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 )51 נזענזוד ((המשך
 שנה, מדי גיוס חייבי אלף 14 של

 שנות משמונה פחותה שהשכלתם
כש כיום, הכל. את אומר לימוד,
 שנים, תשע כולל החובה לימוד

 מתוחכם צבא שהוא לצה״ל, אין
 עם לעשות מה כמעט ומודרני,

 מן זוכים מרביתם כאלה. חיילים
לקט אותם כשמכניסים ההפקר,

 לימוד. שנות שמונה של גוריה
 בצורה למדו לא מהם ניכר חלק

 אחת, שנת־לימודים אפילו מסודרת
 או שנתיים אולי למדו והשאר
 הלימודים תוצאות אך שלוש,

ו בהשכלתם, ניכרות אינם הללו
כחסרי־השכלה. מתפקידים הם

 גייס לא ארוכות שנים במשך
 היו הם אלה. חיילים כלל צר,״ל

 מהם גדול חלק ולנטל. למעמסה לו
ה בבית־הסוהר עצמו מוצא היה

 וערי־ נפקדות בעוון בעיקר צבאי,
 בכלא ישיבות כמה ואחרי קות,
מהצבא. משתחרר היד,

 פה ״אני
בגנון״ כמו

 פעל השנים אותן כל משך ^
הצב בית־הספר מחנה־מרכוס, ■■
הצ מחנה־מרכום אולם בחיפה. אי

 ביחס מיזערית הצלחה רק ליח
 האנאלפבתים של הענקי למיספר

 מח־ מדים. שלבשו וחסרי־ההשכלה
עב בלימוד בעיקר עסק נה־מרכום

 בעלי שהם חדשים, לעולים רית
וב בעברית, ידע חסדי אך השכלה
בע נגדים, של הלימודים השלמת

הר שלפתע רבי־סמלים, דרגות לי
האלמנט ההשכלה שחוסר גישו
 בעברית הידע וחוסר שלהם רית

 עם ביחסיהם להם מפריע בסיסית,
חייליהם.

הצב בתי־הספר קולטים כיום
 אלף 14 מתוך אלפים 4000 איים

 לגיל שהגיעו ללימוד הזקוקים
הנות האלפים עשרת לגבי גיוס.
טב מסלולים שני קיימים רים

 איזה לומר יכול אינו שאיש עיים,
 כי מסכימים, הכל אך עדיף, מהם

מקום. באותו מסתיימים שניהם

מפקדת
וחברה

 היא אלדר נילי נן־אדוף
י  הקצינה בצד,״ל. ידועה דמות ״

 הגיזרה, ודקת החטוב הגוף בעלת
 בחולצת או בחצאית קפל כל אשר

 השער בעלת מודגש, שלה המדים
 מעטרים פניה את ואשר הקצר,

בצבא. דבר שם היא מישקפיים,
 נשואה ,33 בת כיום היא נילי
 ומתגוררת באוניברסיטה למרצה

ה שמונה במשך בקריית־מוצקין.
 את נושאת נילי האחרונות שנים
 1972 שנת ומאז הסגן־אלוף, דרגת

 האשד, הסגן־אלוף היא היום ועד
בצבא. צעירה הכי

משירו להשתחרר נילי כשעמדה
 החליטה היא בצה״ל הסדיר תה

 קאריירה ולהתחיל קבע לחתום
 קורס־ מפקדת היתד, היא צבאית.
 קורס־ מפקדת אחר־כך מ״כיות,
 כיהנה לפיקוד־צפון, עברה קצינות,

 היתד, שונים. מטה בתפקידי שם
ב המורות־החיילות על אחראית

 הנחשלים וביישובים העולים יישובי
 שימשה כך ואחר הארץ, בצפון

 הכלל-אר- יחידת־המורות כמפקדת
 היא לתפקיד תפקיד בין צית.

ו באוניברסיטה, ללמוד הצליחה
הסוציולוגיה. לימודי את סיימה

 לפני נילי, של האחרון תפקידה
 קצינת־ היה מרכוס, למחנה שהגיעה

 שהאלוף בעת הצפון פיקוד של חן
 אלוף- היה איתן (״רפול״) רפאל

כימיה, נוצרה השניים בין הפיקוד.

 הגיוס מועמדי אלפים מעשרת חלק
ו לצה״ל, מתגייסים אינם כלל

עצ את ומוצאים מגוייסים אחרים
ה גדודיים, שומרים בתפקידי מם

כעובדי שביניהם אינטליגנטים

 הוא כרמטכ״ל, רפול וכשמונה
 רצתה שבו לתפקיד נילי את העביר

 את ראה רפול מרכוס. מפקדת —
 ולדעתו במיוחד, כחשוב התפקיד

ביותר. לו המתאימה נילי היתד,
 שגדלה תל־אביב ילידת היא נילי

 את פגשה גם שם בקריית־מוצקין,
 התפרסמה אחדות שנים לפני בעלה.
 הסיפור נכתב כשבעיתונים נילי,

צב מיסמכים שאיבדה קצינה על
 כך אחר חיפה. באוניברסיטת איים

 שהיה נילי, של מתיקה כי התברר
ניי נגנבו אמנם במלתחה, מופקד

 שהכינה עבודה זו היתד, אך רות,
צב מיסמכים ולא לאוניברסיטה

איים.
 יראת־ רוחשים במחנה־מרכוס

 שקשה למרות נילי, כלפי כבוד
 או נוזפת, גוערת, אותה לשמוע

 לה שמקנות הסמכות את מפעילה
 מהמורות רבות לגבי הדרגות.

 לא היא נילי מהתלמידים ורבים
 יש שלהוראותיה המפקדת, רק

 גם אלא ערעור, ללא להישמע
 את לשטוח אפשר שבפניה ידידה

עידוד. או עזרה ולקבל הצרות
 העבודה במייוחד חשובה לנילי
 שמע- יודעת היא שלה. הנוכחית

 צה״ל, של המתחדשת רכת-החינוך
 שעליהם בתי-הספר את גם הכוללת

 של בסימן נמצאת מופקדת, היא
 יש אד הצלחות. וגורפת עליה

מפקדיה על גם רבה, ביקורת לה

 משוחררים דבר של בסופו רס״ר.
 אחרי מוקדם שיחדור מהם רבים

בכלא. ארוכות תקופות
מו זוהר אבי קצין־חינוך־ראשי

אם מספק, אינו כיום שהמצב דה

 עושים, שאינם פקודיה על וגם
די. לדעתה,
 ולעבודת לעבודתה מתייחסת נילי

 כאל רק לא במחנד,־מרכוס המורות
 כאל יותר אלא לצבא, שירות
תלמיד כל לדעתה למדינה. שירות

 ומי מעצמו התלהבות מלא הוא כי
 הוא כה. עד הישגיהם על מיפקדתו

 גדולה שיכבה, עוד שקיימת יודע
 סיימו שלא אותם משיכבת יותר

לטפל, יש בה שגם כיתות, שמונה

 עברית לו להקנות שמצליחים
 במקום לוחם רק לא הוא והשכלה,

 חשוב וזה — אלא שירותים, חייל
 יותר, טוב אזרח — לדעתה יותר

 בבית־סוהר אסיר, להיות שסיכוייו
ופוחתים. הולכים אזרחי, או צבאי

 זו, לשיכבה ההשכלה הקניית אך
 כל עם מתמודדים אין כשעדיין
ב כיום היא התחתונה, השיכבה

 האחרת השיכבה אוטופיה. חזקת
שמונה שסיימו אותם את כוללת
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