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 העתיק הפילוסוף דברי את ציטטת ״אם
 להילחם האזרחים ,חייבים :הרקלייטום

 קבעת הרי — החומה׳ על כמו החוק על
 והחוק החוק את לכבד גם שעליך בעצמך,
 :נקבע כאשר למילואים להתייצב1 מחייבך

בצו.
 על עובר הצו, את מקיים שאינו ״מי
בחוק. כנאמר הדין כלפיו ממוצה החוק

 שר־ וייצמן, עזר טוב, כל ״בבידפת .
הביטחון.״

שב ומעונש זה ממיכתב הסיקה מיקי
 לאחרונה :שהוטל בפועל, מחבוש ימי עה
ל חברתה עוזיאל, נעמי <מיל.) סגן על

 שלטונות־ בקרב בי שווה, שרות תנועת
 גובשה סמישדד־הביטחזן וגורמים הצבא

 בנות כנגד העונשים את להחמיר ההחלטה
התנועה.
 למישרד־הביטזזון המקורבים חוגים

 הוחלט כי תנועתה, ולבנות למיקי לחשו
 לא אם חמור באופן מיקי את להעניש
 30 על דובר המילואים. לשרות תתייצב

 לא מיקי אולם יותר. ואפילו מחבוש ימי
 נשארה היא האזהרות. לנוכח בה חזרה

אקטי באופן להילחם בהחלטתה נחושה
נפ עצמה והכינה המפלה, החוק כנגד בי

 יחסית ארוכה תקופה בילוי לקראת שית
בבית־הסוהר.

 ואחרי בוכה אלי באה היא מעצר. פקודת
 כלל שהיא הבנתי ושוחחנו אותר, שהרגעתי

 ל־ הודעתי למישפט. לעמוד צריכה לא
 אם אתפטר כי אותה, לעצור שבא רס״ר,

 לשמוע מבלי המשפיל למ״שפט אותה יקח
היי כי להתפטר אז יכולתי טענותיה. את
 ה־ תפקיד את ומלאתי תקן על רק תי

 תחילה ניסה הרס״ר בהתנדבות. מש״קית
 דבריה את תגיד שהחיילת וטען להתווכח
 השתכנע, ודברים דין אחרי אך במישפט,

 כלל הועמדה לא החיילת דבר של ובסופו
למישפט.

 ניכנעה שהממשלה אחרי גם קרה כך
 הייתי לא לדתיים.1 הקואליציוני בהסכם
 בגיוס שנוצרה האפליה עם להשלים מוכנה
והודע הורי עם אז דברתי לצבא. הבנות

 עד למילואים, ׳ אתייצב לא כי להם, תי
המפלה. החוק יבוטל שלא

טע אך דעותי עם הסכימו דווקא הורי
 העולם. את לבדי לשנות אוכל שלא נו

ל אחרי הגיע הוא לצו. המתנתי אני
 שנית, הורי מם שוחחתי משנה. מעלה

 חששו הם שונה. כבר היה זה אז אבל
 אותי לשכנע ניסו לבית־הסוהר. שאכנס
כש ויתרתי לא פעם אף אני אבל לוותר.
 ידעו הם עמי. שהצדק משוכנעת הייתי
 גם הם ליבם שבסתר הושבת ואני זאת,
 אפילו הם ואולי דעתי, על שאעמוד ידעו
בי. גאים

ם רי מ  שרק או
ת רו ק פ מו ת ה כו ל הו

 משהו לתרום חייב אחד כל דעתי ^
 לאומי. שרות אז צבא לא אם למדינה. •

 מדוע אדם. לכוח זועקים הרי בתי־החולים
 ז משהו גם תתרומנה לא הדתיות שהבנות

ה כמו סגורה מסגרת לא זה בית־חולים
 הצניעות או שהמוסר סכנה אין ושם צבא,
תיפגע. שלהן

משרתות שלא כאלה, בחורות בגלל

 של הסדיר מהשרות השיחרור בתעודת
 מאוד. טובה — ״התנהגות כתוב: מיקי

 ר התמדה כושר בעלת חיילת — הערכה
 ואחראית, ״שרה מסורה, תפיסה, ׳מהירות .

ל כושר בעלת גבוה, פוטנציאל בעלת
 חברותית מנהיגות, כושר קהל, עם עבוד

 מצטיינת.״ חיילת מאוד,
 בגללם, ואולי אלה, כישוריה למרות1

ב ולמרוד ראש להרים מיקי החליטה
הלי ממשלת שהכתיבה החדשות מוסכמות

 באיכפת־ תולה היא לכך הסיבות את כוד.
ו מצטיינת, היא שבה הדופן, יוצאת יות

אלה. בימינו נדיר פה מיצרך שהפכה

מכור: מיקי סיפרה
 דברים כנגד התקוממתי קטן מגיל כבר

 יכולתי לא פסול. או עוול בהם שראיתי
 בבית־ פעם, מאליו. כמובן דבר כל לקפל
 שלא הרגישה שלי חברה היסודי, הספר
הת כשחזרתי הביתה. אותה לקחתי בטוב.

 אותי: שאלה המורה השעור. כבר חיל
 שקרה, מה את לה הסברתי ז׳ ברחת ,למה
 צריכה שהייתי וטענה התעקשה היא אבל
 קודם ולבקש להמתין שלי לחברה לתת

 אני שגם כיוון הביתה. להביאה רשות
ה של שמצבה וטענתי צדקתי, על עמדתי
הטו־ ביקשה להמתין, לה איפשר לא חברה

השיחרור כתעודת־ הערכה
תפיסה כושר

שרותה כימי מכור מיכל
מנהיגות כושר

 אודה, שבו טופס, על אותי להחתים רה
 זה בגלל סרפתי. כשורה. נהגתי 'לא כי

 אבל מבית־הספר, יומיים למשך הורחקתי
חתמתי. לא הטופס על

 יותר מאוחר כפקידה. התגייסתי לצבא
 נמצאתי ואני אצלנו החן מש״קית עזבה

עבר שלא למרות אותה, להחליף מתאימה
 לי היו הזה בתפקיד מתאים. קורם תי

 היה הוא הבסיס. רס״ר עם עימותים קצת
 וב־ בתלונות מחיילים עם ודיבר קפח

עי בארבע *שיחה העדפתי אני מישפטים.
ניים.

 שלא עד
טל בו ק י חו ה

 להיכנס פעם סירבה החיילות חת ^
* נגדה להוציא רצה הרס״ר למישפט. '

 התחלתי חליפי, דבר שום ■תורמות ולא
 היה שלי הצבאי השירות שכל לחשוב
למו בסמינר עכשיו לומדת אני ביזבוז.

ל הסמכה לקראת לוינסקי על־׳שם רים
 לא אם הביניים. בחטיבת ספרות הוראת
 מסיימת כבר הייתי לצבא מתגייסת הייתי

ל ללכת מה בשביל הלימודים. את עכשיו
הול המופקרות שרק אומרים הרי צבאו

שמו כות ל
 גם חולשה. של הירהורים רק אלה אבל
מת לי, שמחכה הכלא על חושבת כשאני

 אני אבל הכל. על לוותר פתאום ילי חשק
 אוכל לא ולכן עושה שאני במה מאמינה
 אותי, עודדו שווה לשוות חברותי לוותר.

 לי. שמצפה מה לי הבהירו גם אך
 בלבד. שלי החלטה זאת דבר של בסופו

 בו מאמינה שאני משהו לעשות החלטתי
 את אפילו כבר לי הכנתי אותו. ואעשה

 לבית־ לי< יתנו אם איתי, שאקח הספרים
הסוהר.


