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 היה זה בעייתי. או עצוב חיים
 קשה מהמם. לעיתים כי אם מעניין,

 הרבה כל־כך שיש להיווכח היה
 שהדירו הזו, במדינה בני־נוער
 צעיר בגיל מבית־הספר רגליהם
 הידיעה מכבידה יותר ועוד כל־כך,

 דבר למענם לעשות ביכולתי שאין
התפקיד. במסגרת

 המיפגש שקרוי במה ״התנסינו
 קט ולרגע ארץ־ישראל־השנייה עם

 המית־ של השני עברו אל הצצנו
 מול פנים־אל־פנים עמדנו רם.

ו חברתית ועזובה עוני כמו שמות
 עור השמות קורמים כיצד ראינו

 עגומה למציאות והופכים וגידים
בקירבנו.״

 מחלת גילוי
הכליות

ה ודם ס  הבינו וחברותיה הד
העגומה שהמציאות מאוד מהר ר■

 במיסגרת עצמה את מיצתה היא
 אינם מפקדיה צה״ל. של הגיוס
ולהעבי מהתפקיד לשחררה רוצים

 ו־ עיסוק, של אחר למישור רה
רוני. את להפסיד עומד צה״ל

 שלב הן הרפואיות הבדיקות
הבדי מילבד בגיוס. ביותר חשוב

 במיפגש הנערכות הרגילות, קות
 מרכז- לבין הצעיר בין הראשון

 חוזרות, בדיקות נערכות הגיוס,
 של מטרתן הגיוס. לפני שנה כחצי

 אם לגלות היא החוזרות הבדיקות
 או מחלה בעקבות שינויים, נערכו

 הראשונה, הבדיקה מיום תאונה,
 מדייקים שאינם אלה את לגלות וכן

 מוסרים הם אותו במידע-הרפואי
ש כאלה יש לשילטונות־הצבא.

 כדי נכון מידע־רפואי מוסרים אינם
שיפ רפואיות מיגבלות להסתיר

 ליחידה־מובחרת. לללכת להם ריעו
להשתמט. הרוצים אחרים יש

בבדי מתגלות קרובות לעיתים
 לא עליהם מחלות הרפואיות קות

כמה לפני עצמם. הנבדקים ידעו

17פן־ של לב
בדיקות בשתי —

17בת־ של דם
— המחלות את מגלות

 להיות הפכה בקורם, נתקלו בה
 השרות־הצבאי למשך חלקן מנת

 מדי מתמורות המאובחנות^ כולו.
מוטי חסרי צעירים עם ביומו יום

 המנסות צעירות עם לשרות, בציה
 הממתינים כאלה ועם להשתחרר

 כדי הראשונה החברתית לדחיפה
ו ליאורה הדסה, נוגה, להשתמט.

 חיל- הן האאחרות המאבחנות
 הגדול מיבצע־החינוך של החלוץ

 לקבוע רק לא בידיהם צה״ל. של
 הבאים הצעירים של גורלם את

ל דקות 20 שבין לשיחות אליהם
 רבה במידה לקבוע אלא וחצי, שעה

 העוברת החברה של דמותה את
צה״ל. ששמו ההיתוך כור דרך

 היתה אחדים חודשים לפני עד
 מינהל־הגיום של יחידת־המאבחנות

 ממצטיי- אחת למדי. רעועה ייחדה
 המר, רוני סגן המאבחנות, נות

 רוני, היחידה. את להציל נקראה
 הקדישה קצינה-בקבע, נהלל, בת

 מאבחנות צוות לבנות כלילות ימים
 בתל- להתגורר עברה היא מהימן.

כמ פרטיים חיים על וויתרה אגיב
בתפ הצליחה רוני לחלוטין. עט

בבעיה. רוני נמצאת עתה קידה.

 אצל בדיקות־הדם גילו חודשים
 חשש גיוס בפני העומדת צעירה
 חוזרות בדיקות כליות. למחלת

 בתם כי ולהוריה לצעירה גילו
חריפה. כליות במחלת לקתה

 לאחד נחשב ברנר אלוף־מישנה
 מבחינת בצבא הטובים הקצינים

 בו בשטח שלו, המיקצועי הידע
 הפרטים בפרטי בקי הוא עוסק. הוא
 לשכות- בחמשת שקורה מה של

 הר־ יהודית סגן־אלוף לגבי הגיוס.
 אחת היא התגר בעיה. קיימת גד

 אשד■ בצה״ל. הקצינות מוותיקות
 שהיתר. רווקה, ,40מ־ למעלה בת

ה קצינת במילחמודיום־הכיפורים
 דאז, ׳אכ״א ראש צד,״ל. של דואר

 ציין שפיר, הרצל (מיל׳) האלוף
 של,הצבא הדואר פעולת את לשבח

 נשלחה והר־גד המילחמה, בתקופת
הגיוס. מרכז ענייני את לקדם

 ״צריך נוקשה. החיצונית צורתה
 סיפרה דקות,״ 20 משך אותה להכיר

ה הדקות 20״ב* המאבחנות. אחת
ו נוקשה מפחידה, היא ראשונות
מכי אחר־כד אבל סלידה. מעוררת

 לא שהיא ומגלים באמת, אותה רים
טובה.״ אשה אלא טובה, מפקדת רק
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