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ה3 ר שירוח חז ^ה״ל ד
 ״1צכא7 מגייסים גנים ״אפילו

 את שהחל להט, משי מוען
 שמאל ברגל הצבאי שירותו
לחזור מבקש אד — ושוחרר

 שיבדקו הצ׳אנם! את לי שימנו ״רק
 כל לשירות. כשיר שאני וייווכחו אותי

 לשרת רוצה ואני אחרי, כבר המשברים
 •שלי. השירות תקופת את ולהשלים בצבא

 לעשות .ימה ויש בצה״ל, עבורי מקום יש
 )19( להט משי בלהט טוען כך אתי.״

 הצבא משורות שוחרר אשר הרמת־גני,
פסי 21 ב,פרופיל פסיכיאטר, בהמלצת
הבלתי־מכובד. כיאטרי׳

 קיים ',76 בפברואר שהתגייס, לפני עוד
 ? -שהותירו מגיעים הצבא שיליסונות עם משי

 מיב־ בימיסגרת בלתי־נעימים. זיכרונות בו
 בחיל־הים לשירות למועמדים חניעיבוש

 שהתייחסו משונות, •שאלות לפניו הוצגו
 למישטר. וליחסו הפוליטיות לדיעותיו

 דעתו את להביע היסס לא התמים הצעיר
 'ברי־ הסתפקו לא שחוקריו אלא האמיתית.

 תוכן על בדב&קוט בו, מזסו הדברים, שום
נאמנותו את בפירוש שהביע למרות דבריו,

ביקר. מנהיגיה שאת למדינה
 שאליה ליחידה התקבל לא להט משי
 שעבר שבמיבחנים למרות להתגייס, ביקש

 ביותר הטובים בציונים זכה זו במיסגרת
 המועמדים. כל מבין

משי התגייס לצה״ל בפרופיל. פיחות

להט משי
אותי?״ רוצים לא ״למה

אי בעיות של מיטען עימו נושא כשהוא
 פיתרונן על באו שכימעט חריפות, שיות

 פסיכולוג. של בעזרתו הגיוס. לפני עוד
 מספר. הוא מחדש,״ התחיל הכל ״בגיוס,

 עם יחסים בקשירת עצום קושי לי ״היה
 להסתגל הצלחתי ולא חדשים, חברים

 החדש. לאורח־החיים מספקת במהירות
 ואיש ושעל, צעד כל על בבעיות נתקלתי
 ולשמוע אתי לשוחח מוכן היה לא ממפקדי

 התחילו בצרה. חבר ששומעים כמו אותי
 כל לי חזרו ושוב לי, ולהציק לי ללעוג

, - לפתור.״ הצלחתי שכימעט הבעיות
 לבקשתו, בניגוד הוצב, הטרי החייל
 מתקדם בשלב וכבר מישימר־הגבול, ביחידת

 משי הראשון. המשבר אירע הטירונות של
 י בריאות־בפש), (קצין לקב״ן נשלח להט

ה בעיקבות בעיותיו. את לפניו ושטח
 חדש. רפואי פרופיל הקב״ן לו קבע בדיקה

 .שלו הרפואי הפרופיל קוצץ 82 מפרופיל
 מיחידתו להעבירו שיש קבע והקב״ן ,65ל־

 ,להיות יוכל שבה אחרת, ביחידה לשירות
לביתו. יותר קרוב

 כל עשתה לא הקב׳ץ של חוות־דעתו
 הוא להט. משי של מפקדיו על רושם

 לא דבר כאילו הטירונות באימוני המשיך
 היווה והוא החמיר, הנפשי מצבו אירע.

 חיילי ומצד מפקדיו מצד ללעג מטרת־קבע
 ניסו ו״לא משתמט בו שראו היחידה,

כדבריו. אותי,״ להבין בכלל

פי עימו הביא הקב״ן אצל נוסף ביקור
 להט, משי של הרפואי בפרופיל נוסף חות

 עקב ,56 לפרופיל הסיווג הורד והפעם
 להעבירו המלצה ניתנה שוב מצבו. החמרת

 בהקלה יזכה שבה אחרת, ליחידה מיחידתו
 להתמודד עליו שיקל דבר השירות, בתנאי

הצבאי. השירות תוך האישיים קשייו עם
 קצין־בריאות־ של החדש הדו״ח גם
 משי של מפקדיו על השפיע לא הנפש

ה הפעם ״אחרי מישמר־חגבול. ביחידת
 פשוט .הם הקב״ן, אצל שהייתי שנייה
 אותי והצמידו מהטירונות אותי סילקו

 עבדתי שאצלו פלוגתי), (רב־סמל לדס״ם
 לא הם ומע״ץ. ניקיון עבודות מיני בכל

 שבחיים לי ואסרו ממני, לצחוק הפסיקו
 אני הזו. היחידה את לעזוב לי יתנו לא

 הצבא, חוקי על עברו בעצם שהם חושב
 ביחידה כזה פדופיל עם אותי כשהשאירו
 בכמה עלי איים שלי המ״ם־פ״א מיבצעית.

 לי שישללו לכך יגרום שהוא הזדמנויות,
 לי שיש בגלל האזרחי רישיון־הנהיגה את

פסיכי.״ של סעיף בפרופיל
 ה- הפרופיל למרות מידע. העלמת

 יום- לאירועי להט -משי נלקח שלו נמוך
האי באחד הטירונות. בשלב עוד האדמה

 מהומות, לדיכוי באלה בשימוש מונים
 שאלו ״הם תדריך. מעין המפקדים ערכו

 השביתה,״ על חושבים אנחנו מה אותנו
 דעתי שלפי אמרתי אני ״רק ׳מספר. הוא
התחי זה בגלל לשבות. זכות אזרח לכל יש
 וכינויים. שמות מיני בכל עלי לרדת לו
 הציבו כי המהומות, בדיכוי השתתפתי לא

 יכולתי לא שבו שמירה לתפקיד אותי
 אכלתי לא שעות 24 פאשלה. שום לעשות

 לאכול, וביקשתי חזרו וכשכולם ישנתי, ולא
 שלא בפעולה השתתף שלא שמי לי אמריו
אוכל. על ינדנד

 חום קיבלתי ביחידה הימים ״באחד
 והורידו ארטיסט לי קראו הם אבל גבוה,
 שלחו החמיר כשהמצב רק לשדה. אותי
 בחדר־בידוד ושכבתי לבית־חולים, אותי
ימים. כמה

 מבית־ חופשה קיבלתי ״כשהחלמתי,
 מסוגל הייתי לא אבל שעות, 24ל־ החולים

 בצורה בי התעללו שבה היחידה אל לחזור
 לאגף- התקשרתי ליחידה לחזור במקום כזו.

 כל את להם וסיפרתי במטכ״ל, כוח־אדם
 שביררה קצינה עזרה.״ וביקשתי הסיפור

 ליחידתו, התקשרה משי של תלונותיו את
 מהיחידה, להעבירו שהמליץ לקב״ן וכן
 כך על תמיהתו את הביע האחרון וזה

 שהומלץ ביחידה משרת עדיין להט שמשי
 כי למשי אמרה הקצינה ממנה. להעבירו

 שעליו אלא נמרץ, בטיפול נמצא עניינו
 תיפתרנה ■ובמיסגרתה ליחידתו, לחזור

הבעיות.״
 הדרך היתד, מכאן לענה. הוועדה

 שיבוצו- לצורך לבסיס־קליטה-ומיון, חזרה
 :מספר הוא ביותר. קצרה משי, של מחדש

 לטירונות מחדש, אותי לשלוח ״החליטו
 בבסיס- מוגבל) (כושר כ״ף־ממי״ם של

 שיבחנו המליץ קצין־המיון אחר. הדרכה
 גדול חלק עשיתי כבר כי ברובאות, אותי

 החדש בבסיס אבל קרביים, של בטירונות
 לא פישוט הם מזה. לשמוע בכלל רצו לא

קצין־המיון. של להמלצה התייחסו
 כי חופשה, ביקשתי שבועיים ״אחרי

 להתייעץ ורציתי קשה במצב הייתי שוב
 הביתה, לצאת לי נתנו לא המישפחה. עם

 מהכל, לי שנמאס החלטתי ייאוש. וחטפתי
 ומכל הסוגים מכל כדורים לבלוע והתחלתי
 לא בזה גם להתאבד. במטרה הצבעים
ל לתל־השומר אותי והעבירו הצלחתי,

 עוד אותי שחקר פסיכיאטר, של טיפולו
מהכדורים.״ מטושטש כשהייתי

 משי שוחרר לאחר־מכן שבועות -שלושה
 שעמד אחרי לרצונו, בניגוד מצה,״ל, להט

 רפואיות ועדות רשל בדיקות של בשורה
הרפואיות ״בוועדות לדבריו: למיניהן,

 לזה ברצינות התייחסו ולא לי, לעגו יממש
 להם, הסברתי בצבא. לשרת רוצה שאני
 אנושי יחם קצת זה צריך שאני מה שכל

 הם אבל שלי, האישיות בבעיות ועזרה
.״21 בפרופיל אותי לשחרר בסוף החליטו

 חמישה בצה״ל להט מישי שירת בסך־הכל
 חצי- כבר חלפה שיחרורו ומאז חודשים,

 הצלחתי השיחדור ״מאז אומר: הוא שנה.
 גרם העניין שכל המשברים על להתגבר

 בין קשיים לי יש בכל־זאת אבל לי,
ש מה בגלל ובמקומות־העבודה, החברים

 לחזור רוצה אני שלי. בעבר בכתם נחשב
 פניתי יכול. שאני מה את ולתת לצבא,

 העניין אבל בבקשה, צה״ל לשילטוניות
 בלך־ אותי דוחים סוף. בלי ונסחב נסחב
 יש, מה משונים. תירוצים מיני בכל ושוב,

 וגייסו שהתעקשו נכים על גם שמעתי
 רוצים לא אותי למה אז לצבא, אותם
?״ לקבל

בע״מ אח<אסף ספרים הוצאת
283339 טל. תל־אכיב, ,13 הנשיא יוסף רה׳

חדשים ספרים
הטרנסצנדנטלית המדיטציה

פורם ג׳ק מאת:
 ועל המדיטציה של הטכניקה אודות הכל לך מספר זה ספר

 המובן, הספר בפניך. להיפתח היכולים החדשים השבילים
 חסרת האישית הטכניקה על ביותר, והאינפורמטיבי הקריא

 והיכולה משינה, יותר עמוקה מנוחה הנותנת המאמץ,
שלך. וה־יצרתיות האינטליגנציה רמת את להעלות

מחיר ל״י 26.— ה
אדם ושמה חידה

שייט פלס יורגן :מאת
 צעירים אדם לבני פסיכולוגיה * האישיות של הפלאים עולם

 האדם ;הנפש לרופא ועד הרופא־אשף למן :הספר מפרקי
 ;החלומות עולם אל טיול ;שבאדם האנושי -, מכונה בתור

 ועוד. הפסיכולוגיה, תולדות קיצור
ואיורים. תמונות ומלווה נאה בצורה הופיע הספר

ל״י 48.— המחיר

החי בממלכת נפלאות
מאיירס ג׳יימם מאת:

 זוחלים, יונקים, : רגילים בלתי טבע יצירי של מפתיע אוסף
 ודגים. חרקים ציפורים,

מרהיבים. איורים שפע
ר . מחי ל״י 24.— ה

 להוצאה פנייה ע״י או כארץ הספרים בחנויות להשיג
מוסף) מס־־ערך■ (+ המחאה כצירוף תל־אכיכ, 4810 ת.ד.
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