
 ה־ נטלו נהם, מיתעלל או ■שרדה עמדת
שבאג הציורי הצד את הזוטרים מפקדים

 החינוכי החלק את השליכו אלה, דות
 ל- אותן ותרגמו הצבאי זה את ואפילו

המפורסם. סידטור
 לא צה״ל של המישסטית המערכת גם
 השיפוט בחוקת לטידטור. ליבה את נתנה

 שררה של התנהגות כי רק מצוייו הצבאי
 הפיקוד הוראות עבירה. היא החייל כלפי

 חייל הענשת ני במפורש קובעות העליון
 כלומר הקיימת, החוקית במיסגרת שלא

 הייא למישפט והעמדתו נגדו תלונה הגשת
 הפיקוד של אחרות הוראות אולם עבירה.
 חייל להעניש אפשר ני קובעות העליון
 במיסגרת הוא העונש נאשר אחרת, בצורה

שבוצעה. העבירה של
 הטירטו־ בנושא הציבורית ההתענינות

 רבים שחיילים לכך אמנם מביאה דים
 ל- הצבא שילטונות רגישות את מנצלים

מפק של רגישותם ואת אלה, פירסומים
 ותולים ביסודה, חדשה תופעה שהיא דיהם,

 אחר- המתבררות האשמות טובים במפקדים
שווא. כהאשמות כך

ש ביותר המפורסמים המישפטים אחד
 חייל, של מישפטו היה לאחרונה נערכו
 הפרופסור המדינה, נשיא של לבתו הנשוי

 שבועות שנימשך דיון לאחר קציר. אפריים
 בן־המישפחה של מפקדיו הואשמו בו רבים,

 אף ביניהן שונות, בעבירות הראשונה
 קבע יקיר, בן באותו והתעללות טירטור

ו החייל של תלונותיו ני המישפט בית
 וכי וטורדניות, יסוד משוללות היו חבריו
 כדי תוך לנקום, ניסה הנשיא של חתנו
 במפקדיו, החדש המישפחתי יחוסו ניצול
תקינים. בלתי יחסיו היו עמם

 לידי הובא לא שעדיין אחר, מיקדה
 מהרס״רים אחד של מיקדהו הוא מישפט,
 מסקילה. משה התותחנים חיל של הטובים

 ידידיו אשיר שחרחר, צנום, מסקילה,
 בזבוב, לפגוע מסוגל אינו ני עליו מעידים
 הוכה הוא כי מחייליו אחד על-ידי הואשם

ידו. על

עוצמת
ת טירו הס

 את הפנה החיילים קבילות ציב *
 חוקרת צבאית למישטרה החייל קבילת 01

 מ- לבקש כדי לסיני ירדה אשר (מג״׳ח),
 למדוד כדי אחר, לחייל לסטור בסקילה

 מסוגל הוא אותן הסטירות עוצמת את
 הצבאית והפרקליטות סטר מסקילה לתת.

לדין. אותו להעמיד החליטה
 טען מהמישפט״ זנאי אצא אם ״:גם

 שבועות כבר מתפקד אינו אשר בוסקילח,
 אוכל ״לא שלו, היחידה נרס״ר אחדים
 פקודות כראוי. תפקידי את יותר למלא

 חיילים פקודות, יותר תהיינה לא שלי
התמוטט.״ הכל בלסקוב, עלי יאיימו

 אשר דרגות בעלי מאותם הוא בוסקילה
להק החליטו בחייהם מאד מוקדם בשלב

 ה־ לאחד נחשב הוא לצה״ל. אותם דיש
חו מספר בעוד בצבא. הטובים רס״רים

 שחתם החוזה תוקף להסתיים עומד דשים
 והוא שנים) (לחמש צה״ל עם מסקילה

 ללא אותו, לחדש לא סופית החליט כבר
מישפטו. בתוצאות התחשב

 זכאי, מסקילה יצא ובמישפט במידה
 בגלל מעולה, ומדריך מפקד צה״ל הפסיד
החייל. של מוצדקת בלתי תלונה

ב יתנקם בצה״ל היום הקיים המצב
 הן עתה, נבר ומתנקם הלא-רחוק, עתיד

 מיקרים באותם במפקדים. והן בחיילים
 הנזק בחייליהם, מפקדים מתעללים בהם
 מורידה התעללות וכל מאחר עצום, הוא

ול מיבחן, בעת החייל של מהמוטיבציה
 של כוחו היא זו מוטיבציה הכל, דעת

 מתפקדים לא בהם מיקרים באותם צה״ל.
 השוט בגלל כראוי, והמדריכים המפקדים

 שפרץ הציבורי והזעם נגדם התלונות של
 טובים חיילים צח״ל מפסיד לאחרונה,

 גבוהה יכולת ובעלי יותר מאומנים יותר,
יותר.

 יחידות ואותן הכללי המטה כי ניראה
 יצטרכו זה נושא על המופקדות בצה״ל

 יתבצע שהדבר וככל הדעת, את עליו לתת
לדורות. בכיה אותה תימנע כן יותר, מהר
ו להפסיק בצה״ל לכך האחראים על

 אחת הפורצות השריפות את לכבות לנסות
 שידונו כדאי זאת במקום שנים. לכמה

 ה־ מהבחינה בצבא האנוש יחסי ׳בנושא
 והלאומית, המדעית הפסוכולוגית, צבאיון,
 בעיתו, את יאתרו הנושא, את יגדירו
 ויתחמו, זו חולה למכה פיתרונות ימצאו

 מבחינות בעיקר אך החוק, מבחינת הן
ה הבעיות אחת את והחינוך ההדרכה
הטירטור. — צה״ל ניצב בפניהן חמורות
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ת ש ק ש *975 ק
 למצוא ונסח דיסיונו את על9ח

 אשר מתאימה, כותרת שלממה לציור
 הצעות בו. רואה אתה סח תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,'

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרמים יזכו ובעליהן
 קור- בתל־אביב, דרייב-אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1973 ק

 שעה כשאוכלים שקורה מה זה !•
בטלוויזיה. שצופים

מן, אלה ט  ,43 תחכמוני רחוב גו
ירושליס

המוח. אכילת מפרשת תיזכורת •1
א, ,11 האר׳׳י רחוב לכי

ירושלים
 המצוי, לסטודנט רב-עזר מכשיר <•
בחינות. בעת

כן־עמי, שירי
,36 הנשיא יהודה רחוב

תל־אביב נוות־אביביס,
רו עם פונדי, אדדלח רבינוביץ <•

בן־שחר. טב
יפו ,9 נחמה רחוב כהן, דויד

 — מגרד ראשו את כשרבינוביץ י•
חרד. ישראל עם כל

כרכור אחחה, רחוב לכיא, אתי

 בדרייב־אין השבוע
 8.00 בשעה

2 שבוע
מבגדד״ ״הגנב

 10.30 בשעה
קנדי ארתור
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ות נ ו יט בס
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
ת • הריון טוניקו
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

החצר. דרך ב/ קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור
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