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שיטה חדשה לגיוס צעירים לשרות־קבע
גילו השבוע נציגי משרד־הבטחון בלשכות
הגיוס בחיפה .באחד הלילות קיבלו עשרות
בוגרי בית־הספר המקצועי שליד הטכניון
מברקים בהולים בזו הלשון :״התייצב מ י ד
בלשכת הגיוס הקרובה  . . .׳ ׳
נבוכים התייצבו הצעירים בני השמונה־
עשרה במשרדי הגיוס ,תמהים על ההודעה
הפתאומית .שם נאמר להם על־ידי הפקידים,
בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים ,כי:
״עליכם לחתום על התחייבות לשרור .שנה
אחת בקבע — או להתייצב מחר בבוקר
לשרות סדיר.״ באותו מעמד נדרשו הצעי
רים להחזיר את המיברקים שנשלחו אליהם.
תלמידים אלה ,שברובם נימנו על המצ
טיינים ,נרשמו לבית־הספר המכני שליד ה
טכניון החיפאי ,לאחר שהובטח להם כי תינ
תן להם האפשרות לסיים את לימודיהם ה
מקצועיים ,להתגייס לאחר מכן לשרות רגיל
בצה״ל .על כן ויתרו רבים מהם על ה
אפשרות הנוספת שעמדה לפניהם :להרשם
לעתודה האקדמאית ,ללמוד מקצוע לפני גיו
סם לשרות הסדיר.
כאשר התארגנו הצעירים באותו מעמד —
לאחר שמשרד הבטחון שינה לפתע את דע
תו — וסרבו לחתום על כל מיסמך שהוא,
הוסבר להם כי סרובם מהווה ״מרד נגד ה
צבא"׳ וכי העונש יהיה כבד .רובם חתמו
על שרות־קבע למשך שנה אחת.
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כביסה שלם ואת פנויה
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לקבלת תוצאות טובות יותר השתמשי כאבקת ככיפה ״אמ״זך" ,תוצרת ביח״ר קצף חיפה
)מיוצרת בפקוח המכון לסיבים ומוצרי יער שליד משרד מסחר ותעשיה( המתאימה במיוחד למכונות
כביסה אוטומטיות וחצי אוטומטיות ממם אמקור ,בנדיקם ודומות.

טכני

תיכון

גימנסיה הומנית

בשתוף עם מכון ישראלי להכשרה טבגית
הרשמה לגומרי כיתות חי ,ט׳ ,י׳

ה ר ש מ ה לגומר* כי תו ת ח־ ט׳ י׳ י״א

מגמות :ט כנ או ת מ כונו ת
ט כנ או ת בנין
רדיו ־ א ל ק ט רוני ק ה ־ טלויזי ה
כולל הכנה כבחינות בגרות

מגמות :

ריאלית והומניסטית

פרטים והרשמה מ־ 13 — 10בבוקר ומ״ 7 — 5בערג
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* תל-אביב:

* ירושלים:

דרך פ״ת 44
מול בית הדר ,טל3$635 .

בית יואל ,יפו 33
טלפון 26337

* חיפה:
רחוב ביאליק 17
טלפון 69041

מטפלת משמרת־הלילה של חדר הילדים
במשמר־העמק ,האירה בפנסה את דלת ה
כניסה• ״היכנס פנימה,״ אמרה שולה הרפז
) (28לבנה גיא בן השמונה• .כאן כבר לא
צריכים אור.״ היא כיבתה את הפנס ופתחה
את הדלת.
לפתע שמעה קול רחש מאחריה .היא לא
היתה צריבה להפנות את ראשה כדי לדעת
מהו מקור הקול המוזר .בכל זאת הביטה
הצידה וקפאה על מקומה .צפע ענק ,יותר
ממסר ארכו ,רבץ לרגליה כשחצי גופו
מעבר למפתן הדלת.
תגובתה היתר .מידית .היא אחזה בידית
הדלת ,סגרה אותה בכוח על גופו הגמיש
של הגחש .״יש צפע בדלת!״ קראה באימה
למטפלת שבחדר כשהיא מתאמצת לבל ית
חמק הנחש מאחיזת הדלת.
לקול צעקותיה של המטפלת השניה הגיע
אחד מחברי המשק ,מחץ את ראשו של ה
נחש במכת פטיש .לאחר שחתך את ראשו
באולר ,נתלה הגוף ליד חדר האוכל של
הקיבוץ.
כמד ארכה .בשבועות האחרונים נדמה
היה לחברי קיבוץ משמר העמק כי קללת
אלוהים את הנחש הצטמצמה דווקא בקיבו
צם. .על גחונך תזחל  " . . .קולל הנחש,
והוא בחר לעשות זאת דווקא במשמר העמק.
מספר יעקב )יענקלד (.סלק ,אב לשני יל
דים:
״ירדנו כמה חברים ,עם ג׳יפ לפלחה ,היה
חם ,לכן היית• במכנסיים קצרים וסנדלים.
כשהגענו לפלחה ירדתי מהג׳יפ ועוד לפני
שהספקתי ללכת כמה צעדים הרגשתי נשיכה
ומיד אחריה עוד אחת .ידעתי מיו שזה צפע.
לקחו אותי מיד עם הג׳ים לביה״ח בעפולה.
הטיפול היה מצויין .אחרי שבועיים הייתי
בבית*.
סדרן העבודה הנאה של המשק ,רמי ,מח
ייו כשהוא מספר :״הקיץ הם ירדו עלינו
כמו ארבה .ברור שאנו נוקטים בכל אמצעי
הזהירות ,החברים פוקחים הוטב את העי
ניים ,מצטיידים עם רדת הלילה בפנסים .אבל
זה לא מספיק — איפה שיש אנשים ,שם
גם יש נחשים.
.הצרה שלא עושים מספיק לביעור הנגע.
גם משרד הבריאות צריף לפעול ומיד ,לא
לחכות שיקרה אסון ורק אז להופיע.״
נחש נמשך ל 11לכ .חברי משמר־העמק
החליטו ,בכל זאת ,לעשות משהו .הם שמעו
שבבית־אלפא המציאו מלכודת נחשים מקו
רית :מאחר וידוע שהנחש נמשך לחלב,
העמידו חבית חלב בחצל והנחשים הבאים
לשתות ממנה — נופלים לתוכה וטובעים.
מיד נשלח אחד החברים למשק השכן,
ביקש לברר פרטים על ההמצאה.
.אתה ממשמר העמק ?״ שאלוהו חברי
בית־אלפא ,עוד בטרם הספיק לפתוח את
פיו .״שמענו שהמצאתם מלכודת ללכידת נח
שים במשמר־העמק.״
העולם תזה 1354

