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ל !ונדון הנשק, איבוד על לדין גבאי
 הקצין, עומד־לדין אלה בימים מאסר.

 וחיפוי אי־דיווח בעוון מור, אריק סרן
הנשק. אובדן על

 ויינ־ סרן על התלוננה חן מיכל :דלל!
 רכב־חירום, מתוך דלק שהוציא טרוב
 נרשם שעליהם למיכלים להכניסו והיורה

 מאוחד האישי. לשימושו באדום, שמו
 בידו כשנותרו ,1980 סוף לקראת יותר,

 דלק נטל לפוג, עמד שתוקפם תלושי־דלק
 למיכלים זה דלק הכניס ושוב תמורתם,

 נבדקה זו תלונה גם עליהם. נרשם ששמו
 יסוד. לה ישיש ׳ונמצא מצ״ח, על־ידי
לדין. ויינטרוב את להעמיד הומלץ

 הסמח״ט נגד התלוננה חן מיכל ז רכב
 עליה דיווח ולא רכבו, עם לתאונה שגרם

ב מעורב ׳שהיה האחר שהרכב למרות
 ׳חובת־ והיתר, אזרחי, ■רכב היה תאונה
 בתלונה לתלונה. יסוד נמצא לא דיווח.
 העביר שהסמח״ט חן מיכל טענה אחרת

 ידידתו של מטלטליה את הצבאי בריכבו
 באוזני טען הסמח״ט לדירה. מדירה
 שהעביר התלונה, את שחקרו מצ״ח אנשי

גירסתו. את קיבלו והם בלבד, ספרים

 דוגמה לא
צה״ל לכלל

 שלא תלונה הוגשה ויינטרוכ נגד ן*
 מס־ שילם ולא הצמוד רכבו על דיווח #■יי

 שמחייב כפי זקופה, הכנסה על הכנסה
 איחר אכן מצ״ח, גירסת לפי החוק.

 לדבריו אך ובתשלום, בדיווח ויינטרוב
 בוצע והתשלום משיכחה, הדבר נבע

לבסוף.
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ל י ל ל 11 ל חף־מפשע, בעלה כי וטענה שבה חן מיכל י שי משום לו שיוחסו באשמות הודה וכי * יי■ י *״#-יי*-
בכתב־ידו. תשובה ממנו• לקבל זכתה וגם לומטכ״ל, פנתה מאמציה במיסגרת התמוטט.

ך קבלת עם .1 חיי  לבדיקוז סצ״ח פול חקירה נפתחה שכנדון קבילו
ך. על שהועלו הטענות ד י

תיו כל בדיקת לאחר ־2 אינו לא סא״ל כנגד טענו מקום ר
כלשהם. משפטיים בצעדים כנגדו לנקוט

ב לסרן באשר .3 או טר סוד ■יש כי הוברר ויינ  כנגדו לטענותיו י
הבאים: בנושאים

ד צבאי דלק בתלושי שימוש א. גו הצבא. לפק' בני

ח אי ב. וו צבאי. ברכב שימוש עד די

דין שלא כניסה ג. ביחידה. למחסנים כ

הצבאי הפרקליט *יכתיב
החקירה תוצאות את חן למיכל פיקוד־המרכז של

ה המישטרה חקירת בעיקבות
 הצבאי הפרקליט הודיע צבאית

הסמח״ט. נגד בתלונותיה שנערכה

 שכולם — הללו האירועים שלל
 זמן תקופת בתוך נחקרו או אירעו
 למעשה הביאו חודשים, כמה של קצרה
 ואנשי- הסדיר הסגל כל שכמעט לכך,

 המילואים חטיבת של הבכירים הקבע
 ריצה חלקם בה. משרתים אינם כבר

למישפט. עומדים ואחרים מאסר, תקופת
 הועבר משה, סגן־אלוף הסמח״ט, י•

 כבר הוא הללו. האירועים אחרי מתפקידו
המילואים. בחטיבת משרת אינו
 השתחרר ויינטרוב, צחי השליש י•

 החקירות אחרי קצר, זמן לפני מהצבא
נגדו. שנוהלו

 אריק סרן מחלקת־התחזזקה, מפקד
 וחיפוי אי־דיווח על לדין עתה עומד מור,

נשק. אובדן על
•  במחלקת־החימוש, מנהל־העבודה י

 אחר לתפקיד הועבר דנין, עופר רס״ר
 למוד עמירה רס״ר חזר כאשר באוגדה׳

לקת־החימוש.
•  הועבר עצמו עמירה דויד רס״ר י

 ה־ בחטיבת משרת ואינו אחר, לתפקיד
חי״ר.
 החימוש, ממחלקת חן, אבי רס״ל י•

ב ומסיים והורשע, נשפט הועמד־לדין,
 המאסר חודשי ששת וי5רי! את אלה ייטים

לו. שנגזרו
• שלמענו שוקרי, שמשון סמ״ר י

והור לדין הועמד בחינת־השלב, נעשתה
 בדרגת ביחידה עדיין משרת הוא שע.

טוראי.
 י1לפ נשפט מישל, רס״ר הנשק,

אחרת. ביחידה לשירות והועבר הסמח״ט
 קציד לפני מישפטים, הוגשו כן כמו *

 כגון סדירים, חיילים נגד בכיר, שיפוט
 שחלקם ואחרים, ארביב חיים גבאי, תמיר

 ואחרים משירותם, בינתיים השתחררו
בצה״ל. משרתים עדיין

המו עבירות בוצעו לא החי״ר בחטיבת
הצב שהמישטרה גם נראה במיוחד. רות
וחק עין, עצמו לא הצבא ושילטונות אית

 לגבי מסקנות הסיקו ואף התלונות, את רו
 המיקרים של ההצטברות אך האשמים.

חש המעוררת היא אחת, קטנה ביחידה
בחטי שהתרחש שמה להניח קשה שות.

יחי בכל המתרחש את מאפיין זאת בה
 גם קשה אך צד,״ל, של המילואים דות

 יחידות מעט שבלא מהחשש להשתחרר
 ״איש של אווירה משתררת זה, מסוג
יעשה״. בעיניו הישר

רב דובר־צה״ל, של אש־־לישכתו ף*
הפרשה: על הגיבה עומר, קרני סרן י

:תגובתה להלן
 שהועלו חן מיכל של טענותיה כל א.
 ביסודיות נבדקו הזה העולם כתב בפני

מצ״ח. חקירת במיסגרת
 בעלה כי חן, גברת טענה בטענותיה ב.
 כל את עבר ולא מפשע״, ״חף חן) (אבי

 היא (אם-כי במישפט לו שיוחסו העבירות
עבירות). ארבע עבר שבעלה הסכימה

 אשר מפקדיו, נגד טענות העלתה כן ג.
 רקמו כביכול ואשר ׳שונות עבירות עברו
שווא. עלילות נגדו
 במהלך .מפורשות, סירבה חן גברת ד.

 שלה, המידע מקורות את לגלות עדותה,
שמיעה. עדות בגדר נותרה שעדותה כך

ל היה ניתן לא זה עניינים במצב ה.
 הקבילה על־סמך כלשהם מימצאים קבוע

 בחומר תימוכין להם שאין במקום, והעדות
 אישור קיבלו שלא או אובייקטיבי, ראיות
עצמם. הניקבלים על-ידי

ו הטענות, כל נבדקו זאת למרות יו.
ה בחומר תימוכין להן שנמצאו במקום
 פרקליט על־ידי ניתנה שבתיק, ראיות

 מיש- להעמיד־לדין הוראה פיקוד־המרכז
 שלושה לגבי (כך לכך האחראים את מעתי

תימוכין). נמצאו שלגביהם סעיפים
 חלק כי התברר, החקירה במהלך ז.

 חסרות- הן חן הגברת של מטענותיה
 נמצאו לא האחר ולחלק לחלוטין, בסיס

הראיות. בחומר תימוכין כל
 ניסתה בעלה של מישפטו במהלך ח.

 עדות לגבי עדים, מספר להנחות חן גברת
המישפט. ובמהלך במצ״ח למסור שעליהם

מ מפורט הסבר קיבלה חן גברת ט.
ו השתכנעה, לא היא אולם מצ״ח, מפקד

 שפרקליט־הפיקוד מכך הסתייגות הביעה
 ״צד הוא שלדעתה מאחר דעתו, יחווה

 חוות־דעת כי חן לגברת הובהר בעניין״.
החקירה. חומר על מבוססת הפרקליט

 דובר־ לישבת ראש תגובת כאן עד
צה״ל.

 שניסתה הטענה, על הגיבה חן מיכל
 של מישפטו במהלך עדים על להשפיע

 נכון, הדבר היה אילו לדבריה, בעלה.
 השפעה שכן לדין, להעמידה מקום יהיה
 הדבר אך סלילית, עבירה היא עדים על
■1 פרנקל שדמה נעשה. לא

 להגחות גסיוןס
עדים

ה ,.זעקת• ר עז !׳׳ל
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 ממשיכים יפו, את שעוברים ראיתי אבל
לבת אותי לוקחים — הבנתי ואז לנסוע,

 פחד. מרוב משותק היסטרי. הייתי ים.
 למשוגעים. בתי־חולים על יודע אני מה

 שם שאדבר אי-הבנה. שזיו לעצמי חשבתי
 אוכל אינטליגנטי, אדם אני מישהו. עם

מזה. אצא איכשהו עצמי, את להסביר
ציל־ קלמנט, השמן, החומות. את עברנו

 אותי דחף הוא אותה, פתחו בדלת. צל
 באולם עצמי את מצאתי והלך. פנימה

 עם אח מולי בא פיתאום וריק. גדול
להת צריך אתה לי: ואמר לבנים בגדים
 ז לי: אמר השתגעתי לו: אמרתי אשפז.

״ לא. עוד
מ יצאתי מזה. שאצא האמנתי עדיין
בר אחד נעמד מולי קשים. יותר מצבים

ה תתפשט! ואמר: מאיימת בפוזה יון
ה הארנק, השעון, הגרביים, תחתונים,

 התחלתי וכאן לך. שיש מה כל — כסף
 הנוראית, הפידמה את לבשתי לשקשק.

הסגו למחלקה אותי והובילו אותי שקלו
 — הסגורה המחלקה בתוך הנמצאת רה,

מאוד. מסוכן חולה הייתי כלומר,
ב כמו מרשתות, בנוייה הזו המחלקה

 ובריח. מנעול על נעולה רשת כל כלא.
 לי, הסביר לא איש פנימה, אותי הכניסו

ישב ישבתי ישבתי, אלי. דיבר לא איש
 כל פחדתי. פה. לפצות יכולתי לא תי

 לא !שלי לאמא תקראו :צעקתי הלילה
פה. להיות רוצה

 פה :ואמר זריקה עם אח בא בבוקר
 ושכב פנויה מיטה חפש בית־מלון. לא זה

 ., ביד. מחזיק הוא מה אותו שאלתי עליה.
 הכרתי. את איבדתי עניינך. לא לי: אמר

 שעה ׳שעות. ארבע כעבור אליה חזרתי
 זריקה. עוד לי הזריקו שהתעוררתי אחרי

היה. זה מה מושג לי אין
 יוסף ד״ר רופא, ראיתי השלישי ביום
 איפה ייודע אתה :אותי שאל הוא שווילי.

 מה שאל: יודע. אמרתי: ׳נמצא? אתה
 שאל: בעיניים. לבן :אמרתי ? רואה אתה

לה אסרתי: בת-ים? השם לך אומר מה
 | שלי הראשונה החברה וגם המטריות, קת

בת־ים. לי שאומר מה זה מבת־ים. הייתה
פעמים. ארבע לי הזריקו יום באותו

 מכאבים. התפתלתי לזריקה זריקה בין
 אותך מקימים לגמרי. מטומטם הרגשתי

 יושב מהמיטה, יוצא אתה בבוקר. בחמש
 ש־ מחכה החולים, כל עם בחדר־מדרגות

נו המראה האגף. את ישטפו הערביות
גב זקנות, נשים מעוותים, אנשים רא:
 ומורטת שצועקת חולה אישה זקנים, רים

שערותיה.

מכורס
לוואליום

ם לושה שי ה באגף הייתי חוד
ומק זריקות אוכל, קיבלתי סגור. ״■
 היה המטפל הצוות ביומיים. פעם לחת
לחו לועגים מיומנים, לא — ונורא איום
בגסות. מתייחסים לים,

 לא הסגור לאגף אותי העבירו אחר*כך
 תקנה, ללא חולי־נפש שם היו למסוכנים.

 הבנתי מדברים. הם מה על יודעים שלא
להי ביקשתי לעולם. מכאן אצא לא ׳שאני
 ראיתי לא סוציאלית. עובדת עם פגש
 דקות, לחמש מגיעים היו ההורים איש.

או מזהיר היה האח סיגריות. לי מביאים
יפה. איתם שאתנהג קודם תי

במח נוספים. חודשים שלושה חלפו
 צריך אתה אחריך. עוקבים הסגורה לקה

בבק לי תי הרב־כלאי: לרופא להתחנן
 בליווי בית־החולים, בשטח להיות שה

 פרח. צמח, שמש, קצת לראות כדי אחות,
 ' לחומות מעל הבתים את רואה הייתי

 וזה התלויים, הכבסים את ראיתי ביתיים.
 אם לעצמי: חשבתי תיקווה. בי יעורר
 אנשים, חיים עדיין הזה למקום מחוץ
אצא. אני גם אולי

 אמרו אותי. לשחרר הוחלט אחד יום
 אותי הפנו חודש. כל למעקב לבוא לי

בדי לי ערכה לא היא .70 בת לרופאה
או ושיחררה דם, לחץ לא פיסיות, קות
 — ואני כדורי־הרגעה. מאתיים עם תי

רוצה. ■שאני מה שאעשה
 לאומי ביטוח בתל־אביב. דירה שכרתי

 אני אחד יום נכות. אחוזי מאה לי שילם
 ■■ שלד שעברו לי והסתבר בטלוויזיה, צופה

 חופשי, כדורים לך נותנים ימים. שה
 ,50 לוקח ואתה שלושה קח לך אומרים
 כך לסמים. מכור פעם היית עם ביחוד
לכדו מכור הפכתי שנים. שלוש עברו

 מבית־החולים. ברוחב־לב לי שסופקו רים
הרו עם לפגישה חודש בל מגיע הייתי

או ושולח מירשם לי נותן היה הוא פא,
 התעניינות שום שיחה, שום הביתה. תי

במצבי.
קרדיו־ לרופא הלכתי נשברתי. לבסוף
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