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ה ^ א צינ ב צ ותםסד.1 ארצוית־הבריית ב
 מקיימת כשהיא חודשים, מספר לפני

 צבא שלטונות אחרת. אשה עם יחסים
ה את מיד לפטר החליטו יארצות־הברית

 אל פנתר, היא רב. לזמן לא אך קצינה.
 התלי־ לצדק, הגבהה האמריקאי בית־הדין

 בחייה הצבא שלטונות התערבות על גנה
 ה־ לצבא שיורה צו וביקשה הפרטיים

לשחות. להחזירה אמריקאי1
 ארצות־ וצבא ארצרתרהברית ניתן. הצו
 הדמוקרטיה ניצחון את שוב חגנו הברית

הפרט. חופש על ההקפדה ואת
ה ושתי החיילים שני כי להניח אין

 בפני השבוע בסוף לדין שיועמדו חיילות
 מידה לאותה יזכו מרכז פקוד של בית־הדין

 האמריקאית. הקצינה כמו ליבראליות של
חיי מואשמים צה״ל בתולדות לראשונה

אור כשהמילה באורגיה, בהשתתפות לים
 בכתב־ רשמי, צה׳׳לי ■במסמך מופיעה גיה

האישום.
על השתתפו, חיילות ■ושתי חיולים שגי

ה את הורידו ■החיילים שגי לי. מסתובב
ה המכנסיים. את ופתחו שלהם חולצות
 הכפתורים את פתחה שלי החברה חיילת

החולצה. של
 בלתי חלק שהיו מזרונים על שם ״שכבנו

 שמתחילים הרגשתי הזה. מהמישרד נפרד
 היו ידיים. הטון ■והרגשתי אותי להפשיט

 מי, של יודעת לא ■אני ידי, על גופות
אותי מיזמזו החיילת. של או החיילים של
כזה. חדש ■נחמד. היה זה מזה, נהניתי ודי

 בי. נכנס שמישהו הרגשתי גם כך אחד
 בעירפול הייתי נהניתי, כך ■סל לא מזה
חושים.״ של

 היו ״לא
ם! מי ,,ס

 שהש- החיילים אחד שד גירשה ך•
 לכתב ■שסופרה כפי באורגיה, יתיתפו י ו

 משפחתו מבני אחד ידי על הזה העולם
לו יש הזה ״הבחור לגמרי. שונה היתד,

 והלשינה הלכה היא אותה, רצה לא אותו
 ועל השני החייל ועל עליו והלבישה עליו

האורגיה.״ של העניין את שלה החברה
 מדוע משלה גירסא יש המתלוננת לחיילת

 ידעתי ״אני בבוקר. למחרת התלוננה היא
 ידעתי לא אפל בסדר, ■לא משהו ■שעשינו

 שהחבר׳ה פחדתי מזה חוץ עושה. אני מה
 של טענתה ■שהיה.״ מר, בבסיס יספרו

 עליה ■הופעל שלא שלמרות היא החיילת
 האחרים השלושה אותה אילצו פיסי כח

 סמים לה שנתנו בכך באורגיה להשתתף
בהשפעתם. עצמי רצון כל איבדה והיא

 וד,חיילת החיילים שני של תגובותיהם
 לגמרי. שונות היו החקירה, בעת האחרת
 אחר- כולו. העניין את הכחישו הם תחילה

 האהבה מעשה בעצם החיילים הודו כך
 כה ועד טענו אך ברביעיה, עשו אותו
 נעשה הדבר כי בטענתם, עומדים עדיין

 הסמים עניין את הצדדים. כל בהסכמת
 וב־ ייתכן כי אם לחלוטין, הכחישו הם

כו יחליטו השבוע בסוף שייפתח מישפט
משמיעת ולהימנע באשמה להודות לם

.־,,בצוזו \!1\\11דא1

 נחוקת־השינום
 סעיו אין הצבאי
 מיני מגע האוסו

 ח״ריס בין
 הם ולנינו
 התנהגות ב יואשמו
הולמת״ שאינה

 ■במגורים האוהבים הזוגות נתפסים כלל
 האסורים מגורים .המינים, משני אחד של

השני. המין לבני בכניסה
 שלא נערך המיני המגע כאשר ■אולם
 את עליהם מלבישים שמחוץ־לתחום בשטח
הול שאקנה ״התנהגות של הכללי הסעיף
 סעיף קיים בקצין, המדובר כאשר מת.״

 שאינה בהתנהגות קצין המאשים מייוחד
 הסעיף קיים חיילים לגבי קצין. הולמת

 צה׳ל.״ חייל הולמת שאינה ״התנהגות של
להת הצבאית בחוקה הקבועים העונשים

 ביותר חמורים הם הולמת שאינה נהגות
 סעיפים פי על מאסר. שנות 7 עד ומגיעים

חיילירהאורגיה. לדין הועמדו אלה
 מואשמים הנוכחית האורגיה של במקרה
 סמים. בעישון גם בה, שהשתתפו החיילים

 מפורש סעיף הצבאית בחוקה אין כאן גם
משת והפרקליטות בסמים שימוש האוסר

 הולמת.״ שאינה ״התנהגות של בסעיף משת
 בסדר־ זה ■במקרה משתמשים לזאת בנוסף

סעיפים קיימים בו האזרחי הפלילי הדץ

 מחנה בתוך באורגיה כתיב-האישום, פי
 מדים. לובשים כשהם הארץ, ■במרכז צבאי

 היה ניתן בכתנדה,׳אישום התיאורים פי על
 הפרקליטות שנותנת הפירוש מה ללמוד גם

״אוריגיה״. למונח הצביאת
 באותו חיילת כאשר החלה כולה הפרשה

 חיילים ישני כי מפקדה בפני התלוננה בסיס
 עמה השתתפו חיילית עוד בצרוף מהבסים

 ה־ את הזעיק הנדהם המפקד באורגיה.
 מה־ עדויות גבתה אשיר משטרה־ה,צבאית

ה את והעבירה נוספים ומחיילים ארבעה
הצבאית. לפרקילטות חומר

ה ■למעשה רבה בחומרה התייחס צד,״ל
 בפני החיילים ■את להעמיד החליט זימה,

 ■בית- משמעתי. דין בפני ■ולא בית־דין,
 לשמוע רשאי כדין־המשמעתי שלא הדין,
 להטיל יכול הוא אשר ■והעונשים עדים

 דין של מהעונשים יותר הרבה כבדים
משמעתי.
לחב כך ואחר בעדותה, סיפרה החיילת

 חברה־ ידי על הוזמנה ■היא כי ■בבסיס ריה
 אותה של ■והחבר בסים מאותו שילה חיילת
 בבסיס המשרדים מחדרי לאחד חברה

 עוד היה במקום תחזוקה. בנושאי המתפקד
 לחיילת, מוכר ■שהיה מהבסים אחד חייל

שלה. חבר היה לא כי אם
 נחמד היה זה ״׳בהתחלה :החיילת סיפרה
 עד קצת, פלירטטנו קצת, שתינו ובצחוק.

אור שנעשה הציע נדב* החיילים שאחד
 אף אך אורגיה זה מה ידעתי אני גיה.
 שלף כך אחר זה. את עשיתי לא פעם
 קצת במישרד שהיה בשולחן ממגרה נדב

 חשיש לקחתי לא פעם אף אני חשיש.
ש כזו היתה האווירה ■לנסות. ■והחלטתי

דבר. כל לנסות מוכנה הייתי
 בגלל גם ■ואולי חשיש, שעישנתי. ״אחרי

שהראש הרגשתי במקום, שהיה מצב־הרוח

בדוי. שם *

 הולכים והם ■בבסיס חברה זמן הרבה כבר
 משתמשים תמיד לא ■הם ולהתחתן. בכלל

 הם כי הביתה, לבוא כדי שלהם בחופשות
 אצלה לא •בבית לבד להיות יכולים לא

בבסיס• ■נשארים הם אז אצלו, ולא
 כאשר אסון לאחרונה שעבר ״לחייל,

 חייל חבר עוד יש בתאונה, נהרג ■אחיו
 באחד נפגשו הם חיברה. יש ■ולחיילת בבסיס

 ולעשות לשתות התחילו שבבסיס, ■המשרדים
 המשפחה בן בין האינטימיים היחסים שמח.
 כבר בבסיס ידועים שלו החברה לבין שלי

 לא אחד אף למפקדים. גם זמן, הרבה
 — להיפך שלילית, בעין זה על הסתכל

 כולל ■והבסיס, מתחתנים שהם ידעו כולם
 של שושבינים כאילו היו ישלו המפקדים

הרומן.
 שלי המשפחה שבן מאמין לא ״אני

 את אוהב מידי יותר הוא באורגיה. השתתף
 אותו אוהבת מדי ייותר !והיא שלו החברה

 אפילו אבל כאלה. דברים יעשו שהם כדי
 זוגות שני היו האסון. מה אז יכן, ■אם

 להם היה לא פשוט בנפרד, אהבה שעשו
 זה את עשו הם אז ■קבסיס אחר מקום

 את הוסיפו סמים. לקחיו לא הם חדר. באותו
 שיהיה כדי לכיתב-יהאישום, הסמים ענין

לדין. אותם להעמיד מה על
 של הקינאה ובגלל היה העניין כל ״בכליל
 בבן- מאוהבת היא שהתלוננה. החיילת

 של חברה שהיא למרות •שלנו המשפחה
 פעמים הרבה כבר ועשתה שלו, החברה
 ערב באותו גם ■אליה. אותו לקחת נסיוינוית

 שלנו, המשפחה בן עם להתעסק ■ניסתה היא
 ולמרות שם, הייתה שלו שהחברה למרות
 אולי אותה. שירצה חייל עוד שם שהיה
 בן עם להתעסק רצתה שהיא זה בגלל

 שלו החברה את •רצה ■והוא ■שלנו המשפחה
 לה היה נדמה אותה, רצה השני והחייל

אורגיה. שזה
רצתה שהיא שהחייל ראתה היא ״כאשר

לא־נעימות. עדויות
חו סוגי משלושה מורכב הצבאי החוק

 הצבאית החוקה קיימת סמי־חוקים. או קים
ל השיפום־הצבאי, חוק החש״צ, הטהורה,

 צבאיים. ובתי־דין שיפוט קציני שופטים פיו
 סדר את גם לו מאמץ הצבאי בית־הדין

 לפיו. לשפוט ויכול האזרחי הפלילי הדין
עבי כתובה, שאינה צבאית חוקה גם יש

 כעבירות, בחוקה מצויינות שאינן רות
לאיסורים. בצה״ל הפכו אולם

ק אין  חו
מין נגד

 על לדין להעמיד רוצים אשר ך*
 משתמשים חוקים־לא-׳חיוקים אותם ~

 בחש״צ הקבועים ביותר כלליים בחוגים
 גם בצד,״ל ״ש לעבירה. אותם ומתאימים

 ועליהם בחוק כילל קבועים שאינם נוהגים
 של מיקרים ■כמו משפט, ■ללא מענישים

 הפלה. ועושות להריון הנכנסות חיילות
 בצה״ל הנוהג אך זאת, האוסר חוק אין
או ולפטור חיילת אותה את להעניש הוא
מהצבא. תה

 כה הצבאי במחנה ■שנחשפה האורגיה
 עד בצה״ל, השיפוט שלטונות את זיעזעה

 למתת לדין, החיילים •את להעמיד שהוחלט
 יתכן כי מעודו חשב לא הצבאי שהמחוקק

בצה״׳ל. כזה מצב
 וחיילת חייל על האוסר בצה״ל חוק אין
 אם צבאי, בשטח מיני מגע ביניהם לקיים

 כאשר אסור. הדבר כי ומקובל ידוע כי
 ■ומחליטים כאלה במעשים חיילים נתפסים

 משני אחד את מנצלים לדין, להעמידם
 האחד הסעיף ■ביחיש״צ. הקיימים הסעיפים

 חיילים למגורי ■להכנס חיילת על האוסר
חיי למגורי להכנם חיילים על האוסר או

בדרך מחיוץ־׳לתחום. לגביהם הנמצאים לות

סמים. ואחזקת שימוש כנגד ובייותר ברורים
 ידעה לא היא כי החיילת של טענתה

 החמירה הסם בהשפעת עושה, היא מה
הנא החיילים ישל מצבם את יותר עוד

 המתלוננת. של ידידתה והחיילת, שמים
ה על־ידי המאומץ הפלילי, בסדר־הידין

 או אינוס של סעיף קיים הצבאית, חוקה
 המשתתפת כאשר גם בכוח, מגונה מעשה

 המעשה אם גם לכך. בתחילה הסכימה
 יאשם באילוץ, ■וסופו ברצון תחילה נעשה

 טענתה פי על מגונה. ■במעשה ביו המשתתף
 לעשן הסכימה אמנם היא החיילת של

 משיחקי־אהבה לקיים הסכימה ■ואף סמים
ל אך במדים. ההדפתקאה של בתחילתה

 לא מטושטשת, •שהיתה כיוון מכן, אחר
 בה נעשו והמעשים לה עושים מה ידעה
ובאילוץ. בכוח

צבא
פוריטני

מ נבהלה אחת שחיילת עובדה ןך
 לכך הביאה ברביעיה אהבה ישל לילה 1 ן
 בהיסטוריה רשמית לרשום יכול צה״ל כי

בתולדותיו. הראשונה האורגיה את שלו
 הנאשמים, החיילים יורשעו אמנם אם

 יוגשו בו מישפט לאחר או הודאתם פי על
פי עדויות מיספר הצבאי לבית־הדין

 בעונשים להיענש עלולים הם קנטיות,
 שאסור ידעו צה״ל חיילי ישכל כדי כבדים
צה״לי. בסיס ובתוך במדים ■אהבה ■לעשות

 שניים לפחות אשיר החיילים, של משפטם
 מעולים כחיילים ביחידתם ידועים מהם
 אות שישמש לדוגמה, משפט להיות עשוי

 יחסי קיום לגבי וחיילת חייל לכל אזהרה
ה הישרות במסגרת שהיא צורה בכל מין

:■ קיד עופיצבאי.
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