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 הדק קול־הסופרן מהדהד !״שק ״דגל
 במחנה־אימונים ׳מ״מ״כ״פית עירית, של

בהרי־יהודה. אי־־שם
המשר חיילות מארבע אחת היא עירית

 צבאיים בנושאים כמדריכות זה בבסיס תות
 תת־ פירוק בנשק, טיפול כגון בסיסיים,
 אוטומטיים, אפ.אנ. ורובי עוזי מיקלעים

כלליים. ואימונים ותס״ח ת״ם ירי־למטרה,
טי־ מדריכות שחיילות בצה״ל, מקובל,

המד זאת? מבצעת כשהבחורה להיכשל,
ומופת.״ דוגמה להם משמשת ריכה

 משה, ג״מ0 מוסיף מאד-״ פיקפקתי ״אני
״כש הבסיס, של מקצייי־ההדרכה אחד

 עומדות חיילות שכמה לנו הודיע המפקד
 הטירונים. את לאמן כדי אלינו להצטרף
 הפכה הבדיחה אבל בדיחה. שזאת חשבתי

ימים." כמה תוך למציאות
 מסביר בהדרכה,״ כוח־אדם לנו ״חסר

 לשלוח היא בצה״ל ״המדיניות . סא״ל
קר ליחידות כשירים אנישים שיותר מה

 לתפקידי־ האפשר ככל ומעטים ביות,
 פיקוד ישל להצעה נעניתי כך משום העזר.

 מד־ כמה אצלנו להפעיל לנסות ההדרכה
 הח״ן. של מבסיס־האימונים ריכות־בנות

 תצי שהן אחד: בתנאי רק לכך הסכמתי
 בסים על שלנו למחנה־האימונים טרפנה

להתנדב, ביקשו רבות בנות התנדבותי.

״עוזי" בתיפעול חיילים מדריכה עירית סמלת
— הבדל כל אין

טירונים מתרגלת מד״פית
לבנות בנים בין —

 חיילות ארבע אך אחרות. וחיילות רוניות
 של הגברי מסגל־ההדרכה חלק הינן אלה

טירונים־חיילים. מתאמנים שבו בסיסן,
סב כבר שהוא הבסיס, מפקד
 הוא שלו. ב״אמאזונות״ מאד גאה לנכדים,

 חדשה אווירה לבסיס הביאו שהנערות טוען
אתגר. וגם ושונה,

 הוא להבין,״ ״צריך ומופת. דוגמה
 עזה תחרות קיימת ״שמאז־ומתמיד אומר,

 רקע על הטירונים• לבין המדריכים בין
 גבר של ריגשותיו את לשער נקל זה,

 כיצד ללמדו באה חיילת־נערה כי שמגלה
 שניות! שלוש תוך אם.אב רובה מפרקים

 להשתוות כדי יכולתו כמיטב יעשה הוא
 לגבור ואפילו הנערה, של למהירותה

 את לוקחת כשהמדריכה למשל, או, !עליה
 קילומטרים 20 של למסע שלה הכיתה
כלשהו בחור יוכל האם — מלא בחגור

 ובינתיים רבה, בקפידה בחרנו אנחנו אבל
בלבד. מהן ארבע על הבחירה נפלה

ל התייחסתי ״אני לדתיים. פיתרון
 למרות אותו, ויישמתי ברצינות עניין

 יילך, לא שזה שטענו חריפות, ביקורות
 להפתעת אבל רבות. בעיות ושתתעוררנה

 רק לשאול צריך. עובד! העניין — הכל
 מה האחרות הבנות או מירד, עירית, את

 כשהן מרגישות הן ואיך כך, על דעתן
 את לשאול צריך בחורים. על מפקדות

כך. על מגיבים הם איך הבחורים
 היו ״בהתחלה המפקד, מודה ״נכון,״

 הדתיים, הטירונים עם בעיות קצת לנו
 מאחר בעצמם. המוצא את מצאו הם אבל

 פקודות לקבל מהם מונעת הדתית שהכרתם
 שהמדריכה מה כל עושים הם מנשים,
 כשלושה של ממרחק אבל להם, אומרת
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