
ת בו טי ה. ח ל ה  כיצד/אין/מתי לדעת בדרגת, לעלייה המועמד הלוחם על מנ
 קרבי, מרויין, חמוש, רשמי, במסדר שי־עיד׳וד, לו שיגישו לחבריו לדנזוז

רובים). לשאול גס אפשר הצורך (בסקרה האפשריים המשחית כלי בכל

 לשכנע חייבת בדרגה" לעליה המועמד של הטבעית המנהיגות רות רגלים. חיל מהללות
 אכזרית הופעה תהיה למנהימת מועמד שלכל מאד כדאי היה! שהוא. מצב בכל פיקודיו את

 בין פופולריותו את לרומם העלולות ממולחות בדיחות ואוסף־ םרקססי־אצליי גיחוך מעם,•
קרב. אלי אליב באש המובילם באדם שכלימיתרבותית הופעה! לכי הרגישים פיקודיו

 בגונדת חייל,המשרת תותחנים. גונדות
 מ-הי לוודא מפקדיו כל חייבים תותחנים

 המחר מפקד של הספורטיבית־גופנית רמתו
 המקצועיות הדי־ישות בגלל נענסה זה דבר

 טיפוס כגון — מהמפקד המתבקשות הגבוהות
 המפקד יוכל שם מקום התותח, לוע לקצה עד

 שיחים, ידי על סתום לא הלוע באם לוודא
אחרת. פסולת כל או סנדוויצי׳ם מתות, לטאות

 קוראיו את דהחכים המבקש בשבועון הידוע הזה״, ״העולם
 דא / כזבנית / מסולפת לתת(כצורה החליט האפשר, כמידת

 לעליה הם לתורם מצפים שעדיין החיילים לקוראיו רשמית),
לעלייתם. הדרושים והנתונים המסורת הנוהג, כללי את בדרגה,

בדוגה כששרים
דוריא דענו מאוו

 ביחידת המשרת חייל צנחנים. יחידות
 גבוהה דרגה או/ו סמל לדרגת צנחנים,העולה

 שהתנהגותו במידה לצנוח, רשאי — יותר
 — מצנח בלי אף לכן, אותו מזכרי הטובה

 בצנחנות המקצועית בתמה בהתחשב וזאת
סמל. לדרגת להגיע שהשתדל בזמן שהשיגה

—

ת תו  אניות מו
המלחמתי. הצי
דו את יצבע מלת

 בצבע האנייה פן
 מ־ בשטח ימי אפןר

 בין־ יום מדי סויים.
 מלח״טוראי״רא מו.

לב יוכל כבר ון
 הצבע את לעצמו חור

 בין עליי החביב
 לבין ימי(דופן) זפור
(ארובה). אש אדום

 סוסים כתת מפקד לדרגת העולה פרשים, ביחידת המשרת חייל פרשים. פלוגות
 המולדת משירי לה יפזם פירושו עינו. כבבת בבהמה ויטפל ישגיח דוגמה, ישמש

האפשריות. הדרכים בכל גבוה, יהיה שלה שהמורל יוודא קשה. עלייה בכל

שעלה חייל תחבורה. היל
 סודות/רזי בכל שולט הנמצא

מנעוריו רע האום לב יצר _בי

 תחבורה/רכנב ביחידת בדרגה
 — בדישו ייחסם לא התפקיד
לא — לסלוח פירושו להבין
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טנקיס/זחלים. שיריון מחלקות
הבולטת באישיותו לבלוט תפקד0׳ על

מתמדת חובה והנדחקת״אל״מרום־הטנק.
מאומצת. גברית, בצייר, לחיין עליו




