
 כיבה דולק, קטן פבס־כיס האופניים ליד
 כי לנאשם באומרו לחורשה, וזרקו אותו

במישטרה. עליו יקל זה
 עדותו את נגדה אל־עטאונה של עדותו

 רואה אינו כי אישר אוזן אוזן. אליהו •של .
 וכי שנה, ארבע־עשרה מזה אחת בעין כלל

לפניו, דמות לפתע כשראה קשות. סונוור
ה על השליטה את ואיבד שמאלה סטה
לא־דולק. פנס היה האופניים ליד הגה.
ש ברגע לו צעק שיטרית כי סיפר הוא

כי בעדותו, הפנס על דיווח לא הוא בלם•

תכורי מפכ״ל
ידידים מארבעה אחד

אוזן שר־דשעבר
ברביעייה אחד עוד

 הפנס שיאם חשב והוא אותו, לקח חגי
עליו! לדווח צורך אין במישטרה
 חשוב מוצג כי בן, אם נראה,

ו נעלם, התביעה להוכחת כיותר
ל עזר זה שדבר על להתפלא אין

 פד על תמיהה הביע השופט נאשם.
 שהבוחן נראה כי ואמר כפסק-דינו,
 את שכח פשוט חגי המישטרתי

וכעדותו. שכתב, כדו״ח הפנס
שיטרית, של בידיו היה אוזן של גורלו

 אל־עטאונה עדות מול עמדה עדותו שכן
 יא-שר אם שאלה גם היתד. לסינוור. בנוגע

 אז כי שבלם, ברגע לו צעק כי שיטרית
 את למנוע יכול היה לא אוזן כי ברור

התאונה.
גיר־ את במלואה בעדותו אישר שיטרית

 אל־עטאונה. עדות את וסתר אוזן, סת
 לעטאונה, להאמין שלא החליט השופט
לחלוטין. ולזכותו לאוזן להאמין
 שימי את איתרתי ימים עשרה לפני

בנוכ עימו, ושוחחתי שיטרית, עון
ב ואיש־המושבים נוסף הבר־מערכת חות

 הכלכלי מצבו כי סיפר שיטרית דרום.
 לחצים לאחר מרוויח. הוא ואין קשה,
 ראה כי ואמר המישפט, על סיפר רבים

 ייזהר כי לאוזן וצעק רוכב־האופניים את
נעצר. לא אוזן אד אופניים. שם שיש 4

אח העיד בבית־המישפט כי לו אמרתי
לדבר, יכול הוא שאין אמר והוא רת,

 לאחר שלו. השטרות את מחזיק אוזן כי
 משך אוזן שותפו־של היה כי סיפר חקירה
 הציע התאונה לפגי קצר זמן רבות. שנים

 לו נתן והוא טרקטור, לו למכור אוזן לו
 הטרקטור את לירות. אלף 12ב־ שטרות

 שלו בשטרות מחזיק אוזן אך קיבל, לא
 שירצה. עת בכל לגבייה להגישם ויכול ■
השט את לו אביא שאם הצהיר שיטרית י

 על עדות־אמת למסור מוכן יהיה רות׳
קודם־לכן. לא אך שקרה, מה

אוהל. סעיד אל עדי־השמיעד. עם נסעתי
 נדהם, אוהל שיטרית. אמר מה לו ■סיפרתי
 עם הרוסה, אחותי המיקרה ״מאז ואמר:
 חצי אז תבעתי אומללים. יתומים ארבעה

שאוזן אחרי אבל לאלמנה, לירות מיליון ״
מוכן אני לעשות. מה היה לא זכאי יצא י

 לירות אלף 12ב־ שטרות לשיטרית לתת
ויא ושיבוא מחזיק, שאוזן השטרות נגד
מאיש.״ מפחד איני האמת. את מר

 שיפתח מעולה, לעורך־דין אפנה ״אני
 מעל אצלי המישפחה מחדש. התיק כל את

לכל.״
בסידרה) שלישית (כתבה

■1 לביב יגאל

במדינה
צהי־ל

לשיחדוריס מדייר
 לדעת שרצית מה כל

 בנות לשיחרור שיטות על
לשאול העזת ולא — מצה״ל

ש הקואליציוני, בהסכם הסעיפים אחד
 המימשל מן לחלק אגודת־ישראל את הפך

שלה המבק-שת בת כל כי קבע החדש,
ומצ ״דת מטעמי צבאי משירות תחרר

 האחרון ברגע זאת. לעשות תוכל — פון״
 ומחק ארליך, שימחה ישד־האוצר, נזעק

 סעיף שכן ההסכם, מן ״מצפון״ המלה את
 ■שהיא שתצהיר מי לכל מאפשר היה כזה

 באופן מצה״ל להשתחרר ״׳פציפיסטית״,
 מעוג' החדשה שהממשלה אלא אוטומאטי.

 בלבד, לדתיות זכויות־יתר להעניק יינת
חתי אחרי חל גיוסן שמועד לאלה ורק
 חיילות לגבי ומה הקואליציוני. ההסכם מת

הפו המהפכה לפני וגוייסו מזלן שאיתרע
 לפי מוצא, כיום נמצא לאלה גם י ליטית

בצה״ל. המקובלים הנהלים
משורו משחרר צה״ל מדומה. הריון

 בזמן שהרתה חיילת כל החוק, על־פי תיו,
 שלא הצעה נידונה באחרונה השירות.
 הוקפאה היא אך כאלה, חיילות ל-שחרר

 לבטל החליטה החדשה שהממשלה מפני
 הרה חיילת — לפיכך ההפלות. חוק את

 צורך שאין אלא להשתחרר. יכולה עדיין
המקו ההליכים כך. לשם להריון להיכנס

ה מן מבקעות החיילת כאלה: הם בלים
ש לרופאת־נשים, הפנייה היחידתי רופא

 שבועיים־ של איחור על מספרת היא לה
 הרופאה החודשי. המחזור בהופעת שלושה
 (לא שיגרתית גינקולוגית בדיקה עורכת
 אינה ובדרך־כלל נורא), לא גם אבל !נעים,
 החשש את להסיר כדי אבל דבר. מגלה

 לבדיקת־ זו נשלחת החיילת, •של מליבה
ב הקובעת צפרדע״) (״בדיקת שתן
 אם בהריון החיילת אם חד־מ־שמעי אופן
לאו.

 של הטובה חברתה לתמונה נכנסת כאן
ו ראשונים הריון בשלבי שהיא החיילת,

 בקבוק הנעלה למשימה לתרום מוכנה
ל נותנים זה את שלה. הפרטי השתן מן

 כעבור ליחידה מגיעה והתשובה מעבדה,
 החיילת — כלומר חיובי, ימים: כמה
 הרופאה אצל לראיון אותה מפנים הרה.

 שהחוק הנימוס במלוא המסבירה הפיקודית,
מהשירות. לשחררה מחייב הצד,״לי

 מצויינת החיילת ישל בפינקס־השיחרור
 כך הריון, ולא שרות״, כ״תום הסיבה

 לדעת צריכים אינם והחברים שההורים
 משתחררת החיילת האמיתית, הסיבה את

 לאחר־ תרצה ואם כאבים, ללא מצה״ל
 ב־ כלשהו, ממשלתי במישרד לעבוד מכן

בציציותיה. יבדקו לא דרך־כלל
 להגיע נוספת דרך מישחק. בשרון

 פחות קצת היא הנכסף השיחרור אל
ה היא. גם ומנוסה בדוקה אבל נעימה,
 קצינת־בריאות עם להיפגש מבקשת חיילת
 הזה לראיון היחידה. של (קב״נית) הנפש
 ולגייס נפשית, מבחינה להתכונן עליה

 שלה. בושר־המישחק כל את לקראתו
 כאשר כללית, חזרה לערוך אפילו אפשר

 של חברה משחקת הקבנ״ית תפקיד את
 בראיון עליה. לסמוך שאפשר החיילת,

 שיגר־ שאלות כמה תשאל הקב״נית הזה,
 המכרעת: השאלה את ולאחר־מכן תיות,
 לסבית...״ אני ז״... ״הבעייה ?״ הבעייה ״מה
להי כוחה בכל ומשתדלת החיילת, עונה
 כן, משכנעת. אבל ואומללה, נבוכה שמע

ל יכולה אינה כך ומשום לסבית, פשוט
בצבא. לשרת המשיך
 קצינת- :לומר צורך אין זה שאת אלא

מ צה״ל כי היטב יודעת בריאות־הנפש
 מיניות״, ״סטיות לו שיש מי כל שחרר

 לא גם הקב״נית הצהל״ית. ההגדרה לפי
לבע מיוחדות הוכחות החיילת מן תבקש
בדיס מצה״ל משוחררת היא וכך, ייתה•

המק המייוהד, מצבה של ובהבנה קרטיות
תקין. באופן לתפקד עליה שה

 - זה גם גירושין. ינוסח נישואין
 הורים לחיילת שיש במידה בלבד. לנשים

 שבמקום ומסכימים הבעייה, את המבינים
לאו שתלך מוטב בצבא שנתיים לבזבז

דיד גם לה יש ואם ניברסיטה,  המוכן י
ל- מחליטים בעיות. אין פעולה׳ לשתף
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8—״ החקלאות משרד $ *
הלן !#1 המוסכם המחירים לוח ל

26.6.77 - 4מ־דד.ד. לשבוע ■
 השופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למיבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

ת קו ר ג״קי£״?דצ י
4.70 פחוסים זנים — עגבניות
3.65 תמר מזן — עגבניות
3.90 ר ז ג
2.20 מיוחד מיכצע —.קליפורניה מזן פלפל
1.70 סלק
1.55 מיוחד מיכצע — יבש בצל
3.65 אביב מיבול תפוא״ד

 לגבות מותר בשקיות ארוזים ירקות : הערר
לק״ג אג׳ 40 עד של תוספת

6.50
ח רו פי

4 גודל ג׳נטיל מזן אגסים

י ר ד □ ה
3.20 וארוזות בתפזורת אשכוליות
3.40 וארוזים בתפזורת תפוזים
5.25 לימונים

מ.ע.מ. בשקיות קפואים פטמים ת 1 □ 111
ל״י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 מיני(עד
אג׳ 97 + 12.13 העוף) ק״ג 1450 (עד 1 גודל
אג׳ 91 + 11.39 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
אג׳ 83 + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא הודו כשר

■ אג׳ 85 + 8.20
גי □ ד מיוחד״ ״מבצע נסיף 1

ל״י 1.73 + 21.70 ק״ג 1/2 קפוא בפרוסות בסיף
ל״י 1.29 + 16.11 חיים קרפיונים

השבוע במשך אפשריים שיגויים
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