
לאירופה? נוסע
 רצופים לילות 3 תלוו האם

? מלון בית באותו
 המלון בתי ספר מתוך מלון בחר

קופל של (בעברית)
 הנסיעות בשיסת מלאות זכויות בעל משתתף הנד וכבר

 אשר ליחידים. המהפכנית
לירות. מאות לד לחסוך עשויה

ל0 פ ו 1־ , 4
ליחידים המהפכנית הנסיעה שיטת

 סיורים גם נכללים זו תכנית במסגרת
 היווניים באיים שייט בסקנדינביה,

 הריין. על ושייט נופש, באוניות
 אותך מזכה רצופות לינות ג הזמנת

התעוגר לנמלי המלית כגון: בהטבות
לקניות הנחות חינם׳ ננאיוווה נאוץ

 מטל הספד
 מפורסיבו תאוו*ם
 מלון בת* של

 מללצ*לומ*ם
 ל*נה ומדו*ר<

מקומ< במסבע
 הספר את

 לקבל מתו
 באמצעות

 או התלוש
 במשרד*
 קופל
 ברחב*
הארץ

ועיי. ואממנווום בלונדון
 מאות לך לחסוך העשויות הטבות

 צרוף לינות!בכל 14לירות.הזמנת
 גם אותך מזכה באירופה שהוא)
 חינם. ל״י 25.500 ביטוח בקבלת

מיוחדות. הצעות י׳14׳•קופל- בספר

 בארה״ב הילטון בכל לינה :בארה״ב
 הסכם ע״פ לזוג,. $ 35 ליחיד. $ 30

 לקופל. ובלעדי מיוחד
 טובים מלון בתי של הצעות עשרות

 אירוג״ח בערי סופרדה-לוקס דרגת עד
העקריות.
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ספר
 (בעברית)

 חינם
 מלון בתי על

 באירופה
ובארה״ב

 נסיעות קופל לכבוד
ו)בע״מ$70(

 אביב תל ו4 רח־פרישמן
244121 טל.

 מצידין התחייבות וללא תשלום כל לי(ללא לשלוח גא
 והשרותים המלון בתי את המפרט ספר

ו״4ןופל7״ בתכנית המשתתפים

נסישת קופלאסא1ז0יו.סאו תוויות ולאירגוו ות1ר!םיג רחוחחים ■

טירטור
)20 מעמוד (המשך
 שני דים הנאשמים נרחב. עיתונאי כיסוי

 רב־סמל- סגן־משנה, סגן׳ בדרגת קצינים
 מם־כפ״ים. וארבעה סמל־מחלקה פלוגתי,

 וכי נכון, אומנם כתב־ד,אישום כי יוכח אם
 גובלים נאשמים אותם שעשו המעשים
 — הצבאי השיפוט הוקת לפי — בפלילים

 השפלות סבלו יחידה אותר, שחיילי הרי
 שכשכמותן גופניות והתעללויות נפשיות

 הישנים בסירטי־הקולנוע רק לדאות ניתן
 ה־ של האכזריים המפקדים על שסיפרו
האמריקאיים. מארינס
 חייל שהכריח בכך מואשם הקצינים אחד
 ה- בוער. גוזניק מיידו אחת בכל להחזיק

מכני שלתוכה פחית אותה הוא ״גוזניק״
 לסמן כדי בנפט, טבולים סמרטוטים סים

 לדיברי מטוס. נחיתת מקום בשעת־לילה
 משום זה, עונש החייל על הוטל התביעה

מיסדר. בשעת הפריע שהוא
 ב־ חייל שחיכה על מואשם אחר קצין
 לא שהלה משום רובה, של בקת ביטנו

 שלישי קצין מיסדר. בשעת די התמתח
 חבית לסחוב חייל על שהטיל בכך מואשם
 מרובהו ירה הוא החייל, בשכשל מלאה.

 חייל חייל. אותו בקירבת כדור־הפחדה
 את פעם 2000 לכתוב עונש קיבל אחר

 הקנה״. קדח על יד לשים ״לא רמישפט
 חייל שסחב בכך מואשם המט־כפ״ים אחד

 אחר במיקח*. מים• עליו ושפך ממיטתו
 לירות ואיים רובה מם־כף אותו דרך

היטב. יתרגל לא זה אם בחייל
 לו היה שאסור שעה שעישן חייל על
 בידלי־סיגריות, 200 לאסוף הוטל לעשן
 לשביעות- תרגיל ביצע שלא חייל ואילו
ובבעיטה. בסטירה זכה מפקדו, של רצונו

טי שאילץ בכך מואשם סמל־ד,מחלקה
 קילומטר בת לריצת-לילה לצאת רונים
 נשק מלא, חגור־קרב עליהם נושאים כשהם
 מהריצה, שחזרו לאחר ושקי־שינה. אישי

 בדיוק לישון המחלקה סמל להם איפשר
 אחר- ורק למיסדר אותם הקים דקות, 12
שעות. מספר לישון להם לאפשר הואיל בך

 כתב־האי- לפי נהג, רב־הסמל־הפלוגתי
 אצל למישפט חייליו את להכניס שום,

 הוא מאד. מייוחדת בדרך טפקד־הבסיס
 או בצווארם אותם תופס בהם, חובט היה

ל בגסות אותם ודוחף בצווארון־החולצה
המישפט. נערך שבו החדר תוך

 רבות פגים
לטירטור

פר עדותו ף* ה החיילים אחד סי
■ ה אחד לילה תולדות מטורטרים •

יחי אותה של ללילותיה לדבריו אופייני,
 מאימונים כשחזרנו הימים, ״באחד דה.

 עלינו הוטל בערב, שש בשעה מפרכים
 לנקות צריכים היינו מיסדר־זחל״ם. לערוך

 למיסדר־ביקורת. אותו ולהכין הזחל״ם את
 הזחל״ם, את בדק שסמל־המחלקה אחר
 והטיל נקי מספיק לא שהוא החליט הוא

 אחר־כך. שעה נוסף, מיסדר־זחל״ם עלינו
 עלינו הוטל נקי, כבר היד. כשהזחל״ם

למיסדר־נשק. להתכונן
 הנשק כי הסמל החליט הבדיקה ״לאחר

 נוסף, מיסדר־נשק עלינו והטיל נקי, לא
 לאחר בלילה. 11.30 כבר היתד. השעה
 ומייד כוננות, מיסדר עלינו הוטל זה מיסדר
 שתיים בשעה הציוד. לשיפור מיסדר אחריו
ב שהסתיים מיסדר־שינה לנו היה בלילה

 בבוקר 4.30 בשעה לפנות־בוקר. 2.30 שעה
 רק שישנו אחרי נוסף, ליום־אימונים קמנו

 מלאות. שעתיים אלה היו לא אגל שעתיים.
 במשך לשמור צריך היה מאיתנו אחד כל

דקות.״ עשרים אלה שעתיים
 עלול אמת, יימצא אם זה, מזעזע היאור

 כלל לגבי הנכון קנו•,־המידה את לעוות
בכל הטירטור נושא ולגבי צה״ל, יחידות

 ושל ראשי צבאי פרקליט של מימצאים לו.
התלו את מחלקים נציב־קבילות־החיילים

:חלקים למיספר הטירטורים על נות
ל בחייל, התעללו שבהם מיקרים •

סאדיסטית. בצורה אף עיתים
שמתע לחייל נדמה שבהם מיקרים •

 קשים — אימונים אלה היו אך בו, ללים
 במיסגרת אולם — פחות קשים או יותר

סבירה.
 מליבו החייל בודה שבהם מיקרים • י־

 בפני להשוויץ כדי הטירטור, עצם את
 טיר־ בזדון משייך או מישפחתו, או חבריו

 טירטור, שאינו אי־מעשה או למעשה טור
עליו. בלתי־אהוד מפקד ״להעניש״ כדי
המקו הנוחלים או החוק ידיעת אי •

ענישה. או אימונים לגבי בצה״ל בלים
בסידדח) ראשונה (כתבה

1974 הזה העולם24


