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ל־ פר ק־ י ל המדעי ההישג זהו מג׳ דו  המקל הג
ת עליך ת א ח תם תודות הלכה, מרי דו אחי  ל

ת ד מ ת מ מ*£ק.1 ה־ פתיתי של ה
 גוונים, בשלל נהדר, קריסטלי בלק לד מעניק מג־יק־פרל-

ואחידה. אחת בשכבה כולה מכוסה כשהציפורן
 ״מגייק־פרל״ עם ואופנתית זוהרת היי

״דורה־גלוס־

ים עוול
 שיחדור? לך מגיע

תשוחרר לא
 קיבל לארץ, שעלה לאחר שנים שלוש
 לצה״ל. גיוס צו )23( שבינציסקי ויטולד

 בטכ- שלו ההנדסה לימודי את זנח הוא
לשירות. התייצב ניץ,

 כאשר שנה, חצי כבר בצה״ל שירת הוא
 חייב אינו למעשה כי באקראי, לו, התגלה

 שירותו את כבר שהשלים מאחר גיוס,
שי שם פולין, הולדתו, ארץ בצבא הסדיר

חודש. עשרים כמקובל, רת
 שאל זה?״ את לי אמרו לא ״מדוע

הנצ שהמקטרת הבלורית, מסולסל הצעיר,
הרצי להבעתו רצינות ייתר מוסיפה חית
 לו, לענות ידע לא הישיר מפקדו נית.

לשיחרור. בקשה למלא לו הציע
 לשרת התנגדות כל היתה לא לויטולד

 טיבה כל ראה לא הוא אולם בצה״ל,
הטו את מילא הוא לרעה. שיופלה מדוע

בשי הכירה וזו ועדה, בפני הוזמן פס,
שיחרורו. על המליצה הפולני, בצבא רותו

 לצה״ל הראשי השליש חוזר. בירור
 מוכן אינו כי הודיע ההמלצה, את דחה

צורפה לא הנמקה כל ויטולד. את לשחרר

שבינציסקי 2 א חייל
הממשלה ראש עד

הסי עם להשלים סירב ויטולד לסירוב.
עולמות. מרעיש החל רוב,

 על הממונה שהסביר כפי כרגע, המצב
 בן־משה: שרגא הביטחון, במשרד ההסברה

 הממשלה, ראש אל פנה שהחייל ״לאחר
 הרשות של חוזר לבירור העניין הועבר

סופית.״ תחליט היא המוסמכת. הצבאית

ה ר ט ש מ
ושוב,
משטרה מכות

ותמ שחרחר )19( צעיר עוזרי, שמואל
 מצה״ל שוחרר התימנית, העדה בן הוני,
 שיחרורו, לאחר הסדיר. שירותו תום לפני

במו הוריו, בית את לעזוב עוזרי החליט
לאילת. ירד נתניה, שליד גאולים שב

 מה, זמן לפני וגניבות. התפרצויות
 ביקש אילת, משטרת בתחנת עוזרי הופיע

שטרלינג. לירה ממנו שנגנבה על להתלונן
אבי מרדכי סמל בתחנה, השוטרים אחד

 בגלל לא אך — כעוזרי רב עניין גילה טל,
שנעלמה. שטרלינג הלירה
 את לקבוע. קשה המעשה, התחלת את
:התמהוני הצעיר מספר סופו,

בי שאני אותי האשים אביטל ״הסמל
והת וגניבות, התפרצויות מיני כל צעתי

 אגרוף לי הכנים הוא אותי. להכות חיל
דם.״ לי לרדת התחיל הימנית. בעין

 לטיפול. לבית־החולים נלקח עוזרי
 לקבל המשטרה איש ממנו מנע לטענתו,

רפואית. תעודה
 עוזרי פנה מהמעצר, ששוחרר לאחר

 פגה זה דויד. יצחק האילתי לעורדהדיו
 התלונות, ולנציב המשטרה לשר בשמו

המקרה. לחקירת בתביעה
 גולן, יגאל מפקח אילת, משטרת מפקד
 ״קיימים עוזרי. של טענותיו את הכחיש

 אמר. אילת,״ במשטרת תיקים האיש נגד
משוגע.״ שהוא וברור מצה״ל, שוחרר ״הוא
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