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 זונות בין לשבת אלך לא ״אני
 צעירה בהיסטריה צעקה וגנבות!״

 של החביבה השוטרת שחרחורת.
להו ניסתה מזל, בית־המישפט,

דני גילה אך לחדר־המעצר, בילה
 כוחה בכל נאחזה אותה, תקפה אל

ללכת. וסרבה ובקירות ברהיטים
 חלמה לא חייה שנות בעשרים

ביו המבעיתים בחלומותיה גילה
ל לכלא, תישלח אחד שיום תר

דכורין שופט
לגנב קוראת פירצה

 חודשים שישה מאסר. שנת חצי
ופושעות. עברייניות ביו

 את לנצל בסן־־הכל רצתה גילה
 למלא לה, המציא שהחוק הפירצה

לצבא. ללכת ולא אביה, רצון את
 כאשר השבת. כניסת אחרי

ב י״א כיתה תלמידת גילה היתה
 בלישכת להתייצב הוזמנה תיכון,
 כך אחר התייצבה. היא הגיוס.

 גילה רפואיות. לבדיקות הוזמנה
 ונמצאה הבדיקות את עברה הלכה,

 נשלח ואז בצה״ל. לשרות כשירה
 28ב־ חובה לשרות צו״גיוס לביתה

.1978 באוגוסט
 גילה שלחה אלה כל אחרי רק

 הצהירה ובו הגיוס ללישכת מיכתב
 התקבל בינתיים דתיה. הינה כי

הפו ביטחון, שרות לחוק התיקון
ב צבאי משרות דתיות בנות טר

נש כך על מיכתב בלבד. הצהרה
 ובו תצהיר שלחה והיא לגילה, לה

 בצה״ל לשרת יכולה שאינה כתבה
 זאת מונעים דתיים שטעמים מאחר
בעדה.
 שומרת היא כי כתבה גם היא

ו בשבת, נוסעת ואינה כשרות,
 המוכנים עדים שני שמות מסרה

 זה מיכתב לאור כך. על להעיד
 ושרות סדיר משרות פטור השיגה

מילואים.
הח מדוע במישפט התגלה לא
 את לבדוק הביטחון שלטונות ליטו

 נשארו ולכן גילה. של תצהירה
 נכבדות שאלות בערפל לוטות
 משרד־ מפעיל מתי כמו: רבות,

 ובודק דעתו שיקול את הביטחון
 ;שבת שומרות הינן המצהירות אם

 צפויה כך על המצהירה בת כל האם
נמ זמן כמה ובדיקה; לביקורת
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