם במסיבה ״גחלת״,

סוקולוב״. ב״בית כה
 הארץ מכל וסבתות סבים יוכלו מעתה
 ״גחלת״, באמצעות לנכדיהם, להעניק

ל בהגיעם גבוה, לחינוך חסכון מתנת
חוד בתשלומים לימי־הולדת, או מצוות,

 חד- בתשלום או יחסית, נמוכים שיים
במזומנים. ניכרת הנחה בניכוי פעמי

 להשכלה במוסד השנתי שכר״הלימוד
 תשל״ו, הלימודים בשנת יסתכם גבוהה

 ומעלה, ל״י 3,000כ־ של בסכום כנראה,
המשפחה. על כספי נטל שהוא

 בבוא־העת, לנכדים, יאפשר החסכון
 ובחו״ל, בארץ אקדמאי, מקצוע לרכוש

 החסכון תוכנית בחיים. עתידם ולהבטיח
תו לכל מיועדת ב״גחלת״ גבוה לחינוך

הארץ. שבי
 עמד גבוה לחינוך החסכון כדאיות על
 ציין הוא שטיין. אריה ״גחלת״, מנהל

הט לחוסך מעניק ב״גחלת״ החסכון כי
 החסכון במערכת וייחודיות, גדולות בות

 ריבית 7* מתווספים לחסכון הישראלי.
 מלאה ובהצמדה מענק) (כולל נצברת
פטו ההטבות כל כאשר ולריבית, לקרן
 לחי־ התסכון לחוק בהתאם ממס, רות
ניד•

 אלה להטבות בנוסף כי נמסר, כן
לכל ״גחלת״ מעניקה החסכון בתוכנית

 שי־ וסבתא, סבא שיפתחו חסכון, חשבון
ההרשמה. עם מייד ל״י, 100 של זיכוי

 מסתמנת השנה של הראשונה במחצית
 לתוכנית הנרשמים במיספר ניכרת עליה

 10,000מ־ למעלה גבוה. לחינוך החסכון
 מיליון 13.5כ־ כה עד צברו חוסכים,

 לילדיהם. גבוהה השכלה להבטחת ל״י
כו — ב״גחלת״ הכללי החוסכים מספר

בקי 38,000ל־ מגיע — תיכון לחינוך לל
 ההצמדה הריבית, עם ביחד שצברו רוב,

ל״י. מיליון 100כ־ והמענקים
מיל 6כ־ ״גחלת״ תשלם תשל״ו בשנת

 על־יסודיים לבתי־ספר שכר־לימוד ל״י יון
 ייסודה מאז גבוהה. להשכלה ולמוסדות

 שכר־ ל״י מיליון 20כ־ ״גחלת״ שילמה
החוסכים. ילדי עבור לימוד

ת נל ה מתנ  מתנה היא בת/בר־מצו
ונשכחת. ־זולפת

 — לנבדכם להעניק יכולים שאתם ־זשי
 — ב״גחלת״ גבוה לחינוך חסכון

 אקדמאי, מקצוע לרכוש לו ־אפשר
בחיים. עתידו ויבטיח בחו״ל, או בארץ
 ב״גחלת״ גבוה לחינוך החסכון תכנית

 תקופת הארץ. תושבי לכל מיועדת
שנה, 20 ועד שנים 3ב- החל החסכון

 גבוהה להשכלה במוסדות שכר-הלימוד
 לשנה. לירות באלפי מסתכם
 תשואה לכם מעניק ב״גחלת״ החסכון
 ובהצמדה נצברת ריבית 7־/־ — גבוהה
 כאשר — ולריבית לקרן מלאה

ממס. פטורות ההטבות כל
 ״גחלת״ תעניק אלה להטבות בנוסך

 — וסבתא סבא שיפתחו חסכון, לכל
ל״י. 100 של שי־זיכוי

ב״גחלת' וזיסכו הילד־ למען
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)44 מעמוד (המשך
 אי־אסשר, או אפשר, ומה גדודיו

ומדוע. בו, לעשות
 של נכונה שהתקפה היא הערכתי אמנם,

 אבל ;שמולו האוייב את מרסקת היתד. ברן
 מוגזמת, זו שהערכה להניח ניתן בהחלט

 ברן אוגדת של נחיתותה היתד. בפועל וכי
 שבגללה עד חמורה, כה ובחי״ר אש בסיוע
 התקפודטנקים כל על היה נגזר בילבד
 מסתערת היתר. אפילו שתיכשל, טהורה

בשלמותה. האוגדה
מתב הנכון הפיתרון היה זה, במיקרה

 תימרון־ לשם הטנקים תכונות בניצול טא
 מה מצח, הסתערויות בלא מרחוק, ואש

 אבידות למצרים לגרום מאפשר שהיה
לה וגם לנו ביותר נמוך במחיר כבדות

 סיד־ באמצעות שינחיתו, התקפה כל תיש
המתנה והתקפות־נגד, השהיות של רות
 וקרה־ הגבעות״ ״קו שבין במרחב לות
 ראש־הגשר התרחבות מניעת תוך מים,

 ברן על היה כך מצריים. כוחות ושחיקת
 — שלנו נוספים כוחות שיגיעו עד ללחום,
 — ממש של וחי״ר ארטילריה ובעיקר

באמ התקפת־נגד ביצוע יאפשרו אשר
 אוייב ועל מרוכזת מאוזנת, עוצמה צעות

ומטורטר. יגע
 היה כי זה, כהקשר לזכור, יש

 בנקל להעמיד כרן של ככוחו אז
 משמעותי. כוח של קדמית שורה
 מהסתערות, נמנעים היו אפילו

 כ־ 8ה־ כל משך מתמרנים רק אלא
 לעמדת־אש מעמדת־אש אוקטוכר,

מ המצריים הריכוזים על וצולפים
 פחות והרכה לנו יותר חיוכי טווח

המצרים. כעכור מיטמה

חמוו !■זיון
 נזכיר זה ממין זהיר פתרון טוכת

 (התקפת השניה ברן להתקפת קודם כי /
 שמדרום, הגיזרה מן אריק נשלף יגורי)

לסתי אריה חטיבת את להסיח נאלץ וברן
מוש יחידותיו כל עתה היו כך הפער. מת

בלחימה. ושרויות הראשון בקו קעות
 לכרן אז נראה לא שהמצכ נכון
 זה, מצכ-רוח אכל כמיוחד. חמוד
 כמפקדתו, שרר כמקומו, היה שלא

לעדי• סמור נמצא •טלא מכיוון רק
ש ״הברגה״ על לא ואפילו — ני

 היה אי־אפשר ולכן — מאחוריו
מתרחש. כאמת מה שיידע לו

 ברן כלל הבחין לא סיבה אותה מפני
 היתה לא הראשונה שההתקפה ידע ולא

 לשלוח היה יכול וכך כיאות, מתואמת
״המכ להתקפה שלו המח״טים שני את

שי באמצעות למלא, שביקש לאחר רעת״
וה השליטה חלל את ביניהם, קצרה חה

במקום. באי־נוכחותו שיצר ניהול
אוג כמאמצים ניהולן מבחינת

 אוגדת- התקפות שתי היו דתיים,
וא חמוד ביזיון הפירדאן על כרן

הר משגיאותיהם אחת א!ז מיתי.
הממו הדרגים של והחמורות כות
ייסקרו ויתרן נסקרו חלקן - נים
-----להד יכולה אינה —

להסבירה.
?5או צדיקה

,אבל■■.־ שדו, .זה
 תיב־ של נוהלים לבצע השכיל לא רן ף*

 שאין עליה, שליטה ושל הלחימה נון ■4
 ומובנים- אלמנטריים סכמטיים, פשוטים,
 ביצע לא כמפקד־אוגדה, מהם. מאליהם

 וכך כמפקד־גדוד! עצמו הוא שעשה מה
 להסתערויות שלו הטנקים צוותות את שלח

 חסרות היו ובוצעו, שהוכנו כפי אשר,
 מלכתחילה, כבר לכישלון ונדונות תכלית

 ב־ הקלה״ ״החטיבה״ בהסתערות ממש
בלאקלאבה.

 על שעה אותה ניצב היה אילו
 כוסקה, הצרפתי הגנרל ״הברגה״

 גדודי■ של הטנקים שלמראה ודאי
 אל קדימה המסתערים המילואים,

 כזה וניצתים והעשן האש תוך
ש הדברים על חוזר היה זה, אחר

 כעת לכן, קודם שנה 120 השמיע
הפר של ההירואית ההסתערות

המ ״עמק כתוך הבריטיים שים
 אכל נפלא, ״זה :שכקרים וות״

״מלחמה לא זה !
ס 0£ £ ״0י£8יד \1*0א11־10,

י״ץנ£3£ \/?8 ף.£ ££££0דז *•!


