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טירו במחנה טירונים אל ולא בני־אדם
 יותר אותך אביו ״׳כך אצילי. מספר נות׳״
 זאת קצין, אתה אם גם לו. אמרתי טוב,׳

 ככה,׳ ולהשתולל לצעוק סיבה לא עוד
לו.״ להסביר ניסיתי

 תפס תשובה ״במקום רצח♦ מכות
 וניסה לאחור אותי דחף הקצין, אותי

 להגיד ניסיתי הפתח. לכיוון אותי לגרור
 שתייה בקבוקי לקנות רק שבאתי לו

 הירפה לא הוא אבל הידיים, את ושיוריד
 הוא היד, את שיוריד לו כשאמרתי ממני.
 את לי ופתח בפרצוף אגרוף לי תקע

 בי מכה והחל בזה הסתפק לא הוא השפה.
 והפנים. החזה באיזור באגרופיה בחוזקה
הצלח ומהאף, מהפה דם לי לרדת התחיל

 משהו וחיפשתי לרגע ממנו להשתחרר תי
 ולעצור עליו לאיים שאוכל כדי בסביבה

ובריא. חזק היה הוא כי בעדו
 חיילים באו רגע ובאותו אבן, ״הרמתי

 היה שלי הפה אותי. ותפסו שלו מהגדוד
 החוצה. הדם את פלטתי ואני דם מלא

 עליו, לירוק מנסה שאני מזה הבין הקצין
 והתחיל שלי הרגל את תפס אלי, ניגש

 במשך כוחו. בכל הקרסול את לעקם
הקר את לי סובב הוא בערך דקות שתי
 צרחתי כנצח. לי שנראו דקות שתי סול,

 אבל אותי, שמע הבסיס שכל כך מכאב
 כמה אותו תפסו בסוף הירפה. לא הוא

מטוש־ הייתי ממני. אותו והרחיקו חיילים
 למירפאה אותי גררו והם מכאבים, טש !

 הרופא הלילה. את ביליתי שם הגדודית ן
ש וחשב ברגל שבר איבחן לא הגדודי
 סמי-הרגעה לי הזריק הוא בנקע. מדובר

 למרכז אותי שלחו ולמחרת הועילו, שלא
 שטפי- לי שיש איבחנו שם גולן, הרפואי

דם.
הח להתנפח התחילה כשהרגל ״אבל

 בבית- לצילומי־רנטגן אותי לשלוח ליטו
 הפציעה, אחרי יומיים רק בצפת. החולים

 שברים שלושה לי שיש גילו במאי, 20ב־
 שמו דחוף. ניתוח לבצע ושיש חמורים

 למשך ואושפזתי בקרסול פלטינה בורג לי
 אחר־כך בצפת. בבית־החולים ימים 10

 צבאי בבית־הבראה להחלים אותי שלחו
 עברתי ואחר־כך וחצי, חודש למשך בצפון
נוסף.״ ניתוח

 חסר אצילי אלי היה שנה חצי במשך
 קביים. על בקושי דידה והוא לנוע יכולת

 וצולע בתנועה מוגבל עדיין הוא כיום
 עבודתו את לעזוב נאלץ הוא בולט. באופן

 בחנות- כמוכר לעבוד ועבר בביודהחולים
 לנוע צריך אינו שם ידיד, של פרחים
רגליו. על לעמוד ולא הרבה

 הישירים מפקדיו ומישפט. חקירה
 המיקרה על התלוננו בחטיבה אצילי של

 בחקירה. פתחה וזו הצבאית במישטרה
 ראש של ליידעתו המיקרה הובא במקביל

 מצ״ח חקירת במטכ״ל. כוח־אדם אגף
בעצל התנהלה חוקרת) צבאית טרה י*(מיש
 המיקרה אחרי חודשים שלושה רק תיים.

 אצילי, של מפיו ראשונית עדות נגבתה
הח הסתיימה שבועות שלושה לפני ורק

 הקצין את להעמיד היתר. ההמלצה קירה.
צבאי. לדין האלים י.

 האלימות שעניין התברר מזו, יתירה
 זמן כרונית. תופעה היא י. הסרן אצל
 תקף הוא אצילי את שהיכה לפני קצר
 ישן אותו שתפס שעה ביחידתו ש״ג

 במהלומות משנתו אותו והעיר בשער,
 בפירסום, זכה לא זה מיקרה נמרצות.

להתלונן. שלא העדיף שהמוכה *!כיוון
 הסדיר שירותו את גם שעבר אצילי,

הסת לא הוא שקט. כחייל נחשב בגולני,
 מישמעתית. עבירה בשום לכן קודם בך

 בתל-אביב גדל כסר־סבא, יליד אצילי,
 התגייס התיכוניים, לימודיו את סיים שם

 ב- לחובש והיה 1969 באוגוסט לצה״ל
 מיבצ- בפעילות עשה שירותו את גולני.

 ברמת התעלה, בקו זו, ביחידה מגוונת עית
 השתחרר 1972ב־ עזה. וברצועת הגולן

 משרתים הצעירים אחיו שני סמל. בדרגת
 בצנחנים האחד שדה, ביחידות הם יאף

בדרום. מובחרת בסיירת והשני 1
 לא מישהו, על יד הרמתי לא ״בחיים

 על העיד האזרחיים,״ בחיים ולא בצבאי
 ביכלל ״אני הצנום. אצילי אלי עצמו

 צריכות אנשים בין שבעיות חושב לא
הידיים.״ באמצעות להיפתר
בית־ גם אם לראות אלא נותר לא עתה

 נפתח שם הצפון, מחוז של הצבאי הדין
 י., האלים הסרן של מישפטו אלה בימים
כמוהו. סבור

 מודעות קבעת
 העיתונים יובע

סהמערכת במחירי
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 מדרגות חדרי

 מבנים
 וחוץ פנים
סינטטי. בשפריץ

 יסודי ניקיון
פוליש. +

.202427 טל.

ח1 שלג צ !כ

ח<נם שיש
במפעלי ישר מטבח המזמין לכל

..מודול!□״
 יום כל פתוחה התצוגה

 בערב 7 עד
 בבוקר 10מ־ שבת וביום

בצהריים. 2 עד

 ,25 המרכבה רח׳ התעשיה, אזור חולון,
807311 טלפון

גודל איזה
 לך הנוח הוא טמפון של

ביותר?
 ונוח קל ולכן, משפתון קטן או־כה טמפון

 גופר לתור נכנס 0.8. טמפון בארנק. לשאתו
 !נקיה הנשארת אצבע בעזרת שניות תור בקלות

 מהם להפטר עורר שיש עזר אביזרי כל ללא
השמוש. לאחר

מיני. 0.6. — בלעדי חידוש
 מיני טמפון 0.6. של האחרון הבלעדי החידוש

 ולנשים צעירות לנערות לבתולות, המיועד
 כושר מיני, 0.6.לטמפון מועט. דימום עם

:האחרים 0.6.לטמפוני כמו ענק ספיגה
 הנשים למרבית :נורמל

רב. דימום עם לנשים :ואקסטרא

בעולם, ביותר והבטוח הנוח . 0.6.טמפון
 וחפשית משוחררת הרגשה לר נותז

 קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365
 לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני חצאית והדוקים,

מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל,

 — שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש
בארנק. טמפונים 3 לנשיאת פלסטי ארנקון

<♦או-בה*ס
 הספיגה כושר בעל הטמפון

בעולם הטוב

מלניד, פרסום
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 חשכה. כד במשך חודש כל של והשלישי הראשון בשבוע א׳ יום מדי יפתחו הקורסים

 מוחמר. ראם .2 גלום, אבו ראם .1 :צלילה ספארי
 סוף. ים מפרץ לאורך מלאים ימים ד בגי מלהיבים סיורים

חודש. כל של והרביעי השני כשבוע א׳ יום מדי מתחילים הסיורים

שארם־א־שייך. .2 פנטה־קטרינה, .2 פורטגה, עין .1 מדבר: סיורי
ספורט. מתקני טניס, מגרשי סירות, שייט ממוזגים, חדרים — נופש כפר :לשרותכם

ם פרטים בדבר ת נא נוספי ת, בכתב לפנו  אילת. דואר צלילת, מרכז לנביעו
ם: תכ חיו שרות לנו (מוישלה). ,443168 ,452111 טלפון: בתל־אביב, גם אינפורמציה לקבלת אפ
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