
המר האחרון. לשיכנוע אלה, לות
 הקומב־ שייטת הצנחנים, של כזים

 משוכללים וחיל־האוויר דו־הימי
יותר. הרבה

 ־א ה הזה היריד ״כל :משה סיפר
 תורם ולא בכלל, משמעותי לא

 מאותם לפחות חייל, אף דבר. שום
ה על־ידי שוכנע לא איתי, יו צד,

ה והתצוגות המשעממות הרצאות
 רעיון עם מהבית שבא מי דלות.

 לא לשרת, רוצה הוא היכן מבוקש,
 ידעו שלא או האחרים ממנו. זז

 סוף עד לשרת רוצים הם איפה
מה שהושפעו או בבקו״ם השירות
בבסיס.״ החבר׳ה של סיפורים
ל החיילים מובלים ערב באותו

 הנערך לצה״ל ההצטרפות טקס
 לזכר אנדרטה ליד לבסיס, מחוץ
ש קרית־אונו תושבי צה״ל חיילי
״ברו כתובת־אש, במילחמה. נפלו
סטנדר נאום לצה״ל״, הבאים כים
 דרמטית קריאה המפקד, של טי

 ושירה חיילות על־ידי שירים של
גלעד. רוחמה של גיטרה בלוויית

ש בבקו״ם פקידה היא רוחמה
רו גיטרה. בבית לה שיש נזכרה

 ערב מדי לשיר התנדבה חמה
 יש כאשר החדשים החיילים בפני

 מם־.׳־ גוזל שזה ״למרות גיוסים.
 ולמרות החופשיים, הערבים את

למח באה אני כזה, ערב שאחרי
 אדומות, עיניים עם לעבודה רת
מסבי זה,״ את לעשות נהנית אני
 אה לראיה אוהבת ״אני רוחמה. רה

 שפוגשים החיילים בעיני ההערצה
ומזהים בבסיס היום למחרת אותי

 קודם יום ושרה שניגנה כמי אותי
רו את שיכנעו הטירונים לכן.״
 הגישה והיא זמרת שהיא חמה
ולע בקי״ם את לעזוב בקשה כבר
ללהקה־צבאית. בור

מת לבקו״ם המגיע מתגייס כל
 יחידה או חיל באיזה לציין בקש

המתנד כאלה יש לשרת. ברצונו
עוב הם ההתנדבות. ליחידות בים
ה והבדיקות המיבדקים את רים

 יחידה לאותה המיוחדות רפואיות
 בהצלחה, אותם עוברים הם ואם
 בתי־הספר־ בוגרי מנודבים. הם

ישי מכוונים הם גם המיקצועיים
 בעיקר ליחידות־המקצועיות, רות
חיל־החימוש. של

 עצות
הטרי לבשר

ל־ צה״ל משתדל היתר, גבי
ה המתגייס. לרצון היענות •

טו גבי על לציין מתבקש מתגייס
 הוא יחידה או חיל לאיזה פס

יחי שלוש לציין עליו ללכת. רוצה
 העדיפדות סדר את ולכתוב דות

 במרבית ק. רב־סרן לדברי שלו.
 אחת עם צה״ל מסכים המיקרים
 בוחר בהם האלטרנטיבות משלושת

 מתקבלת לא בהם במיקרים החייל.
וב הבקשות, משלושת אחת אף

דע את החייל שינה בהם מקרים
 קצין־ יש בבקו״ם. שהותו בעת תו,

ה יכול אליו מיוחד אינפורמציה
הקביעה. על ולערער לגשת חייל

רוחמה פקידה־־בדרנית
החברים חשבון על

 מן אינה בבקו״ם האווירה
להב שלא קשה המשופרות.

 החיילים של בחשש או בפחד חין
למ זאת מפקדיהם. מפני החדשים

 בקו״ם מפקדי של שהמדיניות רות
חיי נגד תלונות להגיש שלא היא
 גם בבסיס. הנמצאים חדשים לים
 וחוזר שעות לכמה מסתלק חייל אם

 נגדו מגישיט לא ליחידה, אחר־כך
 הוא אם אותו. מזהירים אלא תלונה

 מזה-רים השנייה, בפעם מסתלק
 במקרים רק השנייה. בפעם אותו

 שאי־אפשר עבירה של חריגים
 כמו היום, לסדר עליה לעבור
ה את מעמידים אלימה, תקיפה

 היא ההוראה אז גם לדין. חייל
להס אלא לכלא אותו להכניס שלא
במאסר־על־תנאי. או בנזיפה תפק

ה לתוך להסתנן מנסים הורים
 ממנו שלהם, הבן את לבקר בסיס׳
לכן. קודם יום רק נפרדו

 אותם ריחברים, גם
לעו באים בצה״ל כבר המשרתים

 ולהציע הטרי״ ״הבשר רוח את דד
 מה הצעות: החדשים למתגייסים

ליחי מוצב להיות כדי למי להגיד
אחרת. או זו דה

מה הוא בקו״ם של העבדים שוק
ה נציגי בארץ. הגדולים שווקים
ה של נפשו על מתחרים חילות

 האמצעים בכל ומנסים מתגייס,
 בולט הדבר אליהם. אותו למשוך
 חודש של הגיוס במחזור במיוחד
ב הטוב למחזור הנחשב אוגוסט,

התיכון. בוגרי מחזור בצבא, יותר
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 שלא חופשה על ולחלום העינים את לעצום
 הלבנים החולות את לראות הזה. העולם מן

 בין לעבור להם... הנושק הבדולח ים ואת
 מסתורין. מלאי געש והרי עתיקים מקדשים

 ארוחות לסעוד ירוקות, טברנות בין לטייל
 בגופים עופות לציד לצאת נפלאות...

... פראיים
קום באי אתם העיניים. את פקחו

 הנאה. לש ״נטו״ שבוע אקספרס תטיס
 טיסות עבורכם ארגנה דיזנהויז חברת

 קום. של העדן לגן ישירות
 נטו ימים משבוע להנות תוכלו כך
 עם מעולים מלון בבתי מרתק, בילוי של

 ערב ובידור טניס מגרשי שחיה, בריכות
 שתבחרו). המלון לסוג ערב(בהתאם

מקסימים. רחצה חופי
מיד. הרשמו
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