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ץ חכר זה מה
להצט הזכות למי
 ספק בלי 7 רף

 בכל אולס חשוב,
 לשעמם. עלול זאת

 כנראה, חזשבת, כך
ב חניכה שלוס, חיה

 שעה החשמל, חברת
 שטיינברג, שצילה

לגנ בסמינר תלמידה
רוש בירושלים, נות
 את מת

ה רברי
חברים.

השאלה ז ישבות
 7 נצא מתי הגדולה:

 ,18 בן סגל, מאיר
 אצ״ל, איש לשעבר
 מעזרה ירקן חקלאי

כח שנבחר ובצרון,
 טוען המזכירות, בר

 מיד. לצאת : בתוקף
 קליע־ אליעזר ואילו
 חבר הוא גם מידם,

 ——. המזכירות
ז עיניו - י
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 יה מה אבד בן,
iהנח״ל עס יה

הגר מחברי מעטים
בצ שרתו כבר עין
 יודולוביץ, אייה בא•
 מעורר גנן, ,17 בן
ה הגיוס. שאלת את

ב גיוס ־ תשובה
ל אפשרות צוותא,

 תקופת אחרי צאת
 להי- קצרה אמונים

<חזות
j B s .עצמאית

סי )בעד מי
ד י המכ הרגע I נ
 התקנו! : הגיע ריע

ה אחד. פה מתקבל
 רבות, בתמונה ידיים

 שייכות מהן שתיים
 (השם עמית לעוצי

ה לפני .,אוריגינל
 תל ,17 בן גרעין),

 בן־הר, ואבי מיד,
 איש לשעבר ,22 בן

לוחמי
*f g• חרות 

ישראל.
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 עוקבים הגרעין, של חים
 בהתעד הויכוחים אחרי
 בויכוחים נזכרים ינות,

 להם, שהיז האינסזפיים
 ה־ הצופים שבטי חברי

שיצ לפני תל־אביביים.
 5 לפני להכשרה או

לנקו הגיעם עד שנים,
 3( הקרובה הספר דת

 : המדינה לגבול. ק״מ).
 החוף ר$עת
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ה מי צ ן רו שו  עבודה. במחנות קבע חוק זה — ישנים אין הראשון בלילה Y לי
 התחכמו־ תובע הרוח מצב אולם טובות, השמיכות הארץ, על פרושים המזרונים

 שאפ־ צילה, — לשמירה שגויסו הגרעין חברי שני של מצב־רוחם עליז פחות יות.
זיהויו, על מקשה כובע־הגרב אשר שני וחבר צמותיה, פי על לזהותה שר


