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ד1סו שמקבלים ..כמו
 מחיל־ רב״טית פוליקמן, איריס טוענת — בצה״ל לשרת זכות

 למען משרתת אני כמוני. בצה״ל לשרת צריכה אחת ״כל האוויר.
 כמו אחת. כל לעשות צריכה וכך שלי, המדינה ולמען עצמי

 לקבל תסכים מצה׳׳ל, החדש החוק בעזרת שתשתמט שבחורה,
 היא סעד, לה שיתנו או הביטחונית, מהבחינה עליה שישמרו

בצה״ל.״ לשרת הזכות את מהמדינה ולקבל להסכים צריכה

: לסיבוכים ,.וגישה ע
 יחסי־הציבור בענף עובדת וטמפרמנטית, בלונדית רב׳־טית ניץ,

 יודעת אני כי דבר, שוס אומרת לא ״אני דובר־צה״ל. בלישכת
 טוענת הזה,״ לעניין ביותר רגישים עובדת, אני שבו שבמקום
 את מלהביע מתאפקת בקושי רק שהיא בה ניכר אשר שרהל׳ה,

 לצה״ל מגיוס לצעירות המלא הפטור בדבר הברורה דעתה
יותר. קפדנית בדיקה כל ללא בלבד, אישית הצהרה סמך על

נו ״ נוראה ..שעוותו
 מוח שלי הסמלת בילבד, הצהרתן על־פי לצה״ל,

 תשר לא ואחרות אשרת, שאני ״מדוע המיעוטים.
? שכאשר העובדה לי מציקה באמת. לי שמציק

 גיבו והפכו זעקה קול הקימו השמיניסטיות
 והפוליי חברי״הכנסת באמצעי״הוניקשורת. היום
 ל לפחות. אחד שבוע במשך בנושא יעשקו אים

 לחש׳ צעירה לכל המאפשר החדש, החוק שיתקבל
 יו! דתיה, שהיא הצהרה פי על רק בצה״ל, משרות

 תנועת־ה אך אחרים. בנושאים הפוליטיקאים קו
ו לאן לדעת ואין לגבור, עשוייה העממית נגדות

? תאום י פ מה 1 פ ? :;;:
 הירושל־ אילת יעל חיילת־המודיעין אומרת — בו 1 לשרת חודשים הרבה הרבה עוד לי יש אבל צבא, |
 הזה החוק דתיות. נגד ולא החוק, נגד ״אני מית. 1
 פטור היה האמיתיות לדתיות עבורן. נוצר לא 1
הרמאים.״ בשביל נוצר הזה החוק עכשיו. עד גס 8
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— החלטתי לא עדיין הזה. העניין על •1^0;
ש סרן, בדרגת חיננית קצינה אמרה ^1811111'1\

 שעל החיוך בבוקר. 10 בשעה מיניסטור, בלונדון קניות לערוך הלכה
 החדשה, הצעת־החוק על דעתה את מילים מאלף יותר ביטא פניה
 היא הזה העולם חוליית פנתה שאליהן הקצינות מבין כבכירה אולם

 מפקדיה, אישור ללא הכתב, שאלות על ולהשיב להתראיין רצתה לא
המטכ״ל. חוקי על בעבירה אחר־כך אותה יאשימו פן מפחד

ה על דעתי את להביע ך■ ך1ע
 טענה — עובדת אני שבו •

 דע שדהל׳ה עם יחד המשרתת מוריץ, מיכל העיניים
 מו בשביל ״בכלל, דובר־צה״ל. בלישכת הציבור

 הירי מיכל של ממפקדותיה אחת ?״ חושבת אני מה
 מש שאני מאז הראשונה, הפעם ״זו :ואמרה

שקור הרגשתי צה״ל. על מכעס בלב משהו אצלי
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