
 שתי בעלת הקטנה המכונית הכרמל, ניתנה
ארוכות. לנסיעות הבלתי־נוחה הדלתות,

 מייוצרת הארץ, תוצרת מכונית הכרמל,
 עבור רק כיום אוטוקרס, מיפעלי על־ידי
 מכונית כיום לקנות יכול אינו אזרח צה״ל.
 לעשות היה יכול אילו אך חדשה, כרמל

לירות. אלף 42,5 עולה היתד, היא כן,
 מבחינת בלתי־נסבלת, ממש מכונית ,*זו

 הסביר לאיש־צבא,״ בעיקר שלה, הנוחיות
 כרמל. שקיבלו מסגני־האלופים אחד השבוע

 או ממנה לרדת צריך שמישהו פעם ״בכל
 אני, אז טרמפיסטים, בעיקר אליה, לעלות

לצאת. צריך הנהג, ליד שיושב המפקד,
 הרגליים, בשביל מקום די לי ״אין
 בתנאים קילומטרים, אלפי כמה וכעבור
ורועשת.״ חורקת המכונית נוסע, אני שבהם

 ה״דפוקיס״ .
ם קי תי הוו ו

מכוניות  שאותו ביותר החדשות -•
 .4 הרנו מכוניות הן לתקן צה״ל הכניס \ (

 היא :הכרמל על־פני יתרונות שני לה
דלתות. ארבע בה ויש חדשה,
 האזרחי בשוק (העולה זו מכונית אולם

 קטן. נפח־מנוע בעלת היא לירות) אלף 50
 הנוסעת לאשה יותר המתאימה ״מכונית

 בצה״ל,״ למפקד מאשר לחנות, מהבית
באח שקיבלו מרבי־הסרנים אחד התבטא

 מכונית יש לרבי־ד,סרנים כזו. מכונית רונה
 — סוסיתא טנדר — הונו במקום אחרת

אוטוקרס. מתוצרת הוא גם
 מייועדת אינה בצה״ל קצין של מכוניתו

מש שהוא מאחר בילבד. עבודתו לצורכי

 (שעבודן פרטיות לנסיעות גם בה תמש
 30 מכונית המחזיק קצין לכל מורידים

 המכונית הופכת ממשכורתו), לחודש לירות
חייו• ממערכת חלק

 מבילוי חשוב חלק הופכת כשהמכונית
 הילדים, עם מנסיעות האשד״ עם הזמן

 ומהן למסיבות ונסיעות חברים עם פגישות
 חברתי, מעמד המכונית עניין הופך —

בצבא. מעמד של וסימן
 לשנות אג״א קצין מיסקדת מתכננת כיום

 אחת בצה״ל. הפרטי הרכב מערך כל את
 ישרתו הכרמל מכוניות כי אומרת ההצעות

 ואילו תת־אלוף, לדרגת עד הקצינים כל את
אח מכונית יקבלו והאלופים התת־אלופים

 שולחנו על עתה המונחות ההצעות בין רת.
 האנגלית הווקסיהול עומדות אג״א ראש של

הצרפתית. 204 והפידו
 יותר רבים סיכויים שלה נוספת, הצעה

 צה״ל של שמכונית־העתיד היא להתקבל,
הארץ. תוצרת האסקורט תהיה

 אסקורט, מכוניות מייספר בצה״ל יש כיום
 בגדה, הצבאיים המושלים את המשרתות

 את קיבלו אלה הסגן־אלוף. דרגת בעלי
 סיבות בגלל הן הכרמל במקום האסקורט

 והן דלתות), ארבע (לאסקורט בטוחות
 נכבדים להסיע לפעמים צריכים •שהם משום

במכוניותיהם. מהגדה
אג״א, במיפקדת ההחלטה שתיפול עד
ארו חודשים בוודאי יעברו שתוגשם, ועד
 יתבצע לא שהשינוי לחלוטין וברור כים,

הנוכחית. בשנת־הכספים
 החדשים אלופי־המישנה ימשיכו בינתיים

 על- ״הדפוקים״ עתה המכונים צד,״ל, של
 בכרמל לנסוע הוותיקים, אלופי־המישנה ידי

ולהתמרמד. — שלהם והטובה הישנה
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