
הקרקע על
ה ק ס ד

יודעים ם צנחו׳ ה
ק רא רלחום, ו

ולהסתער, לתקוף
לאהוב, גם אלא

וליהנות להשתולל

 יוס״הצנחן, לעריכת הרישמית הסיגה
 בצה״ל, האחרים החילות פל ימי כמו
 את לחשל המוראל, את להרים :היא
 היחידה. גאוות את ולחזק החייל רוח
 האדומות, הכומתות חובשי מאות אן

 הספורט מיתקני על השבוע שהסתערו
 וש־ כפר־המכניה, של וגריכות־השחייח

רחבות־הידיים המידשאות על השתרעו

 יש הצנחן ליום כי הוכיחו המקום, של
 מהחי- יותר חשובה אולי מטרה, עוד
הצנ בין האהבה טיפוח : והחיזוק שול

לצנחנית. חן
 שירי־המו- את קוטע הרמקול בעוד

 בהודעות כולו, היום במשן ששודרו לדת,
 משיכת־ ,כדורעף כדורסל, תחרויות על

השו היחידות בין ותרגילי״כושר חבל

 זוגות־ להם התפזרו הצנחנים, של נות
 מקפלות־ עם כנפי־הצניחה בעלי זוגות,

 עתירי״קרבות צעירים קצינים המיצנחים,
 ולוחמים, חחיילות״הפקידות, עם וצלקות

 פני-התי- את מסתיר בקושי הזקן אשר
הח״ן. קצינות עם שלהם נוק

הת המלון של האחד שבקצה בעת
וניסו כדור, אחרי צנחנים עשרה רוצצו

 בין אהבה לגילויי קודש השנה היה הצנחן יום
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 כפר מידשאת על המוצנח והנח״ל הצנחנים חיילי התחבקו חבריהם,
 וקצינות הפקידות החיילות, המיצנחים, מקפלות חברותיהן, עם ,המכביד-

המישחקיס. במיגרשי תחרויות־ספורט עורכים חבריהם בעוד הודן,

איס־ג״מה
למיס, לקפוץ

 למי־הבו נזרקה כאשר
 צ לגוש אות זה היה

החמ את המזכירה תמונה צרו

 שלושה תפסו הסל, לעבר אותו להשליך
 פקידת ניצה, את צעירים סגני־מישנה

 המדים עם אותה וזרקו היחידות, אחת
הבריכה. תוך אל

 להסיר האחרים לצנחנים סימן זה היה
 שלהם, הגבוהות הנעליים את במהירות

ה אחת ליד האישי הנשק את להניח
 גוררים כשהם לבריכה, ולקפוץ גדרות,
 במיקרה שעמדו החיילות, את איתם

השחייה. בריכת ובין ביניהם
ה בצידו משכו הסיירת שחיילי בעוד

 המוצנח הנח״ל ואנשי החבל, של אחד
 חני ותמי, יוסי להם מצאו השני, בצידו
 את בנפרד, זוג כל ואיציק, אורנה ועודד,

וליט תחתיו התיישבו שלו, הפרטי העץ
ב רק ומי בידיים מי זה, את זה פו

■ מבטים.
 על תרגילים עורך בני הרס״ר בעוד
 סביבו, הבנות כל להערצת וזוכה המתח,
 פלד, עודדה (מיל.) סגן״מישנה שוטטה

ש העיר רמת־גן, עיריית ראש של בתו
ידועה שהיתה ומי הצנחנים, את אימצה
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