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האמיתי הגורם מי

 ונע־ נערים לחיי והמותרות הרכרוכיות חיידקי את 1
 להתקשות הטבע, אל לפעם מסעם לצאת בעדם נוגע

ובחורות לבחורים להיות, שרצו כפי ולהיות, 'שדה

תנועת־הצופים, כל ומטרת  הג׳מבורי מטרת היתה ;
 לורד באדן־פאואל, רוברס על־ידי שנה 46 לפני וקמה

 הכושים נגד רבות במערכות שהשתתף אנגלי גנרל
 ■,באדן נוכח זו במלחמה במלחמת־הבורים. והצטיין ה

 להתמודי מסוגלים אינם הבריטיים בני־הערים כי לדעת
 אחד כל אשר הטבע, בחיק שגדלו בני־אפריקה עם
 את בקרב לנצל ידע וצופה, סייר ׳גשש, מטבעו ■ה

־,שטח.
דרום־ משטרת את המלחמה אחרי להדריך ניסה

 לחזור שנקרא כך כדי עד הצליח אלה, בתכונות
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ביותר הטוב שלהם

 לבית מחוץ־ בחייהם הראשונה הפעם זו ישנו
דיזנגוף. צופי שבט חברי תל־אביב, צפון

 מהם רביס העממי., בית״הספר ילדי היו הג׳מבורי משתתפי רוב
לבני שייכים .אלת אופייניים פרצופים אמא. מסינור רחוקים  חסונים [פרדסיחנה

 מצהלה, פעוטים [נים
 ימיים לדגלונים |ת

 בקיי־ מסומן מה,
שלא אמיתיים, ם1
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 והערביים העבריים

 מאור־ הצופים היו
 תבל. ארצות ושאר

 כמד ומצד נלאומי
ידה את להושיט

 (בלי הדבקה ׳יקוד
 ההל הנערים ;יבם

הפעם זו ערבים ו

 כאן אך מתמרדות. היו ארוחה, לבשל אמא עליהן הטילה לו
מצליח. כל לא הנסיון אם אפילו —ממש תענוג זהו

 בחולצותיהם צופי״הים, שבט גאות משלו. מיבצע ביצע שבם נל
בג׳מבוהי. שהקימו השלמה המיפרשים מערכת על הלבנות,

 מאחורי מסתתר
 בבית־ האוירה

 השתוללו מכורי
 רוח ששפעו 16
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 מדריכי אחת.

 .20 בני בםים11
זריקות־חיכ

 רק עתה זה הרוחות, לכל לקום, צריכים מריעה. החצוצרה
ג׳מבזרי. מתקיים יום בכל לא — זבת אין אך לישון. הלכו  ,מד הלבושים הג׳מבורי, מסמר הערביים, הנציגים 35 מבין שנים

שלהם. והאותות הסמלים כל על כולו, בעולם כנהוג אמיתיים, צופים


