
במדינה
אגודות

ק < ד צ ד ה בו א ל ה !צד״״יר ש
 חקיס ירושלמי צעיר

 להפסיק שמטרתה אגודה
צה״ל בתוף ההתעללויות את

אחדים, שבועות לפני חורסי, גלילה
ב משוטט כשהוא ,25 כבן צעיר ניראה

 גדולות מודעות ומדביק .ירושלים רחובות
 ובתי-מיסחר, חנויות של חלונות־ראווזז על

 חשופים. וקירות לוחות־מודעות על-גבי
 בידי נתלשו לאחר־מכן שיום המודעות,

■ההתעללות, להפסקת קראו עובדי־העירייה,
 לחצים והפעלת עיוותי־הדין ההשפלה, 1

זעקו: הגדולות האותיות בצה״ל. ואיומים
בצה״ל.״ גם ״צדק

 אותן כתב שגם המודעות, מדביק הצעיר
 בחור אמויאל, דויד הוא להדפסתן, ודאג

עת ושקול איטי שדיבורו ותמיר שחרחר

אמויאל מוחה
— צדק לעשות

יצב מצטרף
משותפים בכוחות —

 לפני מצה״ל ״השתחררתי מסביר: הוא
 לא הזה היום עד אולם שנים, שלוש

ב עלי שעבר ממה להשתחרר הצלחתי
אר בכלא שניכלאתי אחרי שירותי, סוף

בע.״
 ביצע דויד שרוצים. מה עושים

 70ל־ ונשפט רשות, ללא נהיגה של עבירה
 הפכו אלה ימים 70 בפועל. ■מחבוש ימי

 השתחרר לא שעדיין סיוט אמויאל לדויד
וב ותיק, חייל ״הייתי היום. עד ממנו,
 עצמי על לקבל קשה קצת לי היה אמת

 מסביר הכלא,״ של החזקה המישמעת את
 תקופה. באותה בהיזכרו בעצבנות, דויד
 אחד וקצין אחדים, סוהרים עלי ״עלו
הרגש סיבה. בלי פעמים כמה אותי היכה

 אחד ושכל מוחלט, אפם אפם, שאני תי
רוצה.״ שהוא מה בי לעשות יכול

 סרן הפלוגה, מפקד הורה הימים באחד
 לאסירים שאלתיאל, זאב רב־סרן) (כיום

 היה מאלה אחד להסתפר. לגשת אחדים
 פנה הצבאיים הנוהלים כל על־פי דויד.

)36 בעמוד (חמשו

הלילות חמים מה

8258ו8/7ט 23 רטנו רח. ריטה׳׳ת״א ״מסחר אצל להשיג ה.3יב בט"מ,גו ט״ינוגל מיוצר
10 ביתן התערוכה גני 76 ־ הקניות ביריד

קר המכונית מנוע את  בבו
בעיות. בלי

ת שק החימו□ מערכ שינה ב  ה
שכבה בתוך שולבה ה ה  הרכ

ך בנותגה האריג. של  נוחות ל
 אתה אם בין כאחד. וחמימות
ש שתמ  אם ובי! בחימום מ

פר לא. ק- הוא רדי־סלי  ש
 אידיאלי. שינה

ם ע טרך הבאה בפ צ ת ש  כ
ת תחת בחוץ. ללון פ  כי

 בררי־ הצטייד השמיים.
פר. שה הוא סלי  את עו
 כמו לנעימה בחוץ השיגה
ת השינה נכמעט). בבי

ת בסיני. ... ע ק  הירדן, בב
ל או כ  אחר. מקום ב

ת  יפים להיות יכולים הלילו
שאתה וחמים  איתך לוקח כ

ר, פ סלי די־  השינה שק ר
לם היחיד  המצויד בעו

ל. בחימום מ ש  ח
חבר רק עליך  הרדי־ את ל

ר פ לי ה ס ל ל סו ת- עול ל  מכוני
 חמימה משינה נהנה ואתה

שבחוץ אפילו  מקפיא קור כ
עצמות.

 יותר צורך אינו הרדי-סליפר
שיר אנרגיה  רגיל רדיו ממכ

ת. כל לכן במכוני להתניע תו

בגולן...
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