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* >  ■שאד גין לחיילות. חיילים בין //
 גם צריכות אתן בצבא, שלבן התפקידים

 השירות את לחיילים שמייסה -גורם להיות
 אותם., ומעניין אותם מבדר שלהם, הצבאי

 חשוב.״ הטעם בגבולות הכל אבל
 אלוף* קצינת־ח״דראשית, הדוברת,

של חיילות המאזינות: רז. דליה מישנה

 החיילות בעיות ואת לצה״ל, המתגייסות
ול לייעוץ דרכים קובע יותר, הוותיקות

 להילחם ומציע במצוקה, לחיילת עזרה
האח בשנים שפשטה מדי הרבה במתירנות

וקצי לחיילים חיילות שבין ביחסים רונות
בצבא. נים

הקצין
וקציגתו

ינאי יוסי
 בצפון, צה״ל מבסיסי באחד הקורסים, אחד

הארץ.
 בפורום כאלה, מילים כי ספק אין
 קצינת־ על-ידי נאמרו לא מעולם פתוח,

 חיל־הנשים של הקמתו מאז ח״ן־ראשית,
 ל* איסשר שלא דובר־צה״ל, צה״ל. של

דליה אלוף־מישנה את לראיין הזה העולם
//״ טען: רז,

 פתיחות לבעיית צר,״ל של הכללי יחסו
כפי לחיילות, חיילים בין היחסים

 דליה של בדבריה התוספת וכן ,
 הם הטוב,״ הטעם בגבולות ״אבל רז

 גורמי ערכו שאותו מחקר של תוצאה
 למרות אשר ופסיכולוגית, ח״ן רפואת ח״ן,
 במיספר הופץ בטחוני סיווג קיבל שלא
עותקים. •של בילבד קטן

 לכנות שנוהגים כפי ״:ייר-העבודה,״
 קצינתחח״ן-ראשית, במיפקדת זה מיסמד

החיילות של בעיותיהן את בהרחבה סוקר
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 עומד זה מיסמך־עכודה אומנם, ך*
 הח״ן של האורים־והתומים להפוך 1

 הקפדה מבשר והוא הבאות, בשנים בצה״ל
 להתנהגות הנוגע כל על יותר, גדולה
 וליחסים מוסר לבעיות חיילות, של מינית

שבינדלבינה.
 הרמטכ״ל הוציא אחדים שבועות לפני

•ואל מאות בקרב שהופצה איגרת־למפקד,
חתו שהיתר. באיגרת, בצה״ל. קצינים פי
 על סופר עצמו, הרמטכ״ל על-ידי מה

 באחד (נשוי) קצין נתפס שבו מיקרה
 עם אהבים מתנה כשהוא צה״ל, מי׳חידות
 רבה בחריפות יצא הרמטכ״ל שלו. הפקידה

 קצין של •זו, בלתי־מוסרית תופעה נגד
חיילת. עם ומתעסק מעמדו את המנצל

קצי של מיקרים מאות ידועים בצה״ל
 בגלוי חלקן — ■פרשיות־אהבים שניהלו נים

 שלהם, פקודות עם — בהסתר וחלקן
בכיר קצין וקצינות. חייליות

 קצינה עימו לקחת נוהג היה
 כשהוא מסיוריו, אחד לכל ונאה צעידה

הא הקציגים מגיחוני בהפגנתיות מתעלם
שבין ב״רומך שהבחינו והחיילים, חרים

בין הרומן היה פעמים השניים.
 של חמתם את מעלה לקצינתו

ניצל כאשר האחרים, הקצינים
 הקצינה את לצרף והורה מעמדו את

 שבכך למרות לסיור, יצא שבו למסוק
 שתפקידו אחר, קצין של מקומו את תפסה
זו. לטיסה לצאת חייבו

 קצינה ואותה אדומה״ ,״כיפה כשהיו
 או צה״ל, מבסיסי באחד ללון נשארים

 של ראש־הלישכה היה מרוחקת, בעיר
 של •שחדריהם דואג קצין־בכיר־מאד אותו

לזה, זה צמודים יהיו והקצינה מפקדו

 נייר- ישל המסקנות אחר למלא כדי
 צריך צה״ל איו לאחרונה, שהוכן העבודה

 נהלים לקבוע או חדשים חוקים לחוקק
 ח״ן נהלי וקובץ פקודות־מטכ״ל חדשים.
 החיי* את ומגבילים דיים, וחריפים חמורים

 לעשות המפקדות שעל מה כל לת־האשה.
 ולממש בקפידה, הח״ן נהלי את לבצע הוא

 להתעלם נהגו היום שעד שונות פקודות
מהן.

 גם מתגוררים שבהם מעורבים, בבסיסים
 חיילים כניסת אסורה חיילות, וגם חיילים

למ חיילות כניסת ואסורה למגורי־ח״ן,
 רק להיפגש המינים שני על בנים. גורי

 התרבו- באירועים או העבודה, במיסגרת
המומים. תיים־הבידוריים

 כשהם יחד להלך אסור וחיילת לחייל
 לחיילות לו. מחוצה או בבסיס חבוקים,

 המחנה, בשטח מיני מגע לקיים אסור
 מהוץ־לתחום. הנמצאים בהדרים אפילו
 חיי- של מיטגרות על שומר גם צה״ל

חיל- של בסיסים שבמיספר בעוד מישפחה.
(משמאל) מושכל מודחת

בהריון


