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 מסלול־מיכשולים, בצה״ל המכונה הסוג מן

החניכים. של התעסוקה ממוקדי אחד היווה

 התגלתה היפה, ארץ־ישראלהיפים
כ בשומריה, תיפארתה בכל

 מניר־יצחק רוזנטל עירית של בדמותה מו
(למטה). הכחולות בחולצות וביפים (למעלה)

 — הפאר סף על כמעט העומדת לוכם
 דבר של לאמיתו כי להטעות, היתה עלולה

 להציג הצעיר השומר לתנועת שדדה מה
 ב־ שהוקמו והמיתקנים המיבנים לא הם

אותם. שעשו האנשים אלא שומריה,
 הבינוניות השכבות חניכי 7500 אלה,

 בכל השומר־הצעיר קיני של והבוגרות
 השומריה את שאיכלסו הם הארץ, רחבי

שהו גם הם ותוכן. חיים אותה ומילאו
 השומר־הצעיר (חניכי השמוצניקים כי כיחו
 ■נשארו הנוער) בסלנג מכונים שהם כפי
 המוסרית החברתית, האצולה כיום גם

אצו זוהי הישראלי. הנוער של והרעיונית
 השתנו ולא כמעט החיצוניים שסמליה לה

 תנ״כיות, סנדלים :ויותר שנה 40 מזה
 כחולה חולצה הדוקים, קצרצרים מכנסיים

ו מתולתל שיער לבן, שרוך עם רחבה
 רציניות ונוסחאות מליצות והמון פרוע,

בשובבות־נעורים. מהולות
 תנועת נותחה ביסודה אבל להאמין, קשה

 אותה שכוננו כפי ממש השומר־הצעיר
 ב- שברחו בעת שנה, 60 לפני מייסדיה

 הרוסים מאימת מילחמת־העולם־הראשונה
נצי התמזגו שם לווינה. גאליציה מעיירות

 צעירי־ בשם שכונתה רעיונית תנועה גי
 השומר, בשם צופי אירגון חברי עם ציון,

 להיות שנועדה השומר־הצעיר את הולידו
היהודי. העם של הראשונה תנועת־הנוער

 מתן שגרסה והאידיאולוגיה, המתכונת
 הנוער, של עצמי וחינוך עצמית הגדרה

הגר מתנועודהנוער מעט לא הושפעו
 ל- כריאקציה שנולדה ואנדרפוגל מנית

ו המקפיד השמרני, הפטריארכלי מישטר
.19ה־ המאה בשלהי אירופה של המחמיר,

 היתד. כבר מילחמת־העולם־השניה, ערב
 מאות חובקודעולם. תנועה השומר־הצעיר

 תבל, יבשות בכל פזורים שהיו קיניה
יהו קהילה בו שהיתר. מקום בכל כמעט

 הברים. אלף מאה כמעט מנו גדולה, דית
 1930 שמאז לתנועה כביר הישג זה היה

 להגשמה אותם וחייבה חבריה את חינכה
 הקיבוץ־הארצי קיבוצי במיסגרת עצמית
בארץ.

 וציניות חומרנות של בעולם כי לגלות
 וכוח־משי־ קיום עדיין יש וגוברת הולכת

מח מחבריה התובעת בתנועה לנוער כה
 מעשית הגשמה בצד וכושר־עיוני שבה

ב גם כי להיווכח שלה; האידיאלים של
 לתנועת נותרו עדיין השישים שנתה

וחיו קסנדנעורים עדנה, השומר־הצןניר
 לשמר היה שניתן מכך להתפעל ניות;

ה ארץ־ישראל של אנושית שמורת־טבע
 ומריה הש שיכלה מה זה — והנשכחת יפה

 חלק בה שנטלו לאלה להציע החמישית
כאורחים. בה צפו או
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 האישית. וההגשמה החלוציות לתקופת מאלבומי־זיכרון יצאו כאילו שניראו אנושיים
*0תש״ח. דור או הפלמ״ח דור בני של מושלם העתק היו הקצרים במכנסיים והנערים הנערות


