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 אבוקדו.
 לטיפווו הסבון

העור
 לעור תורם אבוקדו סבון

יותר. בריא
ת על שומר הוא  לחו

ת העור. תאי וחיוניו
קדו סבון  מיוצר אבו

ס על  אבוקדו שמן בסי
 רגיש עור לבעלי ומומלץ

ולתינוקות.

יצהר והדר־זה ה1

מכתבים
ת1המז שדאחר■ חתימה
 מתנוססת השקלים על

(״דו דויד של חתימתו
 מי ז״ל, הורוביץ לק״)

גנק־יישראל. מיד שהיה

 עדיין הורוביץ דויד של בתקופתו
 למה, תהומה. הלירה התדרדרה לא
ה על חתימתו מתנוססת כן, אם

 של ״אי־ההתאמה״ אזי ונפשי, פני
 ל־ )28 (סעיף השלישית האפשרות

 מוראלי למצב מתייחסת חש״ב)
פו עמדה ו/או המשמעויות (בשתי
 ״אי- ״תירגום״ האדם. של ליטית

שנו ל״פסיכי׳/ בציבור ההתאמה״
 האיום במכוון, שלא או במכוון צר

 שפירטתם והבעיות אותו המלווה
 על עגומה תמונה נותנים בכתבה

היש בחברה המצפון חופש מצב
ראלית.

ז״ל הורוביץ נגיד
ספיריטואליסטית ישיבה

 חוזר שימוש זהו שמא שקלים?
 של שהסכמתו או ישנה, בגלופה
ספירי בישיבה התקבלה המנוח

טואלית.
טבעון קריית רוזן, א.

ד ד,ו1ג־, פסיכי, כ ר ו א ש ה
 ״פרופיל הכתבה בעיקבות

).2218 הזה (״העולם ״21

 את ובהערכה בסיפוק קראתי
או להשלים מבקש ואני הכתבה

פרטים. במעט תה
 הכללית הפטור תעודת בטופס

 ול- למחיקה אפשרויות שלוש יש
לשרות״, כשר ״בלתי :השארה

ל החדשה הפטור תעודת אגב,
 אפשרויות שלוש הכוללת נשים,

אווי דתית, (״הכרה בילבד לנשים
אי ומצפון״), דתית משפחתית רה
 החוק, על־פי בתקינות מודפסת נה

 המונחים של הופעתם סדר שכן
 מצפון, הפח־: בדיוק הוא בחוק

 והכרה דתית מישפחתית אווירה
 מיש- שיבושים כמה עוד יש דתית.

או שעושים התעודה בתדפיס ניים
 וגם לכאורה, חוקית״ ל״בלתי תה

 לעתים הרשלני מילוייה אורח
 במצב משאתה את להעמיד עלול
 האחרון, בזמן קרה לפחות. מביך

 שבחורות מיקרים, בשני לפחות
או המונעים מצפון לטעמי שטענו

 תעודות קיבלו צבאי משירות תן
 דתית הכרה מטעמי האחת פטור,

 מישפחתית אווירה מטעמי והאחרת
 עקרונית נמצאות הן אך דתית.
 לא זו שכן עמדתן, זיוף של בסכנה
בחו כהצהרתן. בתעודה נרשמה

 העקרונית שבעיקשותה אחרת, רה
 להצהיר ובמבוטא במפורש סירבה

 פאציפים־ היותה על או דתיות על
ה האישיות נטיותיה (למרות טית

הצ הצהירה זאת ותחת בסיסיות)
 מקשים פוליטית, מצפונית הרה

מפר אנו ב״כך החיים את עליה
החוק״. את שים

 שבחורות היא, התרשמותנו
 היותן על בשוגג מצהירות רבות

 דתית, ביתן שאווירת או דתיות
 מצפון, על להצהיר יכולות הן כי

״מע ו״הוכחה״ ״הגדרה״ אין שלו
 לגבי לדרוש שניתן כפי שיים״
 באפשרות בוחרות גם הן ״דת״.

 ,וד,מכשילה נכונה״ ה״לא הדתית
הצ נוסח יש שתיהן לגבי שכן

 ואחר מכשיל אחד — שונה הרות
מקשיים. פוטר

 עבודה למקום ההפניה טופס גבי
 לא עליך ״מעביד! המילים: את

 מן כלשהו צבאי מיסמך לדרוש
 לעבודה!״ כמועמד אליך המופנה

דומה. משהו או
 אפשרויות של המצב בסיכום,

 בדרך צבאי משירות פטור לקבלת
בשו סוגה שאינה אף — מכובדת

ב קל יותר הרבה הוא — שנים
 והינו היד, מאשר ישראל מדינת

ענ גם מסויימות. אחרות במדינות
 להוכיח רק צריך התעסוקה. יין

 ולהיות ומעשית, עקרונית עקביות
אח מכובד, במאבק לעמוד מוכן
 בסבל־מה. לפעמים שכרוך ראי,

בע עם להתמודד מוכן אינו צד,״ל
ו המצפונית בעמדתם אמונה לי

 התוצאה לכן מכך, תועלת לו אין
 פני המעמידים אלה פטור. היא

ה ואת עצמם את מבזים ״קוקו״
 (בין כן עושים הם שלשמו עיקרון

פו אם ובין פאציפיסטי הוא אם
 אמור הדבר אותו ספציפי). ליטי
 מסוג ״דתיות״ פני מעמידות לגבי

 האיום שאין מכיוון אחר. או זה
 נפש, פיקוח של עניין ואין חמור

 העמידה ודווקא לשקר מקום אין
הצי אי־ידיעת תוך אפילו הגלויה,

תו בה יש — כך על הרחב בור
חינוכית. עלת

תומאהשי״ק, ישעיהו
 לסרבני הבינלאומית התנועה

מצפון, מטעמי מילחמה
תל־אביב

ת פ ס כ ת! של ה ס ר ה
ממ על מקונן עני קורא
ח• חבית חורבן שלת

שלישי.

 לפנות מתכונן אני רב זמן זה
 שר־האוצר, של בעניינו אליכם

 הוא הרפתן. הורביץ ייגאל מר
 ולחלוב להמשיך יכול שהוא חושב

 שישכח די. בלי עד הזה העם את
 שאותן הפרות, ואת הרפתות את

מסו איננו — לחלוב ממשיך הוא
בנטל. לעמוד עוד גלים
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 לחש״ב״, 30 סעיף לפי ״אישה
חב רוב לחש״ב״. 28 סעיף ״לפי
לעמ שטענו אחרים ואנשים רינו

 משרות פוטרו פאציפיסטית דה
 השלישית, האפשרות על־פי צבאי
 בכתב־יד בתוספת אחדים אצל

אי־התאמה״. ״מסיבת
 שתי בין בילבול-מה יש בכתבה

 אנשים לגבי האמורות האפשרויות
 ״אי- כאילו ניראה, לנו (גברים).

ה לאפשרות מתייחסת ההתאמה״
 הדבר שמצויין גם מה שלישית,
 נכון אם כאמור. במפורש, לפעמים

כו לשרות״ כשר ש״בלתי הדבר,
גו- מצב אנו) אף הנחנו (וכך לל

להסיק, ניתן שלכם הכתבה מן
 הוגן בלתי ביחס אשם הציבור כי

 זה צבאי. משירות הפטורים כלפי
 מקבל הציבור כך. בדיוק איננו

העיתו מן למדי ברורות הנחיות
 בגנות המדברת אחד, מצד נות

 ומצד וה״בוגדים״, ה״משתמטים״
שחב והטבות מענקים ישנם אחר

חיי מדינה הנקראת הביטוח רת
 בצורת הפרמיות תמורת בהם בת

 משלמים שמבוטחיה-אזרחיה מסים
 שלא מאלה הנמנעים — בהתמדה

בצבא. שרתו
 התעסוקה משרות לדרוש יש

על לבנה קידוש באותיות להדפיס

 כוח לנו אין מתמוטטים, אנחנו
 חלב שקיות מחמש זאת. לסבול
מ עברתי, לילדי׳ שהבאתי ביום,
ש אחת, חלב לשקית כסף, חוסר
 אם במים. מערבבים אנחנו אותה

 בורח הייתי מזמן ילדים, לי היו לא
 לפנות למי לי אין לחוץ־לארץ.

עזרה. ולבקש

!הכספת את לו פיתחו מכם, אנא
 ובממשלת מחירים בעליות לנו די

 והרס, אסון עלינו שהביאה הליכוד,
השלישי. הבית חורבן ממשלת

ירושלים עני, אזרח
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