
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 ישראל מדינת
החקלאות משרד

 המחירים לוח להלן
המוסכם

־ 4ל .1 7 6 - 9 .1 7 6
 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

ת ו ק ר י
 מעולות עגבניות

גזר
 חצילים

 לכן כרוב
 בתפזורת תסוא״ד
 ארוזים תפוא״ד

 מעולה מסוג יבש כצל
 ק״ג 2 של בשקיות ארוז יבש כצל

כרוכית

ת ו ר י פ
 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6 גודל זהוכ תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים

 ספדונה אגסים
כננות

 שונים ממינים תפוזים
 אשכוליות

לימונים

ת 1 פ 111
 שקופות בשקיות קפואים פטמים

העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
 העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

 כמגשים הודו תחתון
 בשקיות חודיות שוקיים
הודיות ירכיים

□ י ג ד
 בשקיות ארוז צעיר בקלה
 שמשקלם מדגים עשוי אחיד פרום בקלח

כחולה שקית — גרם 250מ־ פחות לא
8כסין

לצרכן
ג ק״ ל

 ל״י 1.85
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תצוגת

ת כיורים,  ׳אסלו
 חרסינות, אמבטיות/

 ואביזרים. קרמיקה
איטליה תוצרת פאר

מנים ת מוז  לחזו
ן טי נ בו  ,1 ל

ב. בי א 623978 טל.תל־

 השרותים המטבח,
 יראו האמבטיה וחדר

 הפאר בדירות במו
שבאירופה.

 והחלומות הדימיון
 נעימה למציאות יהפכו
אצל שתבקר לאחר

אן בו ה הי ש ט מ ק

מכתבים
תת־האליפות

״פס אחר ובשאט־נפש בתדהמה עקבתי
 תא״ל נגד שערכתם ציד־המכשפות״ טיבל
 אשר מישרד״הביטחון, וצמרת בראון אריה

 בציבור. ריחם להבאיש השתדלתם כה
 בעיתונכם רב כה מקום הקדשתם כך ולשם

 —1999 הזה (העולם האחרונים בשבועיים
1998.(

 הזה, כהעולס עיתון כי אותי מפליא
 מורא ״בלי התואר את לשאת המתיימר

 ללא לכתבלב מרשה משוא־פנים״, ובלי
 אי- או בכישוריו ולנבור להשמיץ שם

 שירותו במיסגרת בראון, תא״ל של כישוריו
 היא הכתבה שכל ברור לא האם בצה״ל.

 פני בהשחרת החפץ מישהו שיש מגמתית,
 מישרד־הביטחון וצמרת בפרט, בראון אריה
לתא״ל זכויות גם יש אם הבדקתם ז בכלל

צ
בדאון תא״ל
ונגד בעד

 מפקדים עליו שהעידו האיש בצה״ל, בראון
 שתקן״, חרוץ, קפדן, כ״שקדן, בלשונכם

 ״אמיץ־הלב״ כתבכם ידיו סמן■ שמא או
 תת- נגד עלילות מערכת על והאנונימי,

בראון? אריה אלוף
 זקוק לא בראון תא״ל כי ספק לי אין

 שמכירו, כמי אך שלי׳ הסניגוריה לדיברי
 בזכות שהגיע לאן הגיע כי אני יודע

 וצרות־עין הבל־פה בזכות ולא כישוריו,
לד. להתנכל המנסים אותם של

 למרות מוכן, יהיה עיתונכם כי מקווה אני
 ודברי מדעתכם, שונה דיעה לשקף הכל,
הנ״ל. לכתבותיכם כתגובה יופיעו אכן אלה

פתח־תיקווה אריאל, חיים
 תת־אלוף של מינויו על הביקורת •

 מאפשר שצה׳׳ל לעובדה התייחסה בדאון
 תת־ לדרגת רב־סרן מדרגת לעלות לקצין
 מחוץ אחד, במישרד אחד, בתפקיד אלוף,

 בצה״ל. המקובל ולפז״מ הקידום למסלול
 מה ״ציד־מכשפות״, מכונה זו ביקורת אס

בצה״ל? לבקר ניתן עוד

!ואימצו חיזקו — כוחכם יישר
צח״ל, כסיס וקציני חיילי

רמת־הגולן

 בראון אריה תא״ל פרשת על כתבותיכם
ביחידתנו. הקצינים כל של דעתם את שיקפו

א., צה״ל מ.

 צד,״ל דובר שפירסם הרישמי ...בפירסום
 אלוף־מישנה של העלאתו־בדרגה בעיקבות

 כי נאמר תת־אלוף, לדרגת בראת, אריה
 תקופת- גם יש בדאון של הצבאי בעברו
 חיל- של בגדוד סמג״ד בתפקיד שירות
 סבור אני ששת־הימים. במילחמת הנדסה

 בדאון מטעה. פירסום הוא זה פירסום כי
 כסגדמפקד קצרה תקופה שירת אומנם

 כי לציין חשוב אולם חיל־הנדסה, גדוד
 מינוי־קבע ולא בילבד, מינוי־חירום זה היה

 בתקופת־מילחמה, נעשה המינוי זה. לתפקיד
 אחרי מייד זה. לתפקיד אחר קצין בהיעדר

 הסמג״ד מתפקיד בראון הועבר המילחמה
 ברצועת הצבאי במימשל שלישות לתפקיד

עזה.
תל־אביב ר., יהודה

 אריה תת־אלוף על הפרועה ...התקפתכם
 שינאתכם בשל רק לדעתי, נובעת, בראון
 דעתכם. על אתכם המעבירה דיין, למשה

של שלישו הופך בראון אריה היה אילו

 של שלישו קודם־לכן להיות מבלי פרם
 מדוע פסול. כל בו מוצאים הייתם לא דיין,
 הצבאי לשלישו להעניק ראש־הממשלה יכול

; זה לשר־הביטחון ואילו תת-אלוף, דרגת  
אסור'ל

פתח־תיקווה צרפתי, כרמלה
 ראש־הממשלה, של הצבאי מזכירו •

 זה לתפקיד מונה פורן, אפרים תת־אלוף
 שזכה עד תת־אלוף. בדרגת כבר כשהיה
 ומגוון ארוך מסלול עבר הוא זו בדרגה

בצודל. תפקידים של
 ״הפרשה על בכתבתכם ציינתם לא מדוע

 לאחרוז/ד. רק כי צה״ל״ את המקוממת
 למכשי־ גדולה חנות בפתודתיקווה נפתחה

 המרכזי הסלון של סניף שהיא רי־חשמל,
 גדולה חנות של הבעלים אחד ז בתל־אביב

 ► אריה תת-אלוף של אשתו הוא זו ומפוארת
 כי מוזר זה האין בדאון. רות בראון,

 של בעלים להפוך ניתן צבאית ממשכורת
ז לירות מאוודאלפי שערכה חנות

ם תל־אביב ל., חיי
 על האוסרים תקנה או חוק כל אין •
בעי לעסוק בצה״ל בכירים קצינים נשות

 לא זו מסיבה כלשהם. אזרחיים סוקים
 רעיית של לחלקה הזה העולם התייחס
 המרכזי בסלון שר־הביטחון של מזכירו

שבפתח־תיקווה.
 המסוגלים היחידים שאתם לי נראה

 שצה״ל כך על ולהתריע הציבור, אל לצאת
הצבאיות. הדרגות בחשיבות פוגע

 שר־ של למזכירו תת־אלוף דרגת מתן
 ̂ ביחסו ופוגע בשערורייה, גובל הביטחון

 גם יגיע ודאי כעת לצה״ל. האזרח של
 יעשה מה האחרים. המזכירים של תורם
 האם ז התפקיד החלפת אחרי צה״ל בהם
 יעשה האם אוגדות? על לפקד להם יתן

בפיקודים? ראשי־מטות אותם
 אנשים, קבוצת של נחלתם אינו צה״ל

 גם סדר לשרור וחייב צבא־העם, אלא
 צורך( כל ללא בכירות דרגות במתן

מעוז־אביב חנלני, צבי
 שעסקו הכתבות שתי על כוחכם יישר

 ,1998 הזה (העולם בראון אריה בתת־אלוף
1999.(

ואי צה״ל, על האמת בחשיפת המשיכו
אבנרי. לאורי החלמה חולי

* צה״ל ע., רס״ן
שון שי״הל דו מחי

 החידוש את המציא הזה שהעולם לי נדמה
״כתבלב״. הלשוני

 לי יש בדאון אריה פרשת בעיקבות
 הוא הכלב ״כלבלר״(כידוע, נוסף: חידוש

לאדם). מאד נאמנה חיה
שה עני, מ תל־אביב בג

״ן תת־אלוןק ח ה ת־ ג צי ק ד

 של ללבלר גנרל ״דרגת לכתבה ביחס
 להתייחס ומבלי ),1998 הזה (העולם פרם״

 יל- מוטב, או, — הכתבה לנושא ישירות
 :לשאול ברצוני — מושאה

* חב- הרליץ, אסתר ח״כ הציגה 8.12.75ב־
 לשר־הבי- שאילתה ועדת־חוץ־וביטחון, רת

הרא קצינת־הח״ן של דרגתה בדבר טחון
תו לא מדוע שאלה, הרליץ הגברת שית.
 תת- דרגת הראשית לקצינת-הח״ן ענק

 לגבי רב זמן מזה נהוג שהדבר כפי אלוף,
האחרים. החיילות של המפקדים
 להענקת תביעתה תמכה הרליץ הגברת

 גם הראשית לקצינת־הח״ן תת־אלוף דרגת
 חיל- של ברורה אפלייה כאן שיש בעובדה,
 אלה בימים מדברים ויותר שיותר הנשים,

 המגוונים תפקידיהן וחשיבות חשיבותו על
בסתי העומדת אפלייה בו, המשרתות של
 חיילות מפקדי של למעמדם גם המורה רה

 לעובדה — במייוחד ואולי — ואף אחרים,
הוכ 1975 בדצמבר 31ב־ המסתיימת שהשנה

כ והוכרה הבינלאומית, האשד. כשנת רזה
ישראל. על-ידי אף כזו

 תת-אלוף דרגת השר משהעניק עתה׳
 להתחמק יוכל הכיצד נראה בדאון, לאריה

 בבירור, צודקת שהיא זו, דרגה מלהעניק
רז. דליה הראשית, לקצינת-הח״ן

 על לברכה הזדמנות כמובן, גם, זוהי
החדש. המינוי

רי, א.*ט. ירושלים או

ס מי רי ח ת מ ם א גי מו פיז ח צעד- ? מי

 ״חברות־התקלי- לכתבה להתייחם ברצוני
).1999 הזה הרדיו״(העולם את יחרימו טים

 סי- :(קרי בארץ ״חברוודהתקליטים״ אם
 מיצעד־הפזמו־ את להחרים החליטו בי-אם)

 עניינן. זהו — הגל־הקל של הלועזיים נים
 דיוקם. על דברים להעמיד עניין יש לנו

שלנו הלועזי המיצעד ניבנה לא פעם אף

ם10 ל עו ה ה 2001 הז


