
 אבל תשע, אפילו או לימוד, שנות
 טוב כי יודע, בהם שפוגש מי כל

היו אילו ולמדינה לצה״ל היה
הלי ספסל על להושיבם מצליחים

מודים.
 נעשה קדימה הגדול הצעד

ה־ כאשר אחדים, חודשים לפני
 של בבית־ההבראה ביקר רמטכ״ל

לס והחליט אולגה, בגבעת צה״ל
 צה״לי. בית־ספר ולהפכו אותו גור

 בבית- הוצב מור שלמה סגן־אלוף
שבו תוך להקימו ונדרש הספר,
 אלמלא כי היום, טוען מור עיים.
ה בקצב נעשית העבודה היתה

 תוכניות היו לא אז, של מטורף
 היה לא מוצלחות, כה הלימודים

ה נמצא היה ולא האירגון, מצליח
 בית- נפלא. הוא שלדעתו צוות,
 כ־ מפוארים בבניינים שוכן הספר

 כשל הם והמגורים הכיתות שחדרי
 מ- הנשקף הנוף סביר. בית־מלון

 הבניינים נשימה. עוצר בית־הספר
 מעל המזדקרת גבעה על מוצבים
 היבשה. אל מהים החודר מיפרץ
 מיליוני שני הוא בית־הספר תקציב
בכל בו כשלומדים בחודש, לירות

להיכ רוצה מכונית כאשר החבל
 ולחבר להתאמץ מאשר לתוכו, נס

.4ל־ 2 או לבית אלף
ב חשוב גורם היא אף הבושה

ה החייל של ההרגשות מערכת
 תלמיד. להיות מתבייש הוא מגיע.
ה בשכונה, ״עבדאי״ שהיה אחרי
 ומבוגרים, ילדים על חיתתו מטיל

ש בכך להודות לפתע צריך הוא
 כמו לשבת דבר, יורע הוא אין
ה שולחן ליד וממושמע קטן ילד

 של פיקודה תחת לעבוד לימודים,
 המפקדת, לה ולקרוא צעירה חיילת

 מתי לו המורה לצילצול ולהישמע
 עליו ומתי לכיתה להיכנס עליו

ממנה. לצאת

היא המורה
המפקדת

 משתד־ שלו והסגל למה (*ך
 ובימים בשעות לרכוש לים
החיי של אמונם את הראשונים

 בכך, מצליחים הם לדבריו, לים•
לי- של שבועיים אחרי — והראיה
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 נילי סגן־אלוף המחנה, מפקדת לדעת עוזר, הצוות של החברתי גיבוש
 יותר. מוצלחים הלימודים ואת יותר טובות המורות את להפוך אלדר,

במחנה. מסיבה בעת במישחק והחיילים החיילות נראים בתמונה

 שנה ובכל חיילים, 400כ־ מחזור
.2000כ־

 המישפר על ביותר מקפיד מור
 ל־ מגיעים החיילים הצבאית. עת

הטי אחרי מייד שלו בית־הספר
ש אחרי אחדים שבועות רונות,
 הם האזרחיים. מהבגדים נפרדו
 בבית־הספר, להיות רוצים אינם

 זמן, ביזבוז בכך רואים מתביישים,
צעי עליהם שתפקד מוכנים ואינם

 צעירה אפילו או גילם בת נאה רה
 ביום החיילים אחד הסביר מהם.
ידע לא עכשיו ״עד :לבואו השני

 הפריע לא וזה ולכתוב, לקרוא תי
 זה. את צריך אני מה בשביל לי.
 ואני בצבא כבר שלי החברים כל
 כלל מהם רבים בגנון.״ כמו פה

 שהם מהעובדה מאושרים אינם
ממל שהם מכך רק ולא התגייסו,

תלמידים. של תפקיד לפתע אים
שהחיי בכך טמון נוסף קושי

 לא מעולם לאולגה המגיעים לים
עיו לימוד עם ברצינות התמודדו

 בשער לעמוד יותר להם קל ני.
את להוריד או להרים בסיס, של

 לאולגה, קשורים החיילים מודים,
 שלהם, למורות־מפקדות קשורים

ללמוד. להמשיך ורוצים
 כל המישמעת. על מקפיד שלמה

 דרגות לבעלי להצדיע חייב חייל
 מיס־ נערכים במקום ממנו. גבוהות

הו על ומקפידים ואימונים, דרים
 השיעורים בעת החיילים. פעת
ה אחד נכנס כאשר לעשן. אין

 נשמעת הכיתה לחדר מפקדים
ו קמים והחיילים הקשב קריאת
הלי שעות מלבד לדום. עוברים
ש והשעות האינטנסיביות, מודים

 על לשקוד התלמידים חייבים בהם
 להשתתף חייבים הם שיעורי־הבית,

ה כזו חברתית־חינוכית, בפעילות
 או מהחוץ גורמים על־ידי מנוהלת

כחיי לפעול וכן עצמם, ידיהם על
 בטחון־שוטף מפעילות חלק לים.

 החיילים־התל־ על־ידי מתבצעות
מידים.

 שעות הנוקשה, המיסגרת למרות
 הרבה, והפעילות הצפופות העבודה

וכאלה מבקר, כל יכול בגללן, או
)54 בענזוד (המשך

 צחצחק
טילאק עם

טילאק
 השן אמאיל על ומגינה השיניים בריאות על שומרת

טילאק
עששת ומונעת שן אבן מסירה וקפה, תה ניקוטין, כתמי מסירה

טילאק
רעננה לנשימה

7י1כ ק0
שחת שפחה לכל השיניים מ המ

שיווק ורשתות פרפומריות מרקחת, בתי בכל להשיג

בע״מ דיסקו

 5 מועדון
חדשה לתרבות
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ורכיבה גידול,אילוף - הסוס
ת א מה עם אבנון נדי מ 3י.- .ברלב חיים של הקד 9 1 • י לי 9
ה ג ו ת - י א  ן הר□ פריה של בתרגומה מהטסמדה מואסי מ

ת מו מ ת ח ספ ף( בברו ת ו ליי 199-. המחבר. בהדגמ
אכלי□ חמוץ מ ק- תו סיניים מ
ת מורחבת שויה מהדורה א י ל" 149-. .כץ רותי מ

ייסורים ללא -דיאטה נוכה משקל
ת א י לי 69 - .פרחי דייר של תזוותי ווספח רון גיזה מ

ת מילים ת-כתובו עסיסיות קיר זרוקו
5-.אלמווים. בידייוברים שורשמו לי• 9
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