
המפקד קל הסיפור מתסיס ר צה־ את
סף נ כרי־ ב בוקר ארוחות־ לו שהוגשו

סיור כעת פלג
— נזיקלחת ״רק

 צד,״ל קציני סיפור. רודפת מועד!
 שמעו כבר והחילוה היחידות מכל

הפר של מנופחים, או אמיתיים חלקים,
טוב. כמסיפור־רכילות מהם, ונהנים שה,

 בבית- מארח היה הוא האישית. לנוחיותו
 מיק- לו התקין וידידות, ידידים הספר
 את לו להביא ודרש בחדר, פרטית לחת

למיטתו. בכלי־כסף ארוחות־הבוקר
 הפרשה של במרכזה העומדת הדמות

 מרכוס בית־הספר מפקד שהיה מי היא
 כבר כיום פלג. זאב סגן־אלוף בחיפה,

 נמצא הוא כי מדים, לובש פלג אין
שלו. בחופשת־השיחרור

 עתה מעסיקה בולו צה״ל את
 חיילים■ הביאו האם :השאלה

למי ארוחות־־הכוקר את משרתים
 או ? ככלי־כסף מפקדם של טתו
 יריביו של חולני דמיון זה האם

להת הצליחו, רכה וכמידה שניסו,
לו? נכל

 על-כך מעידים מרכוס במחנה קצינים
 הכי ״החדר היה בבסיס פלג של שחדרו

 פלג, הביא דבריהם לפי בצבא.״ יפה
 בבית- הפרטי לחדרו צה״ל, חשבון על

 מייוחד. וריהוט טפטים שטיחים, הספר
 אותו שהחליפה שהמפקדת, כך כדי עד

 ומסרה החדר, את לנצל התביישה בתפקיד,
קצינים. שלושה של לשימושם אותו
 בהיותו פלג, נהג הסיפורים פי על
הנוגע בכל רמה ביד בית־הספר, מפקד

 כולם: הסיפורים את מכחיש עצמו פלג
 מיק- שהתקנתי הוא שנכון היחידי ״הדבר

 לירות, אלפים ששת עלה זה בחדר, לחת
 מפקד שהיה מי אישור. לכך וקיבלתי

 הביתה. יום כל לנסוע נהג לפני מרכוס
 ללון גם צריך טוב שמפקד החלטתי אני

 נקי להיות גם צריך טוב מפקד בבסיס.
 עם להתרחץ צריך לא ואני ולהתרחץ,

הבסיס. של במיקלחות והטבחים הנהגים
 מותרות אביזרי שום הכנסתי ״לא

החד ככל חדר היה הוא לחדר. ונוחיות
 לחדר, אוכל קיבלתי לא מעולם רים.

 לא פעם אף בכלי־כסף. שלא ובוודאי
 הם האלה הדברים כל כלי־כסף. לי היו

להת שרוצים אנשים של מרושעת עלילה
לי.״ נכל
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 להתנכל שרצו מאותם אחד פחות ££
רב־ זה היה זאת. לעשות הצליח לפלג /
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חוקי באופן

 דבריו את תואמות גלפז של מסקנותיו
 לאמר רק הסכים דובר-צה״ל פלג. של

 אולם אשמה. מכל פלג את זיכה שגלפז
 להשתחרר עומד ואף למרכוס חזר לא פלג

מצה״ל.

איתן רמטכ״ד
!״ נורא לא זה —

 שהוא והבין .שלי, נגד־המישמעת את פגש
 חסר- שאדם רצה לא הוא ועם־הארץ. בור

 לכן בבית־ספר. נגד־מישמעת יהיה השכלה
 את עשה זוהר אבי אותו. החליף הוא
 שלא כך בחוץ־לארץ, הייתי שאני בזמן זה

העניין.״ על בכלל ידעתי

מ .משתחרר פלג כי מסכימים כל *,ך טו יריביו קידום. לו ניתן שלא שום י י
הח גלפז, של המסקנות שלמרות ענים
 להתקדם לפלג לאפשר שלא צה״ל ליט

ש טוען פלג הצבאית. המיסגרת בתוך
 ביקש הוא ממנו. באה לשיחרור היוזמה

 לו שהובטח שהקידום משום להשתחרר
ותקציביות. תיקניות בעיות בגלל עוכב,

שנת אכן, יעקוב תת-אלוף צה״ל, דובר
 בניסוח הסתפק הפרשה, על להגיב בקש

הוג פלג זאב סגן-אלוף ״נגד :אבן כללי.
ה קבלת עם חייל. על-ידי קבילה שה

הטי ביותר. יסודית חקירה נפתחה קבילה
 פלג סגו־אלוף כי העלה המישפטי פול
מההאש מוסרי ובאופן חוקי באופן נקי
 פלג סגן־אלוף הקובל. נגדו שהעלה מות

מ ישתחרר אך בצד,״ל, עדיין משרת
 על וזאת השנה, נובמבר בחודש השרות

האישית.״ בקשתו פי

בית- של נגד־המישמעת עמוס, סמל
מרכוס. ספר

 נגד־מישמעת עמום מצא הבקרים באחד
 רב־סמל- זה היה כסאו. על יושב אחר
 מ־ ליחידה במייוחד שהובא מוטי, בכיר

צה״ל. של לקצינים ביודהספר
 שהדיח זה היה פלג כי טוען עמוס

כו מוטלת האחריות כי טוען פלג אותו.
זוהר ״אבי :קצין־חינוך־ראשי על לה

 מסילוקו, שנפגע עמוס, רב־סמל אך
 סיב- וניסח ישב הוא בפלג. לנקום החליט

 לרמטכ״ל. ישירות אותו ושלח תב־קבילה,
 כתב־הקבי- את לפרט סירב דובר־צה״ל

ל התייחסה הקבילה כי טוען פלג לה.
 הוכח ולבסוף מישמעתיים, נושאים כמה

מאומה. בה שאין
ה את לחקור החליט הרמטכ״ל אולם

 הפעיל הוראתו פי על תומה. עד פרשה
 משד, פיקוד־הצפון, של הצבאי הפרקליט

 בצפת, כשופט־שלום כיום המשמש גלפז,
המישטרה־הצבאית־החוקרת. את
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