
הגדנ"עמפקדשרירמשהאל"מ

ץששה8צה"ל 4--הערכיםכמנחיל
שומ~~1יהודילנוטר

הגדנ"עבאמצעיםצה"לפועלשבהם88

ב.%מ,הששובגולהבארק
האחתקבוצות,שתיבולטותבנוף

בידיהמובליםעיווריםנעריםשל
עמםיחדעוליםגדנ"ע,מדריכי
ל"גשריורדיםה"מחרוק",במעלה
הנאישארעםומסיימיםאדם"

-השנייההבקעה".ב"אנדרטת
נוערבני

של.
הארץ,ממרכזשכונה

שהשתת-י"ג,ועדה'-ד'מכיתות
לאמצעיםהודותהתאפשרהפותם

צוע-השנונהבניהגדנ"ע.שסיפק
המקו-תנועת-הנארבמסגרתדים
סמליהםעלהשכונה,שלמית

ומדריכיהם.

הרריבמצפה-שנייהתמונה
בתקבוצהנמצאתהתחתוןבגליל

25-18.בגילאינארבניחמישים
שלחיפוש-כולםאתהמאחד
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בשא-אמתוהתלבטותאישיתזהות

מארצותשבאיםכמיעלייה.שללות
ואינםאחרת,מתרבותאחרות,
השירותחובתהמדינה,אזרחי
אתגר,היותהעםיחדמהווה,בצבא,

מכשתאףאפעמיםקושיגם
העלייה.עצםעלההכרעהבשאלת

עלהמשתרעתהארוכה,התכנית
אליהוההצטרפותחודשים,שלושה
הצעירשלקודמתהתנסותמחייבת

בעברית.בסיסיוידעהארץ,חייעם

מיאדתהפורמלית,ההגדרהלפי
בני-אותםבידילסייעזותוננית

הביטחוניתההוויהאתלהכירנוער
בפועלאולםהישראלית.שבמציאות

להםלהקנותכדיזובשהותיש
הכרתבצדהמתבטא,ציוניחינוך

הכרתגםצה"לשלופעעיתותפקידו
ואתגריה.בעיותיהאנשיה,הארץ,

חייליםשלקטנהשקבוצהמסחרר
לסחוףמצליחהסדירבשירות
ציבורובאמונה,בהתלהבותאחריה

המח-זה(רא3-ינבשליחסיתגדא

שרביםכךלידיולהביאה-5(זור
מחליטיםבתכניתמהמשתתפים

ולהתגייסלארץלעלותבסיומה
הםהתנאיםקטן,המקוםלצבא.

והנכונותההתלהבות,אלמנטרים.
הלא-כל-התנאיםעלגובריםללמוד

נוחים.כך

משכרבאחת-שלישיתתמונה
הארץ,במרכזהשיקום,נות

ברחובותצעירקציןמסתובב
מזמיןוהוארמקא,בידיוהשכונה.

בערבלהשתתףהשכונהתושביאת
המד-חבורתעל-ידיהמאורגןשירה
מתבצעותזוכגוןפעליותריכים.
על-ידיהארץרחביבכלכמעטכיום

בקבו-פאליםחלקםגדנ"ע,מדריכי
כבוד-פאליםוחלקםהדרכהצות

בשכונותבמושבים,דים,
הפיתוח.ובערי-

במקומותהנערךהחינוניהמפגש
ושכבו-שדרותיולכלהנוערעםאלה
הזדהותםללאפתאפשרהיהלאתיו
והמ-המדריכיםעםבני-הנארשל

נחנואחאהמדיםלובשיפקדים
מדריךשלבתכונותאלהמדריכים
הטוב.הנאר"תנאת"

אאיניתןאלהתמונות""לנוכח
מתפ-לכאורהחורגהגדנ"עכילומר
בתהליכיגיבוימתן-המוגדרקידו

לקראתהנוערשלוההכנהההכשרה
מדוברבפועלשכןבצבא,שירותו

כאלתחברתיתפעיליםבהשתלבות
דומהאיםכאלה,nl~yeביזוםואף
דרכיםבשתיזאתלראותניתןכי

חלקהואהגדנ"ע-האחתשונות:
ישראלמדינתשלהחינוךממערכת
בראשהיאהייחודיתהכרומתו

אנשיםנוער,במדריכיובראשונה
לשרתשהתנדבובמדים,צעירים

שירותםבמהלךנוערכמדריכי
במיומנ-וגםובהתלהבותםהצבאי,

תורמיםהםרוכשים,שהםויות

האזרחית.החברתיתלעשייהרבות

צה"לשלמעורבותו-השנייה
המערכותחולשתשלתוצאההיא

גולשזובפעעיתוצה"להאזרחיות.
הרש-עלהמוטלותמשימותלתחום

מתמקדצה"להאזרחיות.ויות
שבהןחלשות,באוכלוסיותבפעולתו

היעדרעלבבירורלהצביעניתן
הזנחה,ואפילומספקתעשייה

וזולמהירפתרוןמתןומאפשר
זושעשייההעובדהלצדיחסית.
למחוי-ומקוריייחודיביטוימהווה

הישראלית,לחברהצה"לשלבותו
לעי-עצמו,לצה"להעשייהחשובה

מאותלאומי.אזרחיכצבאאופיוצוב
בחינוךעותקיםוחיילותחיילים
לחשוףכיצדהיא,הבעיהבצה"ל.

תוך-והלוחמים,המפקדיםכללאת
חבר-לאתגריםהצבאי,שירגעםכדי

האזרחיתהמערכתאזרחיים.תיים
אופןאתלהתוותצריכהמצידה
בתחוםהצבאעםהפעולתשיתוף

מדיני.החברתי

להירתםהצבאצריךהאם
חינוכי,החברתיבתחוםלעשייה
וכוח-אדם,משאביםלכךאהקצות

מפעליותידיולמשוךשעליואו
בצה"להמפקדיםמרביתאלה?

המחויבותנחרצת:תשובהמשיבים
טבועהוהחינוכיתהחברתית

בן-דודמימיצה"ל.שלבמהותו
איתן,רפאללרב-אלוףועדגוריון
צה"ל.שלזומחויבותמוכרת

198325יפי287,מערכות
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כשראיתילעצמי,לחייךשלאיכולתי
אתמקבליםהעוליםאיךושובשוב

לשםמאליו.מובןכדברהמיוחדהטיפי
הצבאבהםלעסוקכדילאאםמה

קיים."

102עמ'דרךאבנידיין,משה

עדייןהשנישהדורהיאהיום,הבעיה"
דורשלהקליטהבעיותאתנקלט.לא

היהאפשרה-$0משנותהמעברות
השני...הדורנקלטלאמדועאבללהבין
מבעייתיותרהרבהקשהזובעיה

לדו-להיותיכולההשפעתההביטחון.

שישהמרכזייםהדבריםאחדרות...
התודעההיאאוכלוסיותלאהרןלהקנות

בביה"ס,אותהלהקנסוצריךהלאומית.
באוכלוסייהבצבא.בתנועת-הנוער,

אתלמחוקאפשרעליה,מדבריםשאס
ואפשרביה"סאתלמחוקאפשרהבית.
נשאר?מההתזתה...אתלמחוק
הצבאשלהמשימהבעצםוזאתהצבא!

הלאומי.
מהמערכתחלקבעיניהואהגדנ"ע

החלשות,האוכלוסיותעםהעובדתהא
הואאידיאלי.לאמכשירהואהגדנ"ע
בשדה-לעבודבשבילקלשון...מעדר,

יותרטובזאתעושהוהגדנ"עהזה.הבור
הואאיןמבעבר.נרחביהירובהיקף
אלאחיילים,להרוויח""כדיזאתעושה
לעשותההחברה,אתלשנותלנסות
יותר".טובה
בכנסבהרצאהאיתןרפאלמיל')(רא"ל

ע"3דגהעל
1982יוניירושלים,

הואבצבאהנוערכללשלהשירותעצם
אינטגרטיבייםתהליכיםהמזרזגורם

שלההשפעהעיקרהישראלית.בחברה
בעי-היאהישראלית,החברהעלצה"ל

והחברההישראליהאדםשלדמותוצוב
החברהלוחמת.כחברההישראלית
אידי-בדפוסיםלעצבנאלצההישראלית

ולהפעילוכוחלצבורזכותהאתאולוגים
כתנועתהציונותמפעלה.עללהגןכדי

אנושיטיפוסלהעמידניסתהמהפכה,
בגולה.שהתגבשמזהאחר

היהודישלהאנושיהטיפוסמול
הססמהאתהציונותהעמידההגלותי
תנועתחרתהבכדילא(העובד"האדם"

הדתית,הציונותתנועתבני-עקיבא""

דגלה).עלועבודה"תורה"הסיסמהאת
האדם"שלהדמויותהצטרפוזולדמות

ומכורחהמגן"האדם"המתיישב",
הלוחם".האדם"גםהנסיבות

מהווההיום,שלהישראליתבחברה
השי-ומסלולאדםשירתשבוהתפקיד

וגםיחידלגביגםכוח,שלמקוררות
אתגםרבותהקובעקבוצות,לגבי

תפיסתאתוגםהשייכותתפיסת
הזכאות.

עםלהיותעלינונגזראחת,דעהלפי
להגשיםהיאמטרתנוכלוחמים,לוחם.

באיםהלחימהובמעשההציונות,את
האיכותיותסגולותינוביטוילידי

בתה-כיגורסת,אחרתדעהוהמוסריות.

להציבישוחישולםלוחמיםחינוךליך
נורמטיביים,בלמיםולטעתסייגים

המיוחדצביונההמשךאתגםשיבטיחו
אזרחית.כחברההחברהשל

הרגישהמבטאאוליהואדייןמשה
ההכרח"תפיסתשלביותרוהמקורי
יחודוהישראלית.במציאותבלחימה"

רבמעשיחלקגםלושהיהבכך,גם
הלוחמים.בחינוך

בסיוםהימים,ששתמלחמתלאחר

דמותואתדייןהציגפו"מ,קורס
ההת-אבי-רופיןארתורשלהמיוחדת

שלאופייניונציגהעובדתיישבות
תקופתו.

שלבקיומהרופיןהכירב-1923
הואלגביופתרונההערבית.הבעיה

היהודיםשלוהשתלבותםמיזוגם"
היהרופיןהתיכון".המזרחבעמי

פרשממנהשלום",ברית"ממייסדי
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רופיןששקעככל"שנים.שלושכעבור

והת-העמיקהכןהציונית,בעבודתו

קיומהאתלהבטיחשישהכרתוחזקה

אתהיהודית.האומהשלהעצמאי

בעלייהראההציונותשלצמיחתה

ומתרחבות,מתמידותוהתיישבות

תנאי-בבחינתשהםדבריםראהבאלה

כאשרגםסטהלאומהםבל-יעבור

הציונותביןסתירהקיימתשמאחשש,

הערבית".לשאלה

להכרה,רופיןהגיע1936במאורעות

מידיכיוםלקבליכוליםשאנומה"כי

שדרושומהלנו,דרושאינו-הערבים

הערביםלקבל."יכוליםאנואיןלנו

אנואםלמפעלנו,מסכימיםאינם

בניגודבעבודתנולהמשיךחפצים

נגזרדמים,מקרבנותמנוסאיןלרצונם,

עםמתמדתבלוחמהלהיותעלינו
הער-

אךרצוי,בלתימצבזהכיייתכןבים.

היאהציונותהגשמתהמציאות.זאת

הפתרוןאתבחובההנושאתאפוא

הערבית.לשאלה

לידיבאהכברדייןשלזוגישתו

פעולותבתקופתמשמעיחדמיצוי

מחדשמתגבשיםשבהתקופההגמול,

נורמותצה"ל,שלהלחימהדפוסי

כרמטכ"ללדייןהלחימה.ורוחהלחימה

בתהליךמכריעתפקידהיהולצנחנים

זה.

הארלהכרתגדנ"עמסע
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רועישלקברועלההספדבנאום

אתדייןאמר1956,באפרילרוטברג,
:הבאיםהדברים
אלאמעזהאשרמהערביםלא..."

איךרועי,שלדמואתנבקשמעצמנו

בגורלנו...נכונהמלהסתכלעינינועצמנו
על-כייודעים,אנוהאםזאת?השכחנו

חייביםלהשמידנוהתקווהשתגוועמנת

וערוכים.מזויניםוערבבוקרלהיותאנו

קובעגהפלדהבליאנו.ההתנחלותדור

בית.ולבנותעץלטעתנוכללאוהתותח
נחפורלאאםחייםיהיולאלילדינו

לאומקלעגדר-התילובלימקלטים,

נסבאלמים...ולקדוחדרךלסלולנוכל

זודורנו,זהידנו.תחלשפןעינינואת

וחמושים,נכוניםלהיות-חיינוגזרת
מאגרו-תשמטאםכיונוקשים.חזקים

חיינו".ייכרתו-החרבפינו

חדשהמפה":בספרואחר,ובמקום
הצנחנות"בפרקחדשים",יחסים

דיין:כתבשבצנחנים",
שתפסהככלהאחרונות,בשנים"
בתקומתיותרמרכזימקוםהמלחמה
הצנחנות-הצנחניםהיוישראל,
לאחד-שביהודיםוהצנחנותשבהם

משמ-בעלליסודהעיקרייםהמניעים

זה.בתהליךמכרעתעות
רקלארבהצנחניםשלחלקם"

בהק-

ביטחוןשטחים,גבולות,-ארץניית
בהק-מפזוריו,עםבהקמתגםאלא-

ואהבה,מסירותשלערכיםלונותם
המגי-אחריותותחושתעצמיתהקרבה

הצנחןהשיאים.לשיאאחת,לאעים,
התעלה,אללקפוץהנקראהצעיר,

חלקואתולתתהמעשהאתלעשות
כתפיועלנושא-תוםעדבמשימה

שלם.עםשלייעודו
היוהארץובהקמתהעםבהקמת"

לכולנו,ולמורי-דרךלסמלהצנחנים
והקשההעמוקהבמשמעותמחנכים
חייםשלבמשמעותהמלה,שלביותר
.ומוות"

דיין,אומרספר,באותואחר,ובמקום
המת-"ביאליק,שללשירובהתייחסו

חלמישאתהמהצוראתהמה":מיד"

אותוזהובתורה.החושקעברינערלמול
בשדה-הקרב".הפעםאךעברי,נער

עמוקהאמונהשמניעיהםנערים
עוצמהממנהשואביםוהםוטהורה
המכשולים,ועלהקשייםעלהגוברת

וחלמיש.צורהמבקיעה
המבחןהםהשדהתפקידי..."

לתכונו--האמתשלהרגע-האמיתי

הולךכאשרלוחם.שלולסגולותיותיו
הואכאשרלקרב,יחידתועםמפקד

הגבולאתחוצההמשק,מגדרמתרחק
עםההתמודדותואלהלילהאלויוצא

צפויוליחידתולוכייודעהואהאויב,

בכלל,שקייםביותרהקוטביהמאבק
כן,עליתרולמוות.לחייםמאבק

האישיגורלורקלאייחלךזהבמאבק

המשימהגורלמזה,יותרהרבהאלא

אם:ואנשיוהואנלחמיםלהשגתהאשר
שחרורה.אוירושליםנפילתתרצו

מפקדינומתרחקיםכאשר..."
מערכתמהםניתקתהיישוב,מתחומי
בחברתחיינואתהמלווהמושגים
איןסובסידיות,איןבקרבהשפע.
הוריםואיןמקצועיאיגודאיןקיבוץ,

בגלמודיותםניצביםזובשעהשעוזרים.

ורקהאויב.נגד-יחידתךמול-אתה
המאמץובכוחךבעצמךלךשישמזה

אתיכריעזהרק-העליוןהגופני
יחסים-חדשהמפהמתוך(הכף."

.חדשים)

גוריון)בןדוד(והמחנאות"הסיורבשרוןלנוער...להקנותיש"
---י-
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היההאחרוןיומועדזאת,עםיחד

ההתנחלות.דורכבןדייןעצמואתרואה
והתמודדהתלבטחייושכלאדם

ספרוכותרתבכדיולאהערבית.בשאלה
חרב?".תאכלהלנצח"היא:האחרון

מפקדיםבצבאהיוזוגישהלעומת
והג-הצבאיהתפקידאתשצמצמורבים,

דבר.לכלמקצועיכתפקידדירוהו

התמחותשלשעקרונותהעובדה
מנחיםלעקרונותהפכווהתמקצעות

נמצ-בצה"לשגםלכךמביאהבצה"ל,

וההי-ההיענותעלהחולקיםכאלהאים

האזרחיים.במישוריםלפעולהחלצות
האזרחיםמביןרביםמצטרפיםאליהם
משוםהצבאשלזובעשייההרואים

לא-לו;לתחומיםפלישההתפרצות,

אתלמצותחייבצה"לכיגורסים,אלה
המו-הביטחוןבמטלותותפקידוייעודו

אלה,לדעתהחינוכי,התפקידבהקות.
בעיקר.פוגעואפילוהכרחיבלתיהוא

שלהמוצאמנקודתיצאאלוןיגאל
לריסון,התביעהישנהבדבריואבלדיין,

חינוך"שלבתהליךסייגיםלהטלת
וכללהלוחםחשיפתעל-ידיהלוחמים"

הפעילותבתחומילעשייהגםהצבא
החברתית.

חול:שלמסךמתוךאלון,יגאל
הישראליתשהחברההצדקומן..."

הביט-הפעילותואלצה"לאלתתייחס

וחברתיתלאומיתשליחותכאלחונית

ראשונה..."ממדרגה
שלוםשוחרשאיןהזה,העם..."
מיטבלהשקיעעליונגזרממנו,יותר

המדינייםהכלכליים,ומאמציוהגיגיו
ובעסקיצבאשלבקיומווהרוחניים
לחימה...".

הצבאיותהתפשטותסכנת..."
היאוהואגאריותשוביני)מיליטאריזם(

אור-ממנהבישראל.אקטואליתסכנה

יחד,גםופנימיותחיצוניותשכנותבות

כלפיהרפתקנותשלהתאזרחותהסכנת

אנטיהלכי-רוחוהשתלטותחוץ,
פנים.כלפיאלימיםדימוקראטים

שלסכנהעמהנושאתהנשקהזויית
ותרבומוסרייםחברתיים,ערכיםאבדן
העםשלדמיתוטשטושכדיעדתיים

ואחווה,שלוםשוחרתנאורה,כחברה
לשפיוןוחותרתהבינלאומית,בזירה
סכנתמבית.תרבותיתולפריצהחברתי

רביםואמנם,עם,לכלאורבתהצבאיות
שונאבתקופותבהנגרפוהעתםמעמי

מחוסןהיהודיהעםואיןבהיסטוריה,
bY).)270'זו"סכנהמפני

להב-הצבאאנשיאתלחנךהש..."

שלמיסטיקהלביןחיוביפאתוסביןחין
הסתלפותה.לביןאמתביןתעתעים,

הלאימיתהתודעהטיפוחנדיתוךגם
שללדרגההנמכתהמפנילהישמריש

הלוחמיםאתללמדהיאחובהלאומנות,
תכליתהאתהרואהצבאיות,ביןלהבחין

היירי-לביןתוקפנא,מפניבהצטננות

תכליתהאתהרואהלצבאיות,רותה

הצבאיבכוחובשימושקיומהבעצם

לשלילתאופנימיתהשתלטשולשם
פעולתביןלהבתיןאחר,עםשלחירותו

באנשיםרצחמעשהלביןאמיתיתקרב
282(.עמ'(מוגנים."בלתי

אגבהמלחמה,מטדאווהסבדת
הצבאמצתהשעליהםהערכיםהמחשת

אתהמעידיםהגורמיםניתוחלהגן.
התגוננותודרכיהאויבשלתוקפנותו

שלתפקידוהסברתמזימותיו,בפני
ות7ונשקו,חילותיווסגולותהצבא

שלילתהריאלית.חיוניותםהבלטת

והצדקתהמדיניכאמצעיהמלחמה
הלוחמיםחינוךהתגוננום.שלכאמצעי

למעןבקרבולהעזההדדיתלעזרה
שלמושגיםהקנייתמקודשת.מטרה
אפליהללאבינלאומיים,וצדקאחווה
לאויב,עיוורתמשנאההימאותטעית.

וכןמדינייםופיכחוןבגרותמתוך
שכנותשיחסילשלוםהשאיפההחדרת
שהנםהיום,שלהאויביםעםתקינים
כער-אלה,כל-המחרידידיבהכרח

משמעת,שלובמסגרתחינוכייםכים
אתויעשוהצבאיותסכנתאתיבטלו
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אנושערכילמיטבלבית-אולפנאהצבא
להגןמוכניםנושאיהםאשרגיאום,
הנפש."מסירותכדיעדיהם~

ביטחוניתשליחותנאדהלצה"ל"
עשתהזאתשליחותושוכותאנושית,
מנאן,מחנותיו...עללפסוחהצבאיא

בני-ולהדריךלחנךמסטלשאיששאדם

אינוגםאזרחית,בחברהומבתריםנאר

בהםאנהוגבצבאאנשיםלחנךמסוגל
ומהמד-מהמפקדיידרשולפיכךבקרב.

מושגיאישיות,תכננהוהצבאיריך

וידעתרבותיתרמהוחברה,מושר
לא-והנהגהשכנתכושרמקצועי,
האישמןמאשר-יהירלאאםפחוני,

עםויחדהאזרחית.בחברהלוהמקביל
שניתןמהכלייעשהכיהיא,חובהזאת

שהצב-כדיחינוכית...מבחינהלעשות

בחייםלמקצתתיהפךלאאיות

מקצועני...לצבאיהיהלאושהצבא
למתבג-לבית-ספרצבאמחנההפיכת

מקצפותאתרקלאהמקנה-רים
גםאלאוהכלליים,הצבאייםההשכלה

האקטא-ומשימותיוהעםתולדותאת

החיוביאתהנתריספוגוובדרךליהע...

מןלהינזקבליהצבאית,שבהכשרה
שבה."השלילה
עלהלאומיהשירותאתלהעמידיש"
ומחצה,שנתייםבמקוםשנים,שלוש
במסגרתושנהכלוחמיםשנתייםמהן

מפקדיםשלבהדרכתםהתישבותית,

גםהעשויהלכך,מתאימיםומחנכים
שללחינוכומכרעתתרומהלתרום
חברתייםערכיםלולהקניטהנוער,

שוניםבתנאיםוהעט,הארלואהבת

בצבא..."המקובליםמאלה
בקבוצותבהיאחזותירוכזהנתר"

בערך,איש,ששיםעדשלושיםבנות
בסלילתקרקע,בהכשרתויעסוק
ראשיתבפיתוחנקודה,בבנייןדרכים,

תהיהעבודתוובשמירה.ענפיםשל

מגמ-ותרבותיתחברתיתפעילותמלווה

אתבהכרחתטביעאשרושיטתית,תית
הנשליםואופיודמותועלרישומה
החינו-הערכיםשיכוםאתרבהבמידה

גםואםהצבאי.בשירותושקיבלכיים
לשירותברובוהנתריתייחסבתחילה

עלגאהלהיותסופובמורת-רוח,הזה
שהביאוהולאלהטובהויכירזותרומתו

כך..."לידי

להימנערקלאאיפוא,חייב,הצבא"

באו-מלפגועהנתר,שלבנפשומלחבל

המופקדהצעירהאיששלהאנושיפיו
להפעילעליומוטללהיפך,אלא,בידו,

חיובי,באורחההשפעהרביאמצעיואת
הדורשלחינוכואתלהשליםכוי

בביתשקיבלהחינוךעלנוסףהצעיר,
בבית-הספר,הקיבוצי,במעוןההורים,

הכרךוברחובותבתנועת-הנוער
והכפר...".

אתאסטרטגיכיעדהעמידאלוןיגאל
כדיתוךוהמפקדהחיילחשיפתעצם

האזר-האתגריםבפניהצבאיהשירות

למלאהחייליםהכשרתעל-ידיחיים
ככלמובהקים:אזרחייםתפקידים
לחינוךשותףעצמויראהשהצבא

עצמו.עםייטיבכןהחברה,

ישהלאומי,הביטחוןמבחינת

נוספיםוצעירותשצעיריםלשאוף,
ביצירההצבאישירותםבעתישתתפו

.החברתית

שאינםבצה"ל,מפקדיםבוודאייש
צה"לנמצאשבהבתקופהכיצד,מבינים
אדי-משאביםמופניםפעילה,בלחימה

ולכו-האזרחי","בתחוםלעשייהרים

אפילוניתןוו,במשימההעוסקיםחות

מתנדבים.חילותשלמועדףמעמד
קציןבמערכותוהחיילותהחיילים(

מתנד-הםהגדנ"עופיקודראשיחינוך

גיוסם.טרםלתפקידהמאותריםבים,
משפחתיתאובריאותיתשמגבלהלאלה
לשרתהאפשרותאתמהםמונעת

לשרתההזדמנותניתנתקרבית,ביחידה
החינוכית-חברתית).ב"חזית"

חבר-הגשמהגרעיניהיוםלהקיםיש

אזרחיותמערכותעםשבשילובתיים,
לחיותימשיכוובתמיכתן,ממלכתיות,

הוצבושבהםבמקוםכאזרחיםולפעול
כחיילים.ושירתו

יצטמצםשהצבאמעדיפיםהיורבים
אשיב:לאלהביטחוניות.למשימות

מדריךללאהחיילת,המורהללאצה"ל
ללאמצוקה,בשכונתהגדנ"עומדריכת

אחר!צה"ליהיה-הנחלאיהמתיישב,

ע

ש
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