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קורסי
 השנה. כל כמושך חודש כד של והשלישי הראשון כשבוע א׳ יום מדי יפתחו הר,ודפים

 מוחמד. ראם .2 גלום. אבו ראם .1 :צלילה ספארי
 סוף. ים מפרץ לאורך מלאים ימים 7 כני מלהיבים סיורים

חודש. בל של והרביעי השני בשבוע א׳ יום מדי מתחילים הסיורים

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

אילת. דואר צלילה, מרכז לנביעות, בכתב לפנות נא נוספים פרטים בדבר
(מוישלה). ,443168 ,452111 טלפון: בתל־אביב, גם אינפורמציה לקבלת אפשרות ייגוחיותכם:

במדינה
צה״ל

!האנרגיה סוף
 מאסר בפועל, מאסרים

 בבית ואישפוז על־תנאי
 התוצאות היו חולי״רוח,

בצה״ל הראשונה האורגיה של
נמ בו המחנה של הידיים רחבת ~"החצר

 המרכז, פיקוד של המחוזי בית־הדין צא
 קורה ״מה וחיילים. קצינים מהמוני המתה
במכו שהגיע השופטים אחד שאל כאן,״

 ולא הבסיס שער אל שלו הצבאית נית
 הרב. הקהל בגלל להחנותה היה יכול

התשובה. היתה האורגייה,״ של ״המישפם
 מישפטם נפתח האחרון החמישי ביום

 בתולדות הראשונה האורגיה משתתפי של
השופ שלושת ).2094 הזה (העולם צה״ל

 לתפוס יכלו זה בדין לשבת שנבחרו טים
 לא כי שהצהירו לאחר רק מקומם את

 תפקידם הזה. בהעולם הכתבה את קראו
 לשוטרים להורות היה במישפט הראשון

ל להכניס שלא במקום שניצבו הצבאיים
 לסגן־אלוף. מתחת שדרגתו אחד אף אולם
 יותר מגיע בכירים ולקצינים קהל המון ״יש

 מהם אחד הסביר המישפט,״ את לשמוע
ההחלטה. את

 של אחד הרכב בפני ניצבו החיילים שני
 אחר. הרכב בפני נישפטה חיילת שופטים.
חב כנגד שהתלוננה זו הרביעית, החיילת

 והלשינה באורגיה עימה שהשתתפו ריה
 זכתה היא לדין. כלל הועמדה לא עליהם,

 היו אם גם אולם הלשנתה. עבור בפרס
מו היתד, לא היא לדין, אותה מעמידים

 התקיים בה שעה באותה למישפט. פיעה
תו בבית מאושפזת החיילת היתר. הדיון

לחולי־רוח. לים
 פרקליטיהם היצר. על התגבר לא

 רב- הצבאית הסניגורית החיילים, שני של
 שלמה האזרחי ועורך־הדיו פלד נילי סרן

 המישפט ערב להגיע הצליחו כהן-צידון
 הסעיף הסרת בדבר התביעה עם להסכם

 היתה בתחילה בכוח. מגונה מעשה של
מגו במעשה החיילים את להאשים הכוונה

שפו־ החיילת טענת שלפי משום בכוח, נה

20!!4 הזה״ ״העולם שער
ועל־תנאי בפועל

 היתה שהיא העובדה הפרשה, את צצה
 לעשות העלולה ברמה סם, השפעת תחת

 בלל. בדרך עושה היתר. לא שהיא מעשים
ה הסכימו זה, חמור סעיף הסרת תמורת
 הולמת שאינה בהתנהגות להודות חיילים

ה כי סיפר לסעיף הסיפא צה״ל. איש
 סמים החיילות שתי עם יחד עישנו שניים
 מחנה בתחום מינית אורגיה איתן וערכו
צבאי.
מעו וחיילים אנשי־קבע הנאשמים, שני

 מנות בעונש. להקלה טענו ביחידתם, לים
 נילי של ״לקוחה״ טען קטנות, היו החשיש

 באורגיה שהשתתף בכך הודה כי אם פלד,
עונ שלה. היוזם הוא כי אף היה ונדמה

 חודשים ארבעה ממנה מאסר שנת היה שו
בפועל.
 ?״ שלי הלקוח לעשות היה יכול ״מה

 מול ״כאשר השופטים, את כהן־צידזן שאל
 ויפות צעירות בחורות שתי שלו העיניים
גבר יצרו שלו. החבר עם אהבה עושות

)26 בעמוד (המשך

2095 הזה העולם24


