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 יחידת־ של קצין־קישור לפני גיל־העמידד,
 פעם ״בכל בעלה. נמנה שעיניה תותחנים

 עם חוזר הוא למילואים, הולד שהוא
 לירות אלפי עשרות או אלפים, של חור

 את להרשות יכולים לא ואנחנו בכים,
לעצמנו.״ זה

 המישמעת, רשויות ועם ראשי קצין־חינוך
 או (מצ״זז) מישטרדדצבאית-חוקרת כמו

 סקירה לקבל כדי הצבאית, הפרקליטות
הנושא. על מקיפה

 הביאה צה״ל של בת־היענה מדיניות
 חייל- לפחות. בנפש, אחד לקורבן כבר

 הפסיד מבאר-שבע, פועל־בניין מילואים,
של סכום אחד מילואים שירות בתקופת

 אינה חייל־המילואים של התאבדותו
 שהלה משום צה״ל, את כמובן, מעניינת,

 שירוודהמי־ את שסיים אחרי רק התאבד
 אזרח להיות וחזר השתחרר ישלו, לואים

 חייל אותו של ביחידתו אך מהשורה.
היחי חיילי המיקרה. מן הסמג״ד הזדעזע

 אישי, מיכתב מהסמג״ד קיבלו כולם דה
במישפטים ואיים המיקרה על להם סיפר בו

 מילאו שלא מאחר זה היה לדין, לים
בקל שיחקו ותחתיהם תפקיד, או משימה

לתלו הנושא היה אי־מילוי־המשימה פים,
 קלפים ששיחק חייל (כאותו ולמישפט נה

 שהזניח על לדין והועמד שמירה, בשעת
 התלונה של בסיפא רק מישמרתו. את

בקל שיחק הוא שישמור תחת כי נאמד,
פים).
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משחק כשהוא שייתפס מי כל על חמורים ידה הוא הביתה, כשחזר לירות. 40,000כ־
המילואים. בשירות קלפים ול- לאשתו מיכתב בהשאירו ברקתו כדור
מיש־ על אוסרת בצה״ל החוקה מסוגל היה לא כי הסביר, בו התינוק, בנו

 הפסיז מנארשבע ח״רהד־לואים
 - לירות אלף 40 בקלפים

ברקתו נדור וירה הביתה חור

 אחרים, רבים קצינים כמו קצין־הקישור,
 צה״ל של הרעיות־החולות אחת כי יודע
 חיילי מישחקי-הקלפים. היא שלום בימי
 במישחקי־קלפים שטופים ומילואים סדיר

 כשלעיתים שחקים, המדקיעים בסכומים
המ תמימים, חיילים מנוצלים קרובות
 — קל כסף להרוויח שיוכלו לרעיון רותקים

 שחקני- על-ידי — להשתעשע •סתם או
 להם משמש שהצבא מיקצועיים, קלפים

שלהם. האמיתית לפרנסה מיסגרת רק
 הסמים עישון כגון אחרות, כבתופעות

 במיישחקי- הכיר לא עדיין צה״ל בצבא,
 כי טוען, דובר־צה״ל כבבעייה. הקלפים

 •סדירות, ביחידות מישחקי-קלפים כלל אין
 המילואימניקים בין מישחקי־הקלפים וכי
 הצבא רשויות אולם בלבד. מועטים הם

עם לשוחח הזה להעולם לאפשר סירבו
.3 4 ! !

 שיחקו החבר׳ה כל כאשר בפיתוי, לעמוד
 במישחקי־ הסתבך וכי מהצד, ישב והוא

״כרי עם הלילה תוך אל ארוכים קלפים
שים.״

 סוג מכל הימורים על או חקי-קלפים,
 ביל- מועטים מיקרים ידועים אולם שהוא.

 ששיחק על לדין חייל הועמד שבהם בד,
חיי־ הועמדו •שבהם מקרים באותם קלפים.

א של תולדותיו בכל הידוע, ככל  6 כל
 אשם שנמצא מפני חייל אליו הגיע לא

 למרות הכלא, בתוך אולם קלפים. במיישחק
נער בכסף, להחזיק האסירים על. שנאסר

בסכו מישחקי-קלפים ביומו יום מדי כים
 מועדזני־הקל- את מביישים היו שלא מים
 כי נראה, תל-אביב. של הכבדים פים

א החיים מרכז הם מישחקי־הקלפים ל כ  ב
ומישכבי־זכר. סמים עישון על נוסף ,6

 ללימוד •טוב בית-ספר גם הוא 6 א ל כ
ש חיילים אליו מגיעים מישחקי-הקלפים.

 עבר־ •פשע. בהן שאין עבירות על נשפטו
 •פקודה, למלא שסירבו חיילים ייני־תנועה,

 הצבאית המישטרה על־ידי שנתפסו כאלה
 מועמדים הם אלה כל — מלביש במיבצע

בו, הוותיקים שבכלא, לכרישים טובים


