
העזרה! תמורת כסף לקחת אותו ופיתו לעזור, החליט הוא וובריו.

זב דיאוו

 היושבים דתיים על מדברת ואני למדינה, בה
 דבר נותנים שאינם רק ולא בישיבות, כביכול

 חודשית קיצבה להם נותנת המדינה למדינה,
 זאת מישפחותיהם. בני ואת אותם ומפרנסת
שערוריה.

 וכל למדינה התחייבות מכל פטורים הם
 נוגד זה שלי. הבן כמו בחורים על נופל הנטל

 בלתי״ שהוא דבר יש ואם הדמוקרטיה, את
הדו וזאת זה, בדיוק זה ואנטי״דמוקרטי, חוקי
ישראל. לעם שנותנים גמה

לקח שהוא לליאור? מיוחס הכל, בסך ומה,

 שם לאגף־עונשין, אותו הכניסו אלא חוגרים,
 מופרעים, ועוד ונרקומנים מסוממים יושבים
בצינוק. לשבת עונש שקיבלו
 אלוף־מישנה בית־הדין, אב של הצו חרף

 וכדי ליאור, של מעצרו תנאי שונו לא פלד,
 אחד מתא אותו העבירו העניין את לטשטש

 קודם כי מצבו, את החמירו אף בעצם לאחר,
או ועכשיו לחצר, לצאת לו הירשו עוד לכן

היציאה. את עליו סרים
נפל אני מאוד. קשה ילדות היתה לליאור

 בכלל, לי התאימו שלא לנישואין קורבן תי
כולנו. גורל בעצם־את קבע וזה

בדיכ ושקעה רעב חרפת סבלה שלי הבת
 ומאוד לצה״ל התגייס ליאור ואילו נפשי, און

בצנח היה מצטיין, כחייל נחשב הוא הצליח.
 קרבי. כושר על הרמטכ״ל פרס את וקיבל נים
ובי קרבי בכושר צה״ל באליפות זכה גם הוא

.ברובה רי

קר לו המיוחסת ההסתבכות לצה״ל. תרומתו
בצבא. האחרונים החודשים בשלושת תה

 על שנמצאת מישפחה שאנחנו חושבת אני
 כדי ועשירים חזקים די לא אנחנו הכוונת.
 עלובי־נפש די לא ואנחנו בנו, לנגוע שיפחרו
 בדיוק אנחנו מאיתנו. שיתרחקו כדי ועניים
נרדפים. להיות טובה מטרה

 עשיתי לא ואני במירמה, הרשיעו אותי
 במדינת אזרחים אלפי עשרות משעשו יותר

 אנשים, עם כספיים סיכסוכים לי היו ישראל.
ואותם רדפו אותי אבל אחרים. לרבים כמו

 בצורה לבית, קרוב אותם ושיבץ בחורים כמה
 אף שיחרר לא ליאור בקשותיהם? על העונה

למדינה. נזק שום גרם ולא מהצבא אחד

 השוחד) לסכומי בסכומים(הכוונה מדובר
 מבחינה ליאור של מצבו את משנים שלא

 שלא בבחור כאן ומדובר זה, כהוא כלכלית
 מבחינתו, משמעות אין לכסף כי כסף, צריך
 עמד שלא מאמינה אני כסף, לקח אכן ואם

 ומאחר שיעזור, כדי עליו שהפעילו בלחץ
הח הוא גדול והומניסט טוב־לב הוא וליאור

לעזור. ליט

 תמורה לקבל אותו שפיתו בטוחה אני
שמיי מה זה במילא. נותן שהיה עזרה עבור
 לי נראה נכון. זה אם יודעת לא ואני לו חסים

 כמו ליאור, של החיוביות התכונות שדווקא
הזו למצוקת אדיש להיות יכול לא שהוא זה

 היה שירת שהוא בתפקיד בעוכריו. היו לת,
 ולא פניות כל חסר נוקשה, מאוד אדם צריך
 כמו עליון, כערך ובחברות בידידות מכיר
ליאור. אצל

להג יכולתי ולא הידרדרתי, עצמי, אני
היל שלי. האינטלקטואלית היכולת את שים
 ובמישפחות־אומנות. במוסדות התגלגלו דים

 קמצן היה הוא עשיר, אדם שאביהם למרות
חולני.

 והעביד אותו הרעיב ליאור, את ניצל הוא
סי 14 בגיל שברשותו. בבית־המירקחת אותו
 להמשיך התאומה) ואחותו הילדים(ליאור רבו

החוצה. אותם זרק פשוט הוא מנוצלים. להיות
שהג עד מצבם השתפר ואז אלי, עברו הם

 אני כי מאוד, קשה מצבם היה מאז לכלא. עתי
המישפחה. של היחידה המפרנסת הייתי

 ישראל. בחורי ממיטב שהוא ספק אין
 לכל מן־הכלל יוצאות המלצות יש לליאור

 שמם־ אחרי עכשיו, וגם הצבאי, שירותו אורך
ייצ אם שגם אמרו הם שקרה, מה שמעו קדיו

 יכולים אינם הם האמת, שזאת הנחה מתוך או
ול־ ליאור של מעלותיו לכל אדישים להיות

 צה״ל אליפות
ל?יג< בכושי

 בתנאים הצבאי בכלא היום זרוק יאור
 מתנכלים גם כך על נוסף מאור. גרועים )
 של ממעמד ופתאום, מצליחן, הוא ליאור לו.

בכו צה״ל באליפות ראשון במקום שזכה סגן,
 הם מצ״ח. חוקרי על״ידי מושפל קרבי, שר

 בכוח. הודאה ממנו להוציא כדי לו מתנכלים
בכ בחדר, אותו מחזיקים אותו. מרעיבים הם
 הוא היום. כל במשך טיפת־מים בלי 4 לא

 הוא וכאשר מחום, ולוהט מבודד בתא מוחזק
 אז מים, קצת לבקש בערב, 7 או 6 בשעה מעז,

 החוקר היה זה בפנים. אגרוף לו נותנים פשוט
שימקו. אבי

 מאוד בבית־המישפט. זאת סיפר ליאור
 נותנים לא כאן שבתי־המישפט לדעת מכאיב

לעצירים. מספקת הגנה
 שלפניו פלד, אלוף־מישנה בית־הדין, אב

 אינו ערבי תוקף שגם ואמר ליאור התלונן
 לשפר הורה כאלה, גרועים בתנאים מוחזק
 עצור שהיה אחרי וזאת מעצרו, תנאי את מייד

 יש האזרחי. מהחוק שונה הצבאי החוק יום. 35
 בית־ של צו ללא יום 15ל־ אדם לעצור זכות

 נוספים יום 15ב־ המעצר את ולהאריך מישפט
 הם ליאור של במיקרה פקודת־מעצר. ללא

הזמן. מקסימום את ניצלו
 בכלא קצינים עצורים צה״ל תקונת לפי

 לשכן הצבא, תקנות לפי אסור, ).6 נפרד(כלא
עם ששיכנו רק לא ליאור את חוגר. עם קצין

לב אילנה ואמו פניו) לב(מסתיר ליאור
בכלא איומים תנאים

 קציני־ וחקרתי מצליחה עורכת־דין הייתי לא.
והק דוכן־העדים על מאוד גבוהים מישטרה

 חיכו שהם וכנראה כוח, בעלי אוייבים לי מתי
 לבד היה ליאור בכלא כשהייתי בפינה. לי

 שלוש וחי קשים ובתנאים קשה במצוקה בחוץ
 מהצבא. זעומה משכורת עם לבד שנים וחצי
 עבדה שלא באחותו לתמוך גם צריך היה הוא

 מהצבא, להשתחרר אמור היה אלה ובימים
קרה. שכך לי כואב באוניברסיטה. ללמוד

 בעירעור פניתי
 בערובה, ישוחרר אור

יענה אכן המישפט

 שלי- כדי
שבית־ מקווה
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