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רביעי יום
הבית. חשבון על ו50/0בד נהנות

 לאפרופו (...כי באפרופו. רביעי יום כל
 או בוקר ארוחת זיכרי גברתי יומהולדת.) יש

 רביעי יום פחות..,בל לך תעלה צהרים ארוחת
 אחה״ע. 3.00 עד בבקר 9.00נד באפרופו,

 בל ובכלל, בפרט מהנ״ל. יהנו *גברים׳
ראשון. יום

אפרופו, גן־קפה
 ל״הבימה״, התרבות״ ״היכל בין ב״גן־יעקב״,

 בלילה. 2.00 עד בבקר 9.00מ־ יום כל פתוח
.03־280143 טלפון:

באפרופו נפגש

□ גביים ק
ראשון יום

הבית. חשבון על ו50/0נל־ נהנים
 לאפרופו בי (...באפרופו. ראשון יום כל
 צהרים ארוחת או בוקר ארוחת זכור, גבר, יומהולדת.) יש

 באפרופו, ראשון יום בל פחות לך תעלה
אחה״צ. 3.00 עד בבקר 9.00מ־
 בל ובכלל, בפרט מהנ״ל, תהנינה נשים *

רביעי. יום
אפרופו, גן־קפה

 ל״הבימה״, התרבות״ ״היכל בין ב״גן־יעקב״,
 בלילה. 2.00 עד בבקר 9.00מ־ יום כל פתוח

.03־280143 טלפון:
באפרופו. נפגש
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וטירטור הדרכה
 )63 מעמוד (המשך

ה יחידות שלהם, ביחידות שגם
 מבחינת ביותר בנוקשות ידועות

 חמורה כד. מישמעת אץ המישמעת,
ש למ״מ כשנדמה אצלנו. כמו
 ביראת- עליו מסתכל לא אני

 איתי גומר הוא מספקת, כבוד
 את עוד אצלנו אין חשבונות.

ה בדל של והקבורה כריית־הבור
 ומיס- מיסדרים, יש אבל סיגריה,

 משונות הכי בשעות חוזרים, דרים
תלונות.

 היא חופשה שלילת מראש. ביותר
 של עניין הריצה קבוע. כמעט עניין

 שניתן בלי מישפט, בלי יום, יום
 עצמו, את להסביר לחניך אפילו

 העונש ריצה. של עונש מקבל הוא
 הפעילות שרוב כיוון במיוחד קשה

ב נעשית הטירונות של הקבועה
 להגיד יכול לא אחד אף אבל ריצה,

דבר. שום
 נמוכה. שלנו המ״כים ״רמת
 ה־ קורס בוגרי את הנד. שולחים

 הטובים את טובים. הפחות מ״כים
המובחרים לחילות שולחים יותר

 זה כי הטוענים ויש בצבא, ביותר
אח הדרכה בסיסי על־חשבון יבא

רים.
 המישסעת שבו הבסיסים אחד

 בית־הספר הוא נוקשה כה אינה
 רעשה כשנתיים לפני לשיריץ.

 מיקרי כמה על מהידיעות הארץ
 המיש־ של תוצאה שהיו התאבדות,

 הטירטורים וסיגנון הקשה, מעת
 הוקמה זה. בבסיס נהוגים שהיו

 נגד מסקנות והוסקו ועדת־חקירה,
 נגד ולקחים מסויימים, מפקדים
 ניסיונות יותר אין כיום השיטה.

 לשיריון. בביודחספר התאבדות
 טוענים ותיקים שיריון קציני כמה

חסי היום של בית־הספר שבוגרי
 ל־ בית־הספר מבוגרי פחות נים

פעם. של שיריון

אנשי
לאפשרות מודעים בצה״ל הדרכה

כסידרה מתעמלות טירוניות
האנזא לעומת המפקדת

 ה־ שרמת ככל וההתנדבותיים.
 קשה המישמעת כן נמוכה, מ״כים
 העיקרי שכוחם יודעים הם יותר.

 בהדרכה ולא מרות, בהטלת הוא
צרי הם להצליח וכדי חינוך, או

נוקשים.״ להיות כים

איו
התאבדויות1.
 והנפקדות העריקות חוז <<
*  החיילים גבוה. אינו 4 מבה״ד '

 תחנת־ רק שזו יודעים הטירונים
 לחילות עוברים הם ממנה מעבר,

 המיש־ שגם ומקווים ישרתו, בהם
 למרות נוקשה. כה תהיה לא מעת
 או נפקדות של מיקרים יש זאת

ש פי כלפי הקשה היחס עריקה.
 לצבא, ימים כמד, לפני רק התגייס

 דרכם את להתחיל לרבים גורם
 מישפטים עם — שמאל ברגל בצבא

ולונות.
 המצב האחרים ההדרכה בבסיסי

 חיילי שעוברים הטירונות שונה.
התות חיילי אפילו או הצנחנים,

בע מסויימים בנושאים היא חנים,
 רב כבוד עם אך אופי, אותו לת

 אותם הם הקשיים לחייל. יותר
היחי או החילי ההווי אך קשיים,

ש ברגע הטירון נכנם אליו דתי.
 הטירונות בבסיס דורכות רגליו

 שלהם. את עושים שלו, החיל של
בצו לטירון, ידוע אלה בבסיסים

 מותר מה ברורה, יותר הרבה רה
 יכול הוא לכך בהתאם אסור, ומה

ולש ותפקודו, התנהגותו את לכוון
כבודו־העצמי. על מור

ה בבסיסי המפקדים רמת גם
 בבסיסי או החילות, של הדרכה

 הרבה היא המקצועיים, ההדרכה
המפק שרמת ככל גבוהה. יותר
ההת פחותה כן יותר גבוהה דים

 שדרורי העובדה בחיילים. עללות
 גדול ומאמין נלהב מעריץ הוא

ה בסיסי את הפכה ,בחיל־ד,רגלים
למעולים אלה חילות של הדרכה

 במישטר להישבר עלולים שחיילים
בגלל בעיקר הנוקשה
 את עברו לא עדיין שהם העובדה

 למיש־ האמא מסינר המעבר שלב
הצבאי. טר

ב שורר לגמרי אחר מצב
 צר,״ל, של הטירוניות בסיס
 באחריות נמצא הבסיס .12 בד,״ד

 מיפקדת ושל מה״ד של משותפת
 לפחות אולם ראשית, ח״ן קצינת

 הוא לתפקידו, דרורי נכנס מאז
 לקצינת המלאכה רוב את הותיר

 דליה אלוף־מישנה ראשית, ח״ן
רז.

ל הנחשבת צעירה, קצינה רז,
ש הטובות הח״ן מקצינות אחת
 כבר בתפקידה משרתת צר,״ל, ידע
 קצינת מכל זמן יותר רב, זמן
 היא רז לפניה. אחרת ראשית ח״ן

 מקפידה נמוכת־קומה, נאה, אשה
 נמרצת חברה אשת לבושה, על

ש יודעים לרז הקרובים ביותר.
 פוליטי עתיד לעצמה מתכננת היא

 וכי מצד,״ל, לפרוש שתיאלץ אחרי
 קרש היא שלה הפיקוד תקופת
זה. לתפקיד קפיצה
 להימנע מנסה היא להצליח כדי

 היא ח״ן. בנושאי שערוריה מכל
בתוכ תפגע חריגה שכל יודעת
 בגלל שגם יתכן, לעתיד. ניותיה

ה שבסים הטוענים יש זו, סיבה
בדיחה. הוא ח״ן של טירונות

מת לבסיס המגיעות הצעירות
 גילן, בנות מ״כיות על־ידי קבלות
 הדרכה קיבלו אשר יותר, או פחות

 מאשר גדולה אחות יותר להיות
 כמעט 12 בבד,״ד המישמעת מפקדת.

נמצ אמנם הצעירות קיימת. שלא
יוד אך הצבאית, במיסגרת אות
שי של אחדים ימים אחרי עות,
 הן אם להן לעשות מה שאין רות,

 רוצה.״ לא ״אני תאמרנה פשוט
 לכלא המגיעות החיילות מיספר

 הסמוך ד,צד,״לי, הנשים כלא ,400
 בד,״ד חניכות מקרב ,12 לבה״ד

ביותר. קטן הוא ,12
המישמעת להתפרקות ההוכחה
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