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הוצאת
מתמיד ,בשעת
מערכות"" נהגה
חומר-לקח
השניה
ממקורות
מנסיון מלחמת העולם
גרמניים דבר) שהוחל בו מ ,)1948-לעקור מתוכו'
והזו-מנויות
לכך  -בהן
גילויי התמוגגות גרמנית ;
נהגה כן  -היו לה לעשרות.
מתן

דעתו של נתן א ,.כי

בד-בבד

עם

מעל"

מלמדי

ממכלמי" ,יסג בשל נסיבות" שאיבן קלילות ר4ר4ס
הריסן" ,לשנות במידת הניתן מ1ט"מ הפרי"  -זהה
הנה עם דעתה ונוהגה של הוצאת מערכות"".
כנזובן ,יש ויקרה המקרה  -וימתנן מסתנן""
לשורות המודפסות...

ך אכן ,תקורא את הקטע כולו ,הנרמן בשיר ,קטע
מסיכומו של מאמר המנתח מצבים-טקטיים שונים,
מהררי אולימפוס ועד לגדות הדניפר /אפשר והת-
רשמותו תהיה לאו-דוקא כי כאן גילוי התמוגגות
גרמנית ; כי אם יתכן ויראה בו גון-התנשאות חילי

של איש-חיל-ההנדסום שאין בו כשלעצמו מאותה
רוח-לואי דוקא.
והרי הקטע נלשונו:
אין בנך כל התהברבות אם טוענים ,שאופיו
הטידחד של היל'-ההנדסה מאפשר לו ,יותר מלחילות
אחרים ,להתמודד בבר בימי שלום עם חיכוכים.
וזאת בשעת אימון הפלסים ,בתרגילים עוצבתיים
ובשעת לחימה בכוחות הטבע והעזרה לציבור האז-
רחים .ודאי שדרוש למטרה זו ציוד טוב של ידיעות
טקטיות וידיעות פלסים טקצועיות .הסיסמה העיק'-
רית היא בפתגם העתיק עזור" לעצמך' ויעזור לך
אלהים".
הוצאת מערכות"" מודה בהזדמנות זו על הציון
הנאה שחולק בבתי-השיר לפעלה ,ומקוה כי תשומת
לבו של משורר וידיד כנתן א .לאתפתח על מלאכת
מערכות" .גם בעתיך.
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