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 סגן־משנה צועדת שוליים רחב בכובע חבושה
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ביליצר. הפרופסור של בביתו הנערכת המסיבה בתמונת כניצבת,
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 1 העליה לזו
 אדישים לא אנו

 גברים של לדייסה
 נכנעים לא אנו

הדרכים! לפגעי

 רגליה את אימצה הקטנה, הבנות מחלקת
ל הראל. למצפה המובילה הגיבעה במעלה

 אבק ענני עלו המפותלת הדרך כל אורך
ה מחלקות נימשכו שלשות־שלשות קלים.

 מתמזגות אחת של שירתה כשהדי צועדים,
 של בליל אחריה, הצועדת של שירתה עם

ומנגינות. שפות קצבים,
 18 הזמן. כל שרה רותי של המחלקה

החול על זיעה כתמי. מאובק, בחאקי בנות
 שרו ניחרים, וגרונות לוהטים פנים צות,
 שירי־לכת, החמישית. השעה זו הפסק ללא

בתנועות־ לוז אשר שירי־מחול שירי־עם,

 במאהל מחלקתה בנות בחברת רותי יושבת צעידה יום של בסיום
 כשהן בתמונה נראות חיילות מספר לבעיותיהן. דואגת הסיירים, אהלי

הדרך. חתיות את ביניהן מחלקות השאר בעוד מורמות כשרגליהן גבן על שרועות

 כדי תוך שנולדו אילתורים והרבה ידיים,
בחניונים. או במאהלים צעדה,
 שרה הימים?״ מכל הזה היום נשתנה ״מה

מההגדה. הקושיות נעימת את אחת
 היום במשרדים, יושבים אנו הימים ״שבכל

חברותיה. לה ענו צועדים!״ כולנו הזה
הטור. מקצה חיילת קראה ״אי־מא!״
אחידה. קריאה לה ענתה ״א־בא!״
יחידה. קריאה ״א־בא!״

 זמר ואחר־כך כללית, תשובה ״אי-מא!״
ה — אמא את מגרש ״אבא עליז: היתולי
קדימה!״ צועקים ילדים

 כלל התבלטה לא רותי של המחלקה
ב שהשתתפו המחלקות מאות מבין וכלל

 כמו צבעוניות תלבשות לה היו לא צעדה.
 בצבע טמבל כובעי לא האזרחיות, לקכוצית

החייל אפילו אחרות. צבא כליחידות בולט

האוהלים עיר
הצועדים אלף 16

 אשר הצעדה עיר של פאנורמה זוהי
 בית־שמש.עבור הפיתוח בעיירת הוקמה

התמונה של הקדמי בחלק וגדנעיס. אזרחים חיילים

 מחלקות נראות
 החורשנת בין זעירים

וחדרי המרפאנת

מולצ״וו וות סגן־מישנה
 החילות מסוג היה לי זו בנות קבוצת ייצגה אותו
 חוץ להתלהב. כדי שימעם, את לשמוע מספיק אשר
 חיל מאותו מחלקות תריסר כחצי עוד היו מזה

עצמו.
ובנסתר, בגלוי הדרכים, בצידי שארבו השופטים

 היתר, לא צעדתה מיוחדים. ציונים לד, העניקו לא
 בעלות יחידות של אלה כמו ומלוטשת מהוקצעת
רב. ושיפשוף רוח־צוות

 עירוניות, בנות 18 של מחלקה זו היתד, הכל בסך
 בצבא השרות שאפילו נוחיות, ואוהבות מפונקות
 י־ אימונים ללא משרדית עבודה עבורן פירושו

 או הצנחניות כמו פייטריות ניראו לא הן שיפשוף.
 מד,מאפיין דבר שום בהליכתן היה לא הנח״ל. בנות

את אפיינו הן ואף-על־פי־כן, מקצועיים. צועדים
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