
במדינה
צהי־ל

ם הסו־ן די א ה
 בשק״ם לקנות רצה החובש

 את הקצין שפר ובתגובה
גכה7 אותו והסד קרסולו

 הוא !אותו יהרוג הוא !אותו ״החזיקו
הת המבוהלת החיילים קבוצת השתגע!״

 (סגן הסמג״ד סביב בחוסר־אונים רוצצה
 בלא- שחבט בריא־גוף סרן מפקד־גדוד),

 זעק המוכה החייל הכחוש. בחייל רחם
 איבד כאילו שניראה ד.םוץ אך בחוסר־אונים

באג לחבוט המשיר בעצמו, השליטה את
שהת החייל, של שטופי־הדם בפניו רופיו
תחתיו. שקרם עד כשיכור נודד

ב אלא בסרט, התרחשה לא זו דראמה
בחו- ברמת־הגולן, צה״ל של שיריון בסיס

אצילי מוכה
דם מלא פה

 חייל־מילואים היה המוכה השנה. מאי דש
 בריא- והחובט אצילי, אליהו בשם אפור
 אחד של בנו סרן, בדרגת קצין היה הגוף

 ששמו בצה״ל, ביותר הידועים הקצינים
כאגדה. שנים במשך נישא

 (אלי) אליהו כשיצא מילולי. עימות
 ברמוד מילואים ימי 30ל־ )25( אצילי
 ,97 שלו הרפואי הפרופיל היה הגולן,

 שיער לא הוא ליקוי. סעיף שום ללא
 שבתום ביותר, הגרועים בחלומותיו אף
אלונ על הביתה יחזור המילואים ימי 30

 שיספוג ממכות כתוצאה בגפיו, נכה קה,
 בכיר מקצין דיוק ליתר או — אחר מחייל

הקבע. בשירות
 משמש הוא האזרחי שבמיקצועו אצילי,

 שירת ביפו, דונולו בבית־החולים כאח
ב שעסקה סדירה ליחידה וסופח כחובש
 קו־הגבול ממעוזי באחד מיבצעית פעילות

סוריה. עם
 מהמעוז לרדת נהג ימים כמה מדי

ב ששכנה המרכזית למירפאה ולנסוע
להצ על־מנת העורפיות המיפקדות אחת
 או אחר רפואי ובציוד בתרופות, טייד

יצי אותן היחידתי. מהרופא ייעוץ לקבל
 כמה לקנות כדי גם לנצל נהג לעורף אות

ה יחידת של השק״ם בקנטינת פריטים
מי אנשי היו שאנשיה הסמוכה, שירית
לואים.

 הוא במאי. 18ה־ בליל גם עשה כך
 שישוב וקודם במירפאה, ענייניו את סיים

מש בקבוקי כמה לרכוש יצא שלו למוצב
שאו ידע לא הוא הסמוכה. בקנטינה קה
בינ הוחלפה שיריון־מילואים יחידת תה

שיר יחידת במקום הוצבה ובמקומה תיים
 במים־ פגש כאשר הופתע לכן סדירה. תן

 אותו. שעצר לו, בלתי־מוכר בקצין דרון
 תוך מהמקום, להסתלק ממנו דרש הקצין
״כשהת וביוהרה. בגסות מתבטא שהוא

 ביקשתי עלי ולצרוח הפה את לנבל חיל
 אל שמדברים כמו בשקט שידבר ממנו
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ל ע פ א ונסה דימיונך את ה ו צ מ ל  
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת״,
 שיתי פרסים: יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל׳׳י 50.— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל-אביב. וימיני הפיצריות

2093 קשקשת

2091 קשקשת
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שיפל, שבע כת־

קריית־אתא ,25 יוספטל יח׳
 לעבר ד״ש של הקבועה הפזילה 9

מירוני, מאירהקואליציה.
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