
הפטנט, את המציאו צה״ל צנחני ■שלא סיף
 שביטויו עתיק, רעיון יישמו רק אל

 נימצא ביותר ורב־ההיקף הממושך המוצלח,
הבריטי. הצבא של הרג׳ימנט״ ב״שיטת

הת עכשיו מתןןוררת מאליה
 הצנחנים חטיבת רק למה מיהה,

 ומקיימת המולידה היא הסדירה
 ואילו כמילואים, חציבות־המשד

 הסדיר, סיום י*חר7 גולני, חיילי
 כים־המי־ כודדות כטיפות מפוזרים

 לחטיבות משובצים אינם לואים,
 אובדים ובד ״גולני־מילואים״ של

ולצה״ל. — לחיל־הרגלים
,,אוב אינם גולני יוצאי כי ייאמר ובל
יחידות, מיני בכל שיבוצם משום דים׳/

 צנחנים, יוצאי אותם כמו חרמ״ש. כגון
 לוחרמ״ש כבודדים הנשלחים וסיירות, נח״ל

 שלהם החרמ״ש יחידות — שם ואובדים
ייחשבו, לא וגם מעולה״ ״וזי״ר נחשבו לא
 אנשי גם כך — לזורפ״ש ישתייכו עוד כל

 לכל מועילים, כאלה אלה לשעבר. גולני י
 אך בסבלאו׳ת־תקן, מישבצות למלא היותר,

הממ לעוצמה דבר כימעט תורמים אינם
בצה״ל. החי״ר של שית

החוש ווקצזרו
 נאמר, הדבר משמעות המחשת ■£
 צה״ל היה שנים כמה לפני אילו, כי /

 לחטיבות גולני בוגרי את להפנות מתחיל
 כי להניח יש מילואים״, ״גולני של חיר״ם

ר ביום־הכיפורים ב ו כ י ת ה ו א צ מ נ  
ו נ י ל ת ש ת כ ו ב י ט מ ח ״ ר י ס ח ו נ

. ת ו  הגזונה כזו, הטיבה כי להבין גם יש פ
 מסוגלת עליה, והמבוססת הסדירה מגולני

לא־מבוטלת כמות ולהטמיע לקלוט בנקל

 ״וממות״ תודות תסיסת
 לא ,תבוים באבא
 מתתסיסת נבלו

האנאלית של ״הלבנות'' 1
 אשר שונים, בעלי־תפקידים תגבורת של

 כל כי ונבהיר, נדגיש גולני. איננו מוצאם
 ה־ בסד״ב נמצאו אכן אלה גולני בוגרי

 במיסגרות־ גובשו שלא מפני ורק צה״לי,
 להמשיך מסוגלים היו לא הנכונות, ההמשך
כלו — משמעותיים חי״ך כחיילי ולתפקד

במילואים. גם — ״׳מעולים״ מר,
 הסדירה הצנחנים חטיבת של כושרה אם
 הוא במילואים חטי׳בות־בנות ולקיים ליצור

 ההזנה יכולת לגבולות קנה־מידה שמשמש
 בחיר״ימ צה״ל צרכי כי ברור החטיבתית,

 התווספות אחרי אף במלואם, יסופקו לא
 אלא מילואים״! ״גולגי של חטיבות־ההמשך

 החיד״מ חטיבת שגם יידרש, זה לצורך
 (גיב־ והמוצעת הנחוצה החדשה ״החומה״

 מילואים חטיבות היא אף תוליד עתי)
משלה.

 העברת — אלה צעדים שלושה .
חטי הקמת לחי״ר, החרמ״ש כל

״חו חיר״מ כחטיבת גבעתי בת
 שתי והפיכת כוספת סדירה מה״

 ומקור בסים ״החומות׳׳ החטיבות
 ״גולני־מידו־ של לחטיבות-המשך,

 הם — ו״גיבעתי־מילדאים״ אים״
 הפיתרון את בצירופם, המהווים,

 היחידי, והמעשי כיותר, היעיל
 המשמעותי חיל־הרגלים להגדלת

 או הכפלתו כדי עד צה״ל, של
 שנים) כמה של (בטווח שילושו

 כוח־ אילוצי ממיסגרת חריגה כלא
הקיימים. אדם

 הבעייה מתמצית כאלה, במיקרים כרגיל |י
הקצי יכולים כפה עד בשאלה, האמיתית

והאחר — בדבר הנוגעים הבכירים נים
 גם אחרת או זו במידה בהכרח, אים,

 להבחין — הנוכחיים ולמחדלים לטעויות
 להודות שגו, קודמיהם וגם שהם בכך

 המוסכמות כל את מחדש לבחון בשגיאה,
 אותם הנחו אשר והמקריות הבלתי-בדוקות

 ומסוגלים נכונים להיות ובעיקר, )הנה עד
 והממושכים הקשים המאבקים את לנהל

ה הביסוס גיבוש לאחר הבלתי-נמנעים,
סמכו. ועל המתאים, הכללי תיאורטי

נו על לממונים בעיקר הכוונה 4
 נשפוט ואם - בצה״ל החי״ר שא
עתה, עד אלה שעשו מה פי על
 לאופטימיות מקום או סיבה כל אץ

 הקצח׳׳ר עם אולי אכל, מייוחדת.
החיו התהפוכה גם תבוא החדש

והחיונית. המיוחלת בית

קיץ
חפשי

ומשוחרר
עם

טמפוני
או-בה

 נותנים או־בה טמפוני
 וחופש. בטחון הרגשת לך

 בים לשחות תוכלי
 להתקלח, בביקיני,

אפניים על ולרכב לרקוד

 ולבתולות לנערות
 במיוחד מתאימים

 מיני. או־בה טמ&וני
 מיני .ל.ס לטמפוגי

 ענק ספיגה בשר
 0.1.* לטמפוני במו

האחרים.

■0 1 0
 או־בה עם חפשייה היי

 הקטן הטמפון
ססהעולם את שכבש

 המרקחת, בבתי להשיג
 בו, כל בחנויות

 בפרפומריות
ובסופרמרקטים.

 מתוקי□ חיים
קלוריות ...בל■

 תכונות בהרבה התברך היהודי העם
 טוב. לאוכל האהבה היא מהן ואחת

 מה משמינים! — בה וקוץ אליה אך
 ליצור כדי אי להשמין לא בדי עושים
 סוכרזית. עם ותה קפה שותים ז איזון

 הטמות־ אחרונות וממת ליפתן מכינים
 סוכר ובמקום אופים סוכרזית. עם קים

 מבשלים... סוכרזית. באבקת משתמשים
 יש ועכשיו סוכרזית עם גם ניחשתם, כן,
 קלוריות. פחות עם קלים משקאות גם

 5ב־ ג׳לי־סוכרזית, גם יש לאחרונה אגב,
 בלבד קלוריות 5 המכיל שונים, טעמים

הסוכר כך, כלל. סובר בו ואין מנה בכל
 וגברים נשים אלפי למאות מאפשר זית

 על ואם ונאה יפה גזרה על אם לשמור
 תוספת ומניעת הקלוריות כמות איזון
 אדם כי אומרים לתזונה המומחים שומן.

ל יכול בסוכרזית בקביעות המשתמש
 וזוהי יום בכל קלוריות 180 עד חסוך
מבוטלת. לא כמות

 חשוב חלק נעשה שהסוכרזית מאחר
ל החלטתי המודרנית, בתקופה בחיינו

 היה — בכנות :סוכרזית במפעלי בקר
 של הרוקח הכימאי לוי י. מגר׳ כדאי.

 סוכרזית של טבליות בפני הציג החברה
 שגה... 15 שנה, 16 שנה, 17 לפני שיוצרו

 המיוצרות וטבליות שנים 5 שנים... 10
 :ישראלי פלא והנח עיני. מול — היום

 זהות 1959 בשנה שיוצרו הטבליות —
 ההמת- ובכושר בצבען בצורתן, בגודלו,

היום. המיוצרות לאלה קה
ישר שתוצרת לעובדה הרגילה — אני

 קבוע סטנדרט על שומרת תמיד לא אל
 שטבלית לכם תארו התפעלתי. — וגבוה

לאו 1007ב־* זהה היום של הסוכרזית
 17 לפני שיוצרה ראשונה טבלית תה

 כזה סטנדרט על שומרים איך !שנה
 הידועות וותיקות מזון חברות כמו ממש

ז המערבי בעולם
ה בי לי הסביר סוכרזית של הכימאי

 שנה 17 זה להשתמש מקפידה חברה
 בלי וטהורים מובחרים חומרים באותם

 ל- לעבור מפתות הצעות היו שנוי. שום
סוכר מנהלי אך זולים יותר חומרי־גלם

 והודות על־הסף ההצעות את דחו זית
 בחומרי־ שימוש על הקפדנית לשמירה

 ביותר והיקרים מובחרים טהורים, גלם
 אנחנו — הזהות הייצור לשיטות והודות
 זהה סוכרזית של טבלית שכל רואים

 וטכנאי מוסמך כימאי רוקח לאחותה.
תה על בקפדנות משגיחים מנוסים מזון
השוואת בדיקות ועורכים הייצור ליכי
יות.

 בשנת בישראל פותת סוכרזית כידוע,
 סוכרזית של וחיוניותו איכותו .1958

שו לארצות מיוצא והוא היטב מוכרים
 ב- להיבחר שנה מדי וזוכה בעולם נות

הו נבחר״ כ״ממתיק הקהל דעת מישאלי
הגבוהה. לאיכותו דות

מנ לאחרונה כי סיפרו המפעל מנהלי
מח סוכרזית. טבליות את לחקות סים
 את האריזה, צבעי את האריזה, את קים
להט כך ועל־ידי וכו׳ וכו׳ האריזה גודל
 תוצרתם את שיקנה כדי הצרכן את עות

ל אמיתי. סוכרזית שזה מחשבה מתוך
ל גבוה יותר רווח נותנים הם פעמים,
 במחיר הממתיק את מוכרים או חנווני

 וכך מקורי סוכרזית מאשר יותר זול
ה החנווני. את או הצרכן את מפתים
 לא־ממתי־ ,מתפוררות טבליות — תוצאה

מעצ נמסות אינן הנדרש, בסטנדרט קות
 זולים חומרים בכפית, לבחוש ויש מן

ה של דעתו גניבת וכמובן טובים ולא
 בסוכרזית המעונין צרכן על-כן, צרכן.

 הטבלית את שיבדוק בדאי — אמיתי
 חרוט בלועזית ה״אס״ סימן את ויראה
 שאמנם יבדוק וגם טבלית כל על־גבי
כו בעולם הידוע השם האריזה על מצויין

ובאנגלית. בעברית סוכרזית — לו
 אוי־ לשוק הוציאה החברה לאחרונה,

טבל 120 המכילה סוכרזית של זת״כיס
 על־ידי חוזר לשמוש ניתנת והיא יות

ל מומלצות תטבליות מחדש. מילויה
 מנות וחמים, קרים משקאות המתקת
 סוכרזית אבקת ותבשילים. אחרונות
 לוותר אפשר לאפייה. במיוחד מומלצת

משתמ אם — באפייה הסובר על לגמרי
סוכרזית. באבקת שים

־ דירה לכל הנחה ל״ 5.000
מיוחד מבצע - עילית בנצרת

בספטמבר פיתוח״ 1 ..שיכו! שר
 לבל ל״י 5.000 של מיוחדת הנחה בספטמבר תעניק ופיתוח״ ״שיכון חברת

עילית. בנצרת דירה, רוכש

 של חגיגי פתיחה בטקס החברה, מנכ״ל הודיע זה מיוחד מיבצע על
יזרעאל. כרח׳ החברה, של בניה באתר הנמצאת לדוגמא, הדירה

 לזוגות בעיקר מיועדות והן ,180כ״ למכירה הוצאו מהן רימת כ־ססי׳ באתר,
 זכאי רוכש, כל יזכה ופיתוח״, ״שיכון מיבצע של ׳המיוחדת מההנחה לבד צעירים.

 נ נוחות במשכנתאות וכן ל״י אלף 20 של בגובה (מענק) עומדת בהלוואה השיכון, משרד
 דיור בעלות למשפחות ל״י, 100.000.— צעירים ולזוגות דיור חסרות למשפחות

ל״י. 50.000.— דיור חסרי לבודדים ל״י, 65.000.—

בלבד. ל״י 20.500 של ראשון בתשלום דירה לרכוש יובלו צעירים זוגות
 149,900 ומחירו מ״ר, 84 מ״ר, 80 מ״ר, 76 שטחן חדרים, 3 בנות הן הדירות

מוסף. ערך מס כולל לא ל״י, 133,500ו״ ל״י 144,300 ל״י,

 לדירות גם המיבצע בתקופת ופיתוח״ ״שיכון חברת תעניק ל״י 5.000 של הנחה
חרוד. ברח׳ הקומות רבי בבתים לחברה שנותרו הספורות

י4ד


