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 בל• כחדר שדדה עלו, רץ
 בי יהשציי סושסלש וכתתתודם בכגס״ם

 זרמת ה־וא כא־סר, בו כבש 'אב־ לדחפשט.
 נראה בא לד? אכפת בד סלי. המשחק ־זה

 עדר*, ללוחם או למפקד נרול: •והר •ש לס•
 בשת הייתי במקש. "קפאתי משחזר. אב־סל

 ע— לא מהסד- א שייסר־־. פהם־לים
 זח־ז', איה דאסז. א*. א זרה באיפה
 חושדת זדם את לעצור מתקשח אניבל

 להסתכל. יכולתי ־לא סול• עסד "ודא
 המשחה לא nr .־אמדתי: השנים את סובבת־

 ירא אבל שאי. המדע לא זה המפקד. של•
 שלי הקול ואו אות•, למנע ודימשץ־ התש־ב

 ע־שד. ומגדל. סשה שיל א נהיה השתנה,
 ודא וזד לה־זכד. עמזדו עד צמרמורת א

 שא־. המכנסיים א־ן לפתרה בי, לגעת שסה
תוריד־*. כבר, 'גו

 על ממי את אכלת• ־שנים סשתגיב אבשל
 מה הבנתי לא אז עד כשם. ברחת• עלא ס־

 ולא ש־:•־. שנפגעים גנד־ס «• כחידות על עובד
 כך שכל הזד- לאדם אץ־ מושג א אץ בג־ב־ם.

 הוריו־ ודא בכד- להתנהג האומץ היה הערצתי,
 שיש. נמץ־ הב• למצב אותי והביא לקרשים אחז•

 כמשבח איתי סס התמיהות. את א ריסק בשש
 ודה כמקדש־ אחר אשד,־ אץ־ יורע לא שאג•
.,אותו עוכר
 תה־־שע הודה תיפקד ו«ג.4 כקיץ קדה זה

 צבאי רץ בכית מגינים יכעש־־מ פינית בהסדרה
 ־־דש־ שיש־ עלץ ונגזרו נדע־־. הסדר במסגרת

 לדרגת הורדת תנאי, על ושגה בפועל מסד
 היית• לא שאולי "השיער. מהצבא. והי־חח היז־אי
 םבםגש׳, אית־ אכלה ממש א קרה שזה ר־זז־ד

 להתלונן. החלש לכמש אד.־־ מרוע מכביר ושא
 לשרת •מש־ז־ כזה שארם •יתב־ שלא ׳אמרתי

 אותו, לעזר־־ וודיבים אנש־ם על ולפקד כצבא
 כמתחלה א האמין לא הצבא קל. היה לא זה אבל

 ניכוי סתן תוך יים־ו־יס, מבע אותי והעבירו
לפוגע'.

ובהפינינ-ז משפך לחיחשי השכמת ®־דע
 לה־ כיצד וידעו •שמעו במצב* שאנשים *כד•
 להיחשף. שא ובהחלסה בעצמי נאה אני תמורת

 •קבל כזאת כב־סואציה שנמצא מי סבל חשיב
כצבא*. במייחד שת־"" ולא האומץ את

 אלונ-סדוב־ חג• עו׳ר •ז- על מיוצג ארד,
 את רב־ התהליך, בל לא-־־ך אותו שמלווה נש.

 אבשל תקריבי במהלך לציבח־י. של.י הבא:?
 מונע המפקד נגד רק לא אזדחית תניעה דגש
 הש־ על נלחם הוא במעסיק. הצבא ננר גם אלא
m עבירה נפגעי על ו-־כוו שרות jan יעל

 : ־כר גב דוא כפעס־ק. ־צבא את לתבוע ׳!ת
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האומץ את יקבל

!7 לשת! לא 1
 אב> לקצונה. מיועד בגבעתי, מצטיין לוחם היה אביטל ארד

 למאבק יצא הוא מינית. אותו תקף שלו הנערץ המפקד אז
 אזרחית, תביעה גם הגיש המפקד, בהרשעת שהסתיים מייסר

 ל״ידיעות בראיון שקל. אלף 300 של פיצויים וקיבל בה ניצח
 בתביעה^^ "כשזכיתי הקשות: השנים על מספר אביטל אחרונות׳
 ►| זה על ואין ב׳ ויצאתי א׳ התגייסתי מטורפת. הקלה הרגשתי

 L ככה? מגיב אני ׳למה מעצמי, בזכה שהייתי תקופות היו ויכוח.
מטורף" על כמו עליי הסתכלו אנשים פסיכי?׳ אני מה,

 נסח לתם נגרמה ולא מינית שנפגעו חיילים
 ויק לפי כמעסיק ־צבא את לתבוע •ובלו נפשית
סינית'. הסדרה

 הצבאי הדין בית אחרוני".־ ־•ריעות לבקשת
 פיש־ כל את לפרסם לאוע־ונה הסכים לערע־־-ס

 המפקד פרס• חיסיון על שמירה תוך מקדה
הפוגע.

גדוד אח כמו היה 'הוא
 כשכונה אמד •היה כאריאל וגרל גילד אבשל

 חכרה מל אביו אודות, שת• לי יש הספר. וכבית
 תלמד שהיה מע־ד ארד מזכירו־- אישו להובלות,

 לבבית שנהג שבני כ־ש־־־ עם ככע •לד ביישן.
 דה מילדות שלי 'החלום מעץ. •צ־רית. לעצמי
.,אדריכלות ללמוד

 סיב לי היה’ לגבעתי. התגייס הרגע, מהניע
 יעיזו■ רץ ככושר, ־ה־־תי גוכר. הוא מדרונות',

 כ־ב-־ת. הייתה דהכש־ה כולי. את נתתי ל?ולפ•
 תע־־ת קיבלתי טרהלים. בסשח, ומהן כל ודמו

פלוגת-. מצש־־ז
 עמו מצא בו לקמר- כסייעי סומן ארשל

 לחברה לעוור אוהב שאגי קלס שלי. הישיר
 של ידה אליו ודה שלי. ולששדות אלי* והתחבר

 כפו היה. היא אבא כסו מכולנו. והערכה כבוד
 הקשיה־ת בגלל אבל קשיח, מקד דדה גריל. אח

 יותר. אותו העריכו כקורס הלחשים כל הזאת
 או קיצים, פלא לשח׳ לקפוץ מוכז 7m בשבילו

שב אלא ה־ם־.“שי כדורים כשמכיב לשיה
לרעתו. דחקת ההקרבה עבר

 דדה 'דה השתנת לאביעיל המפקד סל יחסו
 לפי ואימונים “כ־ש■ עושים כיוס היד־ס. במהלך
 לשנת סתי׳יל היא לאס־לאס ואקדשם הלו׳ו,

 עכוד ליר היי• יה מעש איתי. ילרכי כביס איתי
 ולי• ׳בוא• לי אובד היה היא האוהלים. נץ ופעם

 אתד ׳פה אותי ישאיל מתחיל לסיבוב. אות־ קח
 -מ ־אתה חברות•, לד ־־ש ככש׳ששז'. עושה

 כאלה - תייחל כבית כמה ־עם ,‘׳לאח בנותיי עם

 איז האימונים, אחר• זה אבל מחי. ידה זה רנר־ס.
 יסתזג- נכד אחלה הוא שאול־ -שנת־ רימזנס.

 -4 השכח־ אל מזיתית• שלו הלייגדס בתיי
 ■i החמיא ומכבד. מעדיו־ שאד מפקד
ש ככד. ד־בר הוא אס •ירע לא אר איוד. מדנר

לודברם'. עור
האכימוף לד נשל ומת•

tv משם. *כךש>
 עי. ענבר מה הבנתי יא אז

 שנפנעים גברים או בחורות
 ’? אין מגיבים. ולא מינית

 fegjwn האדם איך מושג
נכרי" התנהג הערצתי, כך


