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 יותר זול מחיר — מרובעים
 הבוקר בעיתוני מאשר

והערב

15 במחזור
20.12.75 חשבת שיתקיים

 הראשון הפרס מינימום
ד׳ 600,000

 הפרסים כיי מינימום
ד 1,250,000

 14 במחזור יחולק שלא פרס
 15 במחזור לפרסים יצורף
 חחימורים לתוכנית בהתאם
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 בסופרמרקטים להשגה דחן
המכולת. ובחנויות במעדדות
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נהנה

■ ■ המימי ■
)19 מעמוד והמשך
 המוראל על הרסניות השלכות נעלת להיות

בצזדל. הקצונה של

 נוכח כי חיה נדמה מסויימת לתקופה
 אומנם וההתנגדות ההתמרמרות גילויי
 שר* מזכיר של בדרגה העלאתו תוקפא

 והן הרמטכ׳׳ל הן כי היה נדמה הביטחון.
הדמור את סוף סוף תופסים שר־הביטחון

 בשורות לגרום כזה מינוי שעלול ליזציה
זמן. לאורך היה כך שלא אלא הקצונה.
 מגלה פרם שמעץ כי הסתבר, לפתע

ה מינויים לכמה צפויה בלתי התנגדות
בצה״ל. להתבצע עומדים

הת כי שריננו חיו במשרד־הביטחון
 אינה החדשים למינויים סרס של נגדותו
 בגלל אלא עניינית, מהתנגדות נובעת

 אבל המועמדים. של האישיים קשריהם
 למינויים התנגדותו את פרם הסיר לפתע
ל ההתנגדות גם נפלה במקביל אלה.

ל מזכירי את להעלות פרם של בקשתו
תת-אלוף. דרגת
 רק הוא הפרשות שתי נין קשר כל

כמובן. מיקרי.

 זו אין
אגדה

ש הפגיעה עוצמת את למדוד שה ך*
 בראת אריה של בדרגה העלאתו פגעה או

 הבלתי מהסוג הן לפרשה התגובות בצה״ל.
ביכלל. ולהערכה למדידה ניתן

 להשפעה כנראה מודע היה שר-הביטחון
 ה- מאשר יותר הפרשה של השלילית
 את להקהות ניסה כד משום רמטכ״ל.

 בהודעה הרחב לציבור ולהסבירה עוקצה
 השיגרתית, להודעה נוסף חסרת־תקדים.

הע על דובר־צה׳׳ל של והיבשה הרישמית
 סירסס בראת, לאריה תת־אלוף דרגת נקת

 כמו אותו שגם — שר-הביטחון של דוברו
 — מדיין פרם ירש בדאון אריה את

 היתת המאורע. על משלו הסבר הודעת
 אם לדעת היה שאי-אפשר הודעה זו

להיפך. או כזבה על עולה שבה הטימטום
 כמי הודעה באותה מתואר בדאון אריה
 על הביטחץ בתחומי רחב ניסיון ש.רכש

 וב־ בארץ מדיניות לזירות הסתעפויותיו
 מזכירו מוצג בושה כל ללא חדל.״

 לאחד הצבא בחוגי בטי.שנחשב השר של
 שבדרג ביטחץ בנושאי הבקיאים הקצינים

 המשא-ומתן שלבי כל כולל ביותר, הבכיר
 ד וסוריה מצריים עם הסדרי־הביניים על

ארצות-הברית.״ עם בעיוודהרבש
מ זו מעץ והתפעלות התמוגגות אחרי
 לא בראון, אריה של המופלאים כישוריו

 עתה פתוחה תהיה הדרך אם פלא יהיה
 גם בדיחה. לא וזאת לרמטכ״לות. בשניו

 לדרגת יגיע בדאון שאריה פעם כשאמרו
 רק שזאת אנשים הרבה חשבו תודאלוף,

בדיחה,

199* חזה העודס


