הקשו והחידוש

מפקד חיל־הקשר לשעבר ,אל״מ )מיל (.יצחק אל;
מוג )מימין( עומד בתור כדי להגיש את טופס־
ההתנדבות שלן ,כשלידו )במרכז( מפקד חיל־החימוש לשעבר סא״ל )מיל (.ברונק שמר.
גם רעייתו של שמר ,נעמי ,התנדבה לש)זור על צהלה .הס היו בין-הראשונים.

הדו סטו ו ^;:׳;,־־־״?.?-׳

רפואה ד״ר אל״מ )מיל (.אברהם עצמון
)במגבעת( עומד ממושמע בתור להרשמה.

יוסף! )״יוסק׳ה״( ג כ ע ,מנכ״ל רשת ה־
שופרסל.
אך היו גם כאלה שלא התנדבו כלל.
אלה היו אל״מ )מיל (.ישראל מידן,
מנכ״ל המועצה לפיריון העבודה והייצור;
מי שהיה מפקד חיל־האספקה אל״מ )מיל(.
צכי טמיר ,המנהל כיום את חברת
רדימיקס ; הומטכ״ל־לשעבר רב־אליוף
צכי )״צ׳רה״( צור ,היועץ הכספי ל־
רמטכ״ל בעבד אל׳^מ יהודה ניצן ,מי
שמנהל כיום חברות ; מפקד אחר של חיל-
האוויר ,אלוף )מיל (.מרדכי )״מוטי״(
הוד ,וראש המוסד וח״ב לשעבר איפר
)״הקטן״( הראל — לא ברור אם מפני
העומס המוטל עליהם או אולי מפני שלא
חשו בכובד האחריות ובגדולת הרגע.
רס״ן )מיל (.ישראל רן ,מי שהיה
מפקד בסים־ההדרכה של חיל־הקשר וכיום
מנהל בית־ספר לנהיגה ,הציע דרך לטפל
בכל אלה שלא התנדבו :״צריך לצבוע
איקס לבן עם עיגול מסביב על קיר
הבית שבו !גר כל מי שלא התנדב ,כדי
שכולם יידעו,״ אמר בתוקף .ולא היה
ברור אם הוא התלוצץ.
מי שיעבור לילה אחד ברחובות צהלה
וישמע קול תקיף הקורא אליו :״עצור
והזדהה!״ כדאי לו להישמע מייד להו
ראה .קיים סיכוי סביר כי הקורא הוא
אלוף־ימיל .ועם כאלה לא עושים חוכמות.

הפרופסור והבושן

סא״ל )מיל (.פרופסור מרדכי גיחון )מ־.
שמאל( ,מרצה לארכיאולוגיה והיסטוריה
צבאית באוניברסיטת תל־אביב ,הגיע לבית־הנוער בצהלה ,שם התקיים טכס־ההשבעה,
יחד עם הפרשן הצבאי אלוף )מיל (.חיים הרצוג ,אשר היה המתנדב ההדור ביותר בלבושו.

ואש הש׳ ב

יוסף הרמלין ,אינו דווקא האיש במעיל הגשם ,הנראה
כמרגל לקוח מסרטים ,אלא דווקא האיש המחייך )מימין(.
היתה זו הופעתו הציבורית הראשונה של הרמלין .לידו במעיל סא״ל )מיל (.דב שפירא.

איש הנבט

מנכ״ל החברה
לחיפושי נפם
לפידות ,מרדכי חן ,ממתין וכמוהו גס
אל״מ )מיל (.שלמה להט ,בתמונה למטה.
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להתאפק . ,ובלהיטותם להתנדב למישמר־האזדחי דחפו ודחקו זה

