
המו אל מיהרה רחל שאירע. מה את רחל,
 שהה אשר בית־הספר, של להתעמלות רד.
 ה־ של במחנד,-האימונים הגדנ״עיות עם

 לו. וסיפרה סופשווילי, שבתאי נורית, גדנ״ע
ה כדור־שלג, מתגלגל החל רגע מאותו
 של התקינה פעילותו המשך על עתה מאיים

הגדנ״ע.
 מפקד־ החליטו רבות התלבטויות אחרי רק

 פיקוד למיפקדת התקרית על לדווח המקום
 ועדת־חקירה הקימה מצידה, זו, הגדנ״ע.

 :רנדסוץ בדרגת קצינים שני השתתפו שבה
 גישס, חנה רב־סרן הוועדה, יושבת־ראש

 פינחס רב־סח הגדנ״ע של וקצין־החינוך
מור.

למפקד מסקנותיה את הגיישה הוועדה

 סרן*גאל שושנה, של מישפחתה ההליכים:
מישרד־החינוך. ושילטונות

נעו האמת לגילוי בדרך -שהקשיים ייתכן
 שבמרכז הדמויות שתי של באופיין צים

שושנה. והגדנ״עית יגאל, סרן :הפרשה
במהי שטיפס מצטיין, כקצין ידוע יגאל

מע 25 בגיל לו ורכש בסולם־הדרגות רות
 שושנה גם בגדנ״ע. עתיד בעל קצין של מד

חזק. אופי כבעלת לסביבתה מוכרת
 חינוכית יועצת ציילר, רחל עליה סיפרה
מקוב ״שושנה בפיקוחה: היתד. ששושנה

מטופ ילדה היא החברתית. מהבחינה לת
 ב־ וחברה החיצונית להופעתה דואגת חת׳

 לה יש שבטירת־הכרמל להקת־ריקודים
לימודים מבחינת מרובה. חברתית חישיבות

: י■—■■■■ ה ר ע נ י■———י ה
 הוריו הרימה, למיופאה אותי דקה המפזר

!אותי למזמז והתחיל הבגדים את ל׳
 ישעיהו(״שיי* אלוף־מישיה פיקוד־הגדנ״ע,

 ״אין :ברורות היו מסקנותיה תדמור. קה״)
מסקנות.״ להסיק באפשרותנו

 וחמור כבד מסך־שתיקה ירד רגע מאותו
 שושנה, לפגיעה, הטוענת כולה. הפרשה על

 הכרמל מטירת וחברותיה מוריה הוריה,
 נחקרו שהם בעובדה הנראה, כפי הסתפקו,

 החליטו הגדנ״ע רשויות הוועדה. על־ידי
 לא כדי מחיר, בכל הפרשה את להשתיק

בנו את לשלוח שיתנגדו להורים לגרום
ה שמפקד במידה בגדנ״ע, לפעילות תיהם
 שבהם הדברים את ביצע אומנם בסיס

שושנה. אותו מאשימה
 להסתפק שלא נאלץ הגדנ״ע פיקוד אולם

 פרב־ יגאל סרן אלה. במסקנות־לא־מסקנות
 מישטרה־צבאית־חוקרת כי דרש עצמו נר

 מישרד־ווחינוך, גם לתמונה. תיכנס (מצ״ח)
מסק דרש מבית־הספר, דיווח הגיע שאליו

 תחקור שמצ״ח הסכים תדמור ממש. של נות
ל דומות היו מצ״ח מסקנות אולם בפרשה,

הגדנ״ע. שהקים הוועדה של אלה

 הכינה במיוחד, רציני יחס גילתה לא היא
 חובה.״ ידי לצאת כדי רק שעורים
 והיא סוס, בשושנה בעט שנים שלוש לפני
 28ב־ יצאה, כאשר ובנפשה. בגופה נפגעה

 לאימוני וחצי, כחודש לפני .1975 בדצמבר
 למירפ־ מייד מיהרה נורית, בבסיס הגדנ״ע

 בעיותיה על לרופא שם סיפרה הבסיס, את
וקפי מריצות להשתחרר אישור וביקשה

האישור. את נתן הרופא צות.

̂ ההבדליס .
ל הגירסות בין ז

ב אותו ף• ר  הגדנ״עים של מחזור יצא ע
 תלמידי לבסיס, יום באותו שהגיע ■4

 ואורט בטירת־הכרמל שיפמן בית־הספר
 לא שושנה החגור• להכרת למסע חיפה,
 שניתן הרפואי האישור בזכות איתם, יצאה

 שבו החדר על כשומרת מונתה היא לה.
התגוררה.

לסרב פחדת*
 פחדתי כי בפחד, איתו לפתי ן*

י / לי אמר הוא למפקד־הבסים. לסרב 1 /
לבדי דקות 20 רק שיש וטען מהר, ללכת

 להוריד לי אמר הוא למירפאה. הגענו קה.
 הוא ואחר־כך בפחד, הרגשתי הנעליים. את

 לא תחילה לבנים. עם להישאר לי אמר
 טענתי כי העליון, החלק את להוריד רציתי

 לפחד, לא לי אמר הוא בסדר. שהנשימה
 כאן. המפקד שהוא מאחר בסדר, שזה

 ידעתי לא פחד מרוב לדבריו, הסכמתי
 את לי לבדוק החל הוא עושה. שאני מה

ב המיטה על ישב הוא ואחר־כך הרגל
 הוא אליו. אותי וסחב פשוקות רגליים

 הרגליים. את לקפל וניסה אליו אותי קידם
כואב׳. זה ,די, לו ואמרתי כאבים הרגשתי

 את לי להוריד ניסה שהוא ראיתי ״לפתע
 לא המילים אך לצעוק, רציתי החזייה.

 מתחיל כבר שהוא ראיתי מהפה. לי יצאו
 גופי. בכל ורעדתי החזה את לי למזמז

ב הנדתי לי. תענוג אם אותי שאל הוא
שאל לדבר. יכולתי לא כי ובכיתי, ראשי

 שהוא ראיתי כי ?׳ לי יש ,מה :אותו תי
 רוצה ,את : שאל הוא רחוק. להגיע מתחיל
 ובכיתי. ,לא/ אמרתי ו׳ משהו לד שיהיה
 קיבלתי יכולתי. לא אבל לצעוק, ניסיתי

,שוק׳. ממש
להרגי ורצה רועדת, שכולי ראה ״הוא

 י אני מי יודעת ,את : ואמר צחק הוא עני.
מפח ,אני :לו אמרתי יגאל.׳ המפקד אני
 ,לא. :לי אמר הוא ללכת.׳ רוצה ואני דת

 זווא לאן הבנתי רגע באותו קצת.׳ עוד
 החוצה. ויצא רגע׳ ,חכי :אמר הוא חותר.

 מרוב הפוכים היו בגדי התלבשתי. מהר
 לי ואמר חזר הוא ללכת. ירק רציתי פחד,

כש ידיו. את רחץ הוא נעלי. את לנעול
 לא־ ואני בהלם, הייתי אותי הפשיט הוא

לי. עשה הוא מה זוכרת כל־כך
 דבר. שום בבית סיפרתי לא ״בתחילה

ש לאימי סיפרתי בדיקה. לעשות רציתי
 לכל. ידאג שהוא אמר ואבי לאבי, סיפרה

 שחצי אמרה והיא לרופאת־נשים, ניגשתי
 הכניס שהוא וייתכן לי נקרעו מהבתולים

אחרי אליה אבוא שאני אמרה אצבע. לי
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ל נכנסתי שאני להיות יכול כי המחזור,
בטוחה.״ לא־כל־כד היא בזה אך הריון.

תלמי ,16 בת צעירה גדנ״עית *, שושנה
 ב־ שיפנזן בבית־וזספר י״א הכיתה דת

 פעמים מיספר בבכי פרצה טירת־הכרמל,
 שומעיו כל סיפורה. את סיפרה כאשר

 בגדנ״ע, בכיר מפקד האשימה היא נידהמו.
 נורית, גדנ״ע בסיס מפקד פרכנר, יגאל סרן

 כמפקד בתפקידו בסמכותו, השתמש כי
ו כיתתה, עם שהתה שבו הגדנ״ע בסיס
 שהיא תוך בכוח, מגונה מעשה בה עשה

בפחד. שרויה
 ואב נשוי צעיר, מפקד פרכנר, יגאל סרן
 את מכל־וכל מכחיש שלוש בת לילדה

הצעירה. בו שהטילה החמורות ההאשמות

 סירב שיגאל העובדה היקשתה מצ״ח על
 של חותנו מסביר במכונת־האמת• להיבדק

 זוסמן, יוסף סנדרה, אשתו של אביה יגאל,
 במכו־ להיבדק מוכן ״יגאל :חדרה מוותיקי

ל לו הציעו שלו עורכי־הדין נת־אמת.
 במכו־ תיבדק המתלוננת שגם תנאי, הציב

 לכן זה, לתנאי הסכים לא מצ״ח נת־אמת.
 למכונת־אמת.״ ללכת סירב יגאל

 חד־ היו לא מצ״ח שמסקנות למרות
 יגאל סרן את להעמיד הוחלט משמעיות,

 פחותת־ בעבירה הואשם הוא לדין. פרכנר
 תפרוץ לא המישפט שאחרי כדי ערך,

 את שלקח בכך אותו האשימו שערורייה.
 שליווה מבלי למירפאה, שושנה הגדנ״עית

לתקנות. בניגוד וזאת נוסף, אדם אותם

ל ינא■■וס■ ס ר מ הר ו זו

 אלה האשמות של משמעותן את יודע הוא
 יודע ואף שלו, הצבאית הקאריירה לגבי

 כולו. הגדנ״ע לגבי רימיקרה משמעות את
 את לשלוח תסכמנה שאמהות להאמין קשה

 כאשר הגדנ״ע, ולבסיסי לאימוני בנותיהן
מע שם מבצעים מפקדים כי חוששות הן

בנערוןז. מגונים שים

 מכל־ העניין את הכחיש שיגאל למרות
 סגן־מפקד שופטו, על־ידי הורשע הוא וכל.

 זו, פעוטה טכנית בעבירה הגדנ״ע, פיקוד
 בד־בבד על־תנאי. מאסר ימי 35ל־ ונידון

 נורית, מחנה כמפקד מתפקידו יגאל הועבר
 לתפקיד — המתנה בתקופת -שרוי הוא ועתה
צה״ל. של מינהל־הסגל עליו שיטיל חדש

סקנות־מ__
לא־מסקגות

 חקירה
לטשטש כדי

 היתה לא בולה שהפרשה יתכן {
 רחל שושנה, של חברתה לולא נודעת,

 טענת לפי שבו, היום למחרת אייזנקוט.
סיפ מגונה, מעשה הסרן בה עשה -שושנה,

ביותר, הטובה לחברתה בכי כדי תוך רה

 קמי עדיין שהגדנ״עית משוס בדוי שם *
נה.

 שתי הצליחו לא כיצד להכין שה ך*
 מצ״ח, ושל הגדנ״ע של ועדות־חקירה, 1/

 שני עשו כן אם אלא האמת, אל להגיע
ה אחת קלה. מלאכה לעצמם אלה גופים

 ועדודהגדנ״ע וגם מצ״ח שגם היא אפשרויות
הפר להשתקת הכללית במגמה חלק נטלו
 לצאת כדי רק חקירותיהם את וקיימו שה,
את למצות שדרש מי כל כלפי חובה ידי

 שתי אל הצטרפה מסויימת בשעה
 ואורנה מורנו אורלי אחרות גדנ״עיות

 משום למסע, יצאו לא הן שאף אליאס,
 סרן לבד.״ להישאר ״פחדתי שלדבריה:

 שמע למסע, יצא -שלא הבסיס, מפקד יגאל.
 לשם, ופגה הבנות שהו שבו מהחדר קולות

 משוש־ נזף הוא יצאו. לא מדוע לבדוק כדי
 שלה, החדר שמירת את שהזניחה על נר.

 זהות כאן עד לחדרה. חזרה אותה שלח
השניים. של גירסותיהם

 דקות ״שלוש שושנה׳ של גירסתה לפי
 שאל יגאל, שם הופיע לחדרה שחזרה אחרי
 כמו ״אני :לה אמר ך״ לך קרה ״מה אותה

 תוד בעורמה, אותה לגרור והצליח רופא,״
 עשה שם למירפאה, סמכותו, ניצול כדי
מגונה. מעשה בה

 וחצי תשע בשעה כי מיהר. יגאל ״המפקד
החני לפני להרצות צריך היה הוא בערב

 הכרת ממסע זו לשעה סמוך שחזרו כים
שלהם.״ החגור

 יגאל: סיפר ״להד״ם.״ :טוען יגאל ואילו
ב תשע בשעה להיגמר אמור היה ״המסע

 עשר השעה עד פתיחה שיחת ואחריו ערב,
ובמוע במישרדים הייתי תשע עד בלילה.

 ירדתי תשע בשעה טלוויזיה. ראיתי שם דון,
 עדיין שהחניכים לי הסתבר ואז למטה,

 חדר־האוכל ליד עמדתי מהמסע. חזרו לא
 מגורי מכיוון שמעתי והמתנתי. כרבע־שעה,

 שיש הבנתי וצעקות. צחוק הגדנ״עים
 לעלות החלטתי למסע. יצאו שלא גדנ״עים
ולברר.

 היה הבנות ממגורי שחלק לי ״זמר
 ה־ לאחד הגעתי וכאשר שמירה, ללא נטוש,

 שישבו בנות כמה של ר־כוז ראיתי מיבנים
 יצאה לא מדוע מהן אחת כל שאלתי שם.

 אמורה היתר. הבנות שאחת הסתבר למסע.
 לפני־כן מצאתי שאותו הביתן על לשמור
 לביתן מייד לחזור לה הוריתי ולכן נטוש,

 השעה לחדד־דיאוכל• ירדתי ולשמור. שלה
 והחניכים בערב, וחצי תשע בערך היתד,

 ואחר״כך שיחת־פתיחה העברתי הגיעו.
 השעה עד במיטבח חיילים עוד עם ישבתי
ולאחר־ ושתינו, אכלנו חצות. אחר שתיים


