
 קיר שעוני 3 * שרייה בולל לרודוס טיסות 3 *
אוסניי□ זוגות 2 * 5>וש0 יד שעוני 2 * 5£11>0

מצלמות 3 * לילדי□
לנוער ״הוואי״ מיטה בלי סטים 5 <״ב ציפות + סדינים סו לל לגבר ״לאקי׳• חולצות 15 ;'ב
״ ״ארפד צרפתי בושם בקבוקי סו * למבוגרים ״הוואי״ מיטה כלי סטים 5 *
 זוגות 10 ;*ך ־־אדנ׳יו״ לחות קרם בקבוקי 10 * ״בוגרט״ שייב אפטר בקבוקי 10 *

לילדים. משחקים 25 קיב ״גלי" סנדלים

 22 מם׳ שלנו גר.1התצ בביתן השתתפות וטפסי פרטים
ומעונו אד□ ביריד
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אינדיאני ראש
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 הנחות מיבצע
חד־פעמי!

ת לרגל ח תי ת פ ה בי פנ א  ה
״ ״ראש אני די אינ

שכנו ש. במ החד

ת ר סג מ בצע ב רו המי מכ  יי
מי כל ״ ״ראש דג י אנ די נ  אי

ב ט מי ם מ צרני  ובעולם בארץ הי
רי חי מ בצע ב ם. מי די ח מיו

ש להשיר. א ר  ת״*ז 7 אינדיאני-מונטיפיור■ ב
ת ובחנויות המובחרו

ם קי פו ד ל ה הנ׳ח״ל ש
)53 מעמוד (המשך
 לשישה הולכים אחר־כך חודשים, מספר

 לתקופה לאחר־מכן להיאחזות, חודשים
 ביטחון במיסגרת פעילות של נוספת
 חודשים מספר של פרק עוד אחר-כך שוטף,

 לאחר־מכן מתקדם, אמון
 ו־ מוקדם משל״ת (להבדיל של״ת־ביניים

תע של נוספת תקופה מאוחר), של״ת
 היא האחרונה התקופה מיבצעית. סוקה

שי חודשי 40 :הכל סך האחרון. השל״ת
רות.

 טירונות עוברות הן :שונה הבנות מסלול
להיאח לחצי־שנה הולכות

 של לבנים מצטרפות הן שם שלהן, זות
משר אחר־כן־, הגרעין.

 במיסגית מינהלה בתפקידי הבנות תות
ה עוברים שאותו השוטף, הביטחון

 לאחריות הדבר שמגיע ברגע אולם
ה מכל הוצנו את נד,וראי מישקד, מנער
 התנדבותית מיסגרת ״זווהי וטוען: עניין

 יודע לא אפילו ואני לנו, ׳שייכת •שאינה
 ר״שמי.״ באופן דבר שום עליה

 גם מלאה אחריות אין כי מתברר ־אולם
 שבהם האחרון, ווהשל׳׳ת הביניים בשל״ת

 משחתים והם ׳בני־הנוער, מחויילים כבר
כחיי ואימונים מבצעי שירות אחרי בהם
 נהוראי, לדיברי אלה, מיסגתת גם לים.
 האגף של המלאה באחריות מצויות ׳אינן

מת לחייל ״האחריות עומר. הוא שבראשו
 הביטוח מוסדות בין :שיניים יבין חלקת

 טוען. הוא מ״שרד־הביטהון,״ לבין הרפואי
 סשל״ת או בישל״ית־ביניים הנמצא הייל ״אם

 הטיפולית האחריות ׳נפצע, או תולה מאוחר
ה ׳נמצא שביו המשק יעל המשק. על חלה

כנח״ל מדריכות
? אחריות בלי שירות

 לשל״ת עוברית הן זו תקופה אחרי בנים.
 24 בנחי׳ר הנמשך שלהן, השירות סוף עד

 ב־ דאהי־ים בחילות 20 (במקום חודש
צה״ל).

ת נורמות  חברתיו
לא-מעגייגות

לבין בית־הספר שכין תקופה ז*!
 נהוראי, מישקה לגבי לצה״ל, הגיוס 1 1

 כולו שהגרעין יודע ״אני מתה. תקופה היא
 מוקדם,״ של״ת ׳בסלנג שנקריא למה יוצא
 מישהו ׳שיאם יודע גם ״אני אומר. ■הוא
 במים־ למשק לצאת חוצה ילא שהוא יגיד
 אחד אף .שאין בגלל המוקדם, השל״ת גרת

 יוציאו שלו החביר׳ה ישם, עליו שאחראי
 ללכת יוכל ליא הוא ׳ואז מהגרעין, אותו
 חבר- ׳נורמות הן אלה אבל לנח״ל. אייתם
מ החיבר׳ה אותי. מעניינות שאינן תיות

 שלהם מהחברה להוציא גם יבולים הגרעין
 מוצא לא שליו שהאף מפני רק מישהו

בעיניהם.״ חן
 והתעלמות מוחלטת שיטות במובן, זיו,

 יוה־ הנוער אגף קיימת. ממציאות מודעת
 מעודד נהוראי מישקה עומד שבראשו גח״ל

 גם זה השאר ובין הגרעינים, יצירת את
 מופיעים ליו שקדמו ואלה נהוריאי ׳תפקידו.
המעוד תגיועות־ינוער, של שונים בכנסים

 ל־ וללבת לגרעין להצטרף צעירים דים
 עם מתמיד מגע מקיים נהוראי נח״ל.
 ולמרות החלוציות, הנוער ׳תיניועות ראשי

 ׳תקציב אין והנח׳׳ל הנוער אגף ׳שבמיסגרת
 האגף מוצא תנועות־הינוער, עבור בספי

 של שונות פעילויות לעודד שונות דרכים
הכספית. מהבחינה התנועות

מיסגרת
רישמית לא —

ער גן! בתנועות־ משתמש והנח״ל הנו
 על להחתמה שלו כשליחות הנוער 1\

 מתהליך חלק ולגרעין. לניח״ל הצטרפות
 לשל״ית ההליכה הוא לגרעין ׳ההצטרפות

 במיסגרת המוקדמת, להכשרה או המוקדם
 ׳שזה- בני־הנ׳וער מופקרים ישם התנועתית.

 אבא, להם ואין הלימודים את סיימו עתה
 במיסגרת־ ׳נמצאים שהם כעת אחראי או

 מישרד־הביטחון, מעודד זאת לא־מיסגרית.
 ואז יותר, מגובשים יחיו ׳שהגרעינים כדי

א. הצב טונות שיל על ייקל

העבו ימי ׳ביטול לגבי האחריות גם :חייל
 1 או מאחריות, מתנער המשק אם שלו. דה

̂  החייל, אית ביטח ולא ׳כסף לחסוך שרצה
אח מאיתנו דורשים מישפחתו או והחייל
 1 לקחת מוכנים אנחנו ׳ברירה, לנו ׳אין ריות.

 , באותו "אבל הזיו, האחריות את עצמנו על
 | שיול- ׳ואנו ׳בנח״ל לחיות החייל מפסיק רגע
מה רחוק רגיל, חייל ׳להיות אותו הים

 זה יאם שלו. מהגרעין ורחוק שלו חברים
1 עניינו.״ זח לו, כדאי

ת_______ ד אחריו
צבאית להלווייה

ם ד  בכל-זאת מישרד־הביטחון ןןו
*  נהו־ מ״שקה מסביר ■למשהו. אחראי י

 של או שיקום של עניין ושי ״אם ראי:
 גם אחראים אנחנו אחראים. אנחנו נכות,

י מוות.״ של במייקרה צבאות הלווייה על
 ראש צודק היבש החוק ׳שמבחינת יייתכן

 יקבע בית־המי׳שפט והנח״ול. הנוער אגף
 ׳באחריות הביטחון־דמיישר חייב אומנם אם

 אחרים, נעירות איו ונערים יפלג נורות לגבי
 אולם שלהם. המוקדם השל״ת במיסגרית

 ה1יבראש-ובראשו הוא נהזראי של תפקידו
 ׳י* צעירים ׳אותם כי ייודע הוא הינוכי. תפקיד

 חיינוך שקיבלו אחרי לנח״ל, ללכת שרוצים
 החודשים על לוותר מוכנים אינם תנועתי,

 כשכל הגיוס, לבין ביית־הספר סוום שבין
 • הוא היעד. לקיבוץ הולכים שלהם החבר׳ד■

 רוצה הוא שאין לומר שיעז שמי יודע גם
 ב־ משהו לו יקרה שאם מפני רק ללכת

 1 דואג ללא יישאר הוא השיל״ית מיסגרת
 שליו הגרעין על־י׳די יוקע — עוזר או

ומהגח״ל. ממנו ויגורש
 סימנים נוסף. דבר יודע נהוראי ׳ומישקד,

̂  ה־ השם ואפילו הרצאות טפסים, שונים,
 ק את מטעים מוקדם״, ״של״ת בליתי־רישמי

 הנר־ במיסגרת לקיבוץ ההולכים הצעירים
 יודעים מהצעירים מאד מעטים שלהם. עין
 מישרד־הבי־ באחריות נמצאים הם אין כי

 טפסים על אותם החתים ׳שאומנם טחון,
לגבי אחריות כל על חיתם לא אך שיונים,

 י לעתו טרח לא ׳והנח״ל הנוער ׳אגף הם.
ה את ציין לא ׳ואפילו הסברה, פעולת
 מהלה, או אסון של שבמיקרה עובדה

חשו הוריו, או הגרעין, הבר הצעיר יהיו
 ולסבל בסכומי-עתק הכרוכים לנזקים פים

 מבלי לצמיתות, ׳בעינו יישאר שלעיתים
לדואג. לו יהיה ■שאיש


