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לחיילים מיוחד מיבצע
 על ספטמבר בחודש שיחתום חייל כל

הזה״ ;,העולם

של חה1ה ■קבל

צבאי לדואר רק יישלח השבועון

במדינה
טיולים

יכולוג״□1ז3 טיולים
 וייעוץ סיכו?וגי5 טיסוז
 והאהבה הנישואין בחיי
— רומ:יה7 מיו? יניד

תז־אביבי פסיכודו; מבטיח
ל המכון על־ידי שהתפרסמה המודעה

 המעוניינים לכל הבטיחה רוחנית, היגיינה
קבו דינמיקה עם בשילוב ברומניה, טיול

 ב״חופשה שמדובר הדגישה המודעה צתית.
 בחברה, שיפורים אופקים, ומרהיבת מרעננת
ובנישואים.״ באהבה
 לגבי פרטים לקבל כדי תדאפי. טיול

 עם פגישה לקבוע יש הזה, המוזר הטיול
 שב- בביתו רוחנית׳ להיגיינה המכון מנהל
 זו בדרך תל־אביב. בצפון מפוארת ווילה

 העוסק אליצור, אברהם ד״ר אל מגיעים
 עם יחד נישואים וייעוץ בפסיכותראפיה

אליצוד. דבורה ד״ר הפסיכולוגית אשתו,
מת ד,מעוניין של השיכלית הרמה אם
מב בטיול, המשתתפים שאר לרמת אימה

 על פרטים לדעת אליצור הפסיכולוג קש
 הוא שלו, שבחיי־הנישואים המיכשולים

 והנישואים האהבה בבעיות לטפל מציע
 בחו״ל טיול לשלב המעוניינים אלה של
רפואי. טיפול עם

 הראשון, בחלקו לשניים. מחולק הטיול
 המרפאים יתגוררו ימים, עשרה שמישכו

מת אליצור ד״ר בבית־מלון. ולקוחותיהם
חב עם לשיחות הזה הזמן את לנצל כוון
נוס ימים עשרה הזמן, שאר למסע. ריו

רומניה. ברחבי לטיולים יוקדש פים,
 לקיים יכול פסיכולוג אין כלל בדרך

 שלו, הלקוח־המטופל עם יום־יומי קשר
 חבריו עם לעבוד מתכוון אליצור ד״ר ואילו
כיום. שעות 12ל־ קרוב למסע

 הזה הרעיון האהבה. בחיי שיפור
 קבוצתי בטיול חופשה בילוי חדש. אינו
 שלבי את כבר עבר הפסיכולוג עם יחד

גאו עצמו הרעיון בארצות־הברית. הניסוי
 במידת כל קודם תלויות התוצאות אך ני,

 כאשר ללקוח, הפסיכולוג של ההתמסרות
שלו-עצמו. החופש בתקופת נעשה הטיפול

 ישאיר- מגלה, אליצור אברהם הפסיכולוג
 לקבוצה בספטמבר 16ב־ שלו הטיול את גן

ש ״מי בערך. זוגות 12כ־ של מצומצמת
 ול- שלו, הנישואים בחיי לשיפור זקוק

 לטיול להרשם לו כדאי אהבתו, ריענון
• אליצוו מסביר — הזה״

צה״ל
טעויות של קרנבל

״טכניות״ טעויות שתי 7בש
 חמישה חף-מפשע היי? ישב

הצבאי א7בכ חודשים
 פתח בצה״ל. טוראי אור׳ (אריה) יהודה

 אנשי ונדהם. שבירושלים, ביתו דלת את
או תפסו לו שהמתינו הצבאית המישטרה

 נסיעתו בהמשך ריכבם. אל אותו וגררו תו,
 לו נאמר שם .4 לכלא אור יהודה הגיע
מיחידתו. יום 70 שנעדר מפני נעצר שהוא

 בסוף בכלא, חודשיים שהוחזק לאחר
 העתק אור טוראי קיבל ,1972 פברואר

 בביתיהמישפט נגדו שהוגש מכתב־האישום
 שהוא צויין ובו המרכז, במחוז הצבאי

ד מיום מהשירות נעדר  1971 בנובמבר 1ו
.1972 בינואר 9,־ד ועד

 יליד אור, יהודה בכלא• חודשים
 — אי״בי-אם, מחשבי עובד היום ירושלים,

 בצנחנים. שרותו את והחל לצה״ל התגייס
 שירת שבו הגדוד יצא 1971 שנת בסוף

 במיפקדה. נשאר ויהודה לאימוני־חודף,
 בכמה רפואיים לטיפולים נשלח זו בתקופה

 מבקר היה בערבם ומירפאות. בתי-חולים
ל בבוקר וחוזר שבירושלים, בביתו

יחידתו.
 מאי בחודש נפתח יהודה של מישפטו

 בית־המישפט אך באשמה, כפר הוא .1972
 והוא אותו, הרשיע המרכז במחוז הצבאי

 מהם מאסר׳ חודשי 15 של לעונש נידון
על-תנאי. חודשים שיבעה
 יהודה טוראי עירער לילה באותו עוד

חו העונש. חומרת ועל ההרשעה על אור
 שבמאי עד ,4 בכלא בילה נוסף ימים דש

 לעיר- הצבאי בית־הדין לפני הוזמן 1972
ה התובע נגד עירעור הגיש שם עורים,

הראשי. צבאי
 ל- הצבאי בית־הדין שהוציא בססק־הדין

ל גסות טעויות שתי נתגלו עירעורים,
התובע, הראשי. הצבאי התובע של חובתו

 נגד האישום לגבי התעודה את שהגיש
 הסניגור, גם וכנראה אור, יהודה הטוראי

 רשום היה תעודה שבאותה לב שמי לא
 מיום בצבא משירותו נעדר הנאשם כי
 ולא .״72 בינואר 1ה־ יום עד 72 נובמבר 1״

שהואשם. כפי ,1971 בנובמבר 1ה־ מיום
התנג למרות גסות. טעויות שתי

 הצבאי בית־הדץ קיבל הסניגור של דותו
 התובע, של טענותיו את המרכז במחוז

 טכנית, תקלה אצלו קרתה כי שהסביר
 בה אחרת, תעודה הגיש זה סמך ועל

.1971 בנובמבר 1ה־ שונה: תאריך צויין
 את בית־הדין הרשיע דבר של בסופו

 עונש עליו והטיל אור, יהודה טוראי
כאמור.

 עבר העביר?! שאת צויין האישום בכתב
אור. יהודה — 2090632 הם שפרטיו החייל

אור יהודה כלוא
טכניות טעויות

 כפי אור, יהודה של האישי מיספרו אך
 היה בבית־הדין ראב״ד על-ידי שזוהה

 הגסה הטעות היתה זו ! 2096362 :שונה
השנייה.
 על- שהוגשה הראשונה התעודה לגבי

 תאריך בדבר הראשי הצבאי התובע ידי
 ציין השירות, מן הטוראי של היעדרו

 צריך היה ״הוא לעירעורים: בית־הדין
 לא שאשמתו מאחר בדינו, זכאי לצאת

הוכחה.״
 שנרשם הלא־נכון, האישי מיספרו לגבי

 בדיון התובע טען בכתב־האישום, שמו ליד
 לקבלתו התנגד לא הנאשם שאם העירעור,

לד מאוחר כתב־האישום, לו הוגש כאשר
 שהוא בטענה הנוכחי׳ בשלב אותו חות
נכון. אינו

 הזו הטענה את גם מגוחכת. טענה
 קובעים, ״אנו לעירעורים: בית־הדין דחה

ב לכאורה הוכחה כל הובאה שלא איפוא,
ש בתקופה המערער של נפקדותו דבר

הו כל בהיעדר בכתב־האישום. לו יוחסה
 המערער של נפקדותו בדבר אחרת כחה

 פסק- את מבטלים אנו הנדונה, בתקופה
 את ומזכים המחוזי, בית־הדין של דינו

לו.״ שייוחסה מהאשמה המערער
המייוחל. בזיכוי זכה אור יהודה טוראי

ש והנזק הביזיון על אותו יפצה מי אך
 חודשים חמישה בילוי עקב לו נגרמו
 ובשל בכפו׳ עוול לא על הצבאי, בכלא

״טכניות״? טעויות
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