
 החיילות- גבוהה. ברמה עדות
 גבוהה די בתדירות עורכות מורות

 של הרישמית התווית תחת מסיבות
 שמחנה- העובדה ערבי־תרבות.

 מרכז של בליבו שוכן מרכוס
 פתוח המקום את הפכה הכרמל
סוער. רבה ובמידה
 המפקדים לצוות לבוא קשה

 על בטענה מחנרדמרכוס ולמורות
 שלהם, הנוקשות וחוסר הפתיחות

 של המופגנת הצבאיות מול בעיקר
מחנה־מרכום, מורות אולגה. מחנה

 עם שירד ,24 בן רופא־שינייט
 כשהיה בסקוטלנד לגלאסגו הוריו

 חודשים כמה לפני וחזר שנה בן
זאת: מסביר לארץ, כעולה־חדש  

 חניתה. בקיבוץ באולפן ״הייתי
 דיברתי אבל טוב- שם האולפן

 אנגלית, רק האולפן לשעות מחוץ
 האווירה האולפניסטים. שאר עם
 עושים כאן עברית. של היתר. לא

 גם לומדים, גם בעברית. רק הכל
 חיילים, וגם משחקים גם אוכלים,

בעברית.' הכל

 כזו לדרגה החיילים־התלמידים כשמגיעים
שלם״, ״לוח לקרוא יכולים הם שבה

 שביקרו חינוך אנשי גאוותה. את להסתיר המורה־החיילת אפילו מתקשה
האינטנ חיובי. כנס שם שקורה מת את הגדירו הצבאיים בבתי־הספר

הרגילה. ההוראה לרמת מעל לדעתם היא החומר מועבר שבה סיביות

היש מראים והמפקדים המדריכים
 ביותר קצרה תקופה תוך גים.

 עברית. חדשים עולים לומדים
 מרביתם, באים, החדשים העולים

העב השפה בלימוד שנכשלו אחרי
 או הקיבוצים מאולפני באחד רית

 הם ובמרכוס בערים, האולפנים
 ד,צ־ שלא מה ימים במשך לומדים

שבו במשך באולפנים ללמוד ליחו
התלמידים, אחד חודשים. או עות

 צעיר, רופא־שיניים אותו לדברי
 רופא של תגים כתפיו על הנושא
 ״אולי מעולות. הן המורות צבאי,

 זקנות מורות לא שהן טוב זה
 באיזה רק שחושבות ומקצועיות

 כדי שלהם העבודה נגמרת שעה
 המורות כאן הביתה. ללכת שיוכלו

 כמעט איחנו הן שלנו. חברות הן
 אחרי וגם בהפסקות גם היום, כל

 שלמורות רואים כאן הלימודים.
 וזה שלי ומד,עברית ממני איכפת
רגיל.״ באולפן מאשר אחרת

ראובן מידי סמלת
בערבון־מוגבל ציונות

 שלי.״ החבר וכמו כמוני זיו
 וכי ציונית שעבודתה טוענת מלי

ב שליחות הרגשת מרגישה יא
 לעזוב עומדת היא אולם הזו. בודה
 הצבא. ואת בית־הספר את קרוב

 ולהשתחרר להינשא עומדת יא
 יפגע שזה יודעת ״אני !צה״ל.

 הכבוד כל עם אבל תלמידים.
 חשובים יותר לי ולציונות, צבא
 צריכים שאנחנו והדירה שלי חבר

 מאשר לרכוש, כדי קשה עבוד
באולגה.״ חיילים

חזוי  ל
ולעודד *ל

 החינוך שמיפעל ספק ין ^
המיס־ אחד הוא צה״ל של

 שבעת הצבא של היפים עלים
 תמיד ולא בכותרות היה האחרונה

 •הרמטכ״ל, של התלהבותו לחיוב.
 כדי שלו הפנאי ריגעי את המנצל

התל עם ולשבת לבתי־הספר לבוא
ב חיוביים צדדים מאירה מידים

 מיפעל גם אך רפול. של אישיותו
 ,שפעם חיילים ההופך זה, חשוב
 למועילים כלל בהם רצה לא צה״ל

 יותר טובים ולאזרחים במדים,
 לעומת מתגמד השיחרור, אחרי

הבעיה. של היקפה'
 התקציב על האחראים היו אילו

 צה״ל, של הלימוד במחנות מבקרים
 בוגרי החיילים את רואים היו

 החופשה את מנצלים אלה מחנות
ול לבוא מהיחידה שלהם הקצרה

 לנסוע במקום בבית־הספר. בקר
 לעודד מנת על לחברה, או הביתה

 הגיעו, עתה שזה התלמידים את
 הם כיצד בגאווה להם ולספר

בשירות. ש.ג. ולא חייליבדלוחמים
 התקציב על האחראים היו אילו
 במוסדות הלימוד על-ידי כי מבינים

 חיילים מרוויח צה״ל רק לא אלה
 מקבלת המדינה אלא יותר, טובים

 יתכן יותר, הרבה מועילים אזרחים
 מיליוני עשרות כמה נמצאות שהיו

 המעגל את להשלים כדי הלירות
 מתגייס, חייל שכל לכך ולדאוג
להע הצליחו לא והסביבה שהבית

 זאת יקבל חינוך, או לימוד לו ניק
בצבא.
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