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עילאק
מונעת שן אבן מסירה וקפה, תה ניקוטין, בתמי מסירה שת ו ש ע

'טילאק
שימה רעננה לנ

^ק טיל
המשפחה לכל השיניים משחת

שיווק ורשתות פרפומריות מרקחת, בתי בכל להשיג
בע״מ דיסקו
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מכחכים
ם ״ ך עוו חו 2 מ 7

סר של וחבריהם הוריהם
יוצ בשטחים השרות בני

להגנתם. אים
 בשל צעירים שני עצורים היום
 הכבושים. בשטחים לשרת סירובם

 בננו אלגזי. וגדי פילבסקי גיא
 וחצי. 18 בן צבר הוא אלגזי גדי

חוד שלושה הלך הוא א׳ לכיתה
 ׳.67 יוני מלחמת פרוץ אחרי שים
 עבור שבה בישראל, גדל הוא

 היו ״השטחים״ דורו מבני רבים
 דמים במחיר הכרוך סיוט והינם
ש טבעי מצפונית. ובמועקה כבד

 צעירים אותם בין היה ׳79 בקיץ
 הביטחון לשר הפנייה את שיזמו

ה בשטחים לשרת שלא בבקשה
כבושים.
ל כתב הוא ׳79 שבקיץ טבעי

 העיתונאי עם בוויכוח הארץ, עיתון
פור שלא (מיכתב שוויצר אברהם

לגיטי אין ״לא, :כמו דברים סם),
 עם על לשליטה לכיבוש, מציה
:מכך יותר ;צידוק כל אין אחר

אלגזי סרבן
— האדם זכויות

 פשע היא בשטחים צה״ל נוכחות
 המשותף, ועתידם העמים /כנגד
 מילחמת עליהם מביאה שהיא כיוון

 בעקבותיו המביא פשע וחורבן,
ה בעינינו לכן פשעי־מילחמה.

 היא בשטחים לשרת ללכת פקודה
 עליה׳, מתנוסס שחור ש׳דגל פקודה

 במישפט השופטים של כביטויים
 השתמשו זה בביטוי כפר־קאסם.

 לציית לסרב שיש פקודה, בתארם
נו היא סימנים: בה ונתנו לה,

 ׳דוקרת ברור/ פלילי ׳אופי שאת
 (ראה הלב/ את ומקוממת העין את

 המחוזיים בתי־המשפט של פסקים
 —1958 תשי״ט י״ז, כרך בישראל,

.)״1959
 שיגר הוא 1980 שביוני טבעי

 בגין, מנחם מר הביטחון, לשר
 :השאר בין כתב, שבו מיכתב,

ב האחרונים החודשים ״מאורעות
 את חיזקו רק הכבושים שטחים

 כאשר בסרובי. לעמוד החלטתי
ברחו סובבים הכיבוש צבא חיילי

 ופחד, אימה ומטילים הגדה בות
 מחאות את לחנוק מנסים כאשר
 בהגליות, הכבושים השטחים תושבי

 ממושך עוצר בהטלת בתים, בפיצוץ
קולק ובענישה התושבים והרעבת
 זכויות מהם נשללות כאשר טיבית,
 להתבטא, לשבות, זכותם — האדם

ה אדם עוד יוכל לא — למחות
 לתת מצפונו עם שלם להיות מבקש

 הנכבש בעם הפוגע לכיבוש יד
 הופכת הצעקה זכות הכובש. ובעם

 עומד אני המחאה. חובת להיות
 מצפוני לפי לנהוג :הברירה בפני

 רשויות בפני ;לו להתכחש או
 לתת :דומה ברירה עומדת הצבא

 לנסות או מצפוני על־פי לשרת לי
ל רוצה עדיין אני אותו. לאנוס
 אחרים במיקרים שכמו האמין,
 מישרד• שילטונות יתחשבו בעבר

 המצסוניים במניעי וצה״ל הביטחון
 לשרת החובה מן אותי ויפטרו

הכבושים.״ בשטחים
אר לאחר ביוני, 10ה־ ג׳ ביום

 הירוק, בקו טירונות חודשי בעה
 אך לבית־שאן כביכול נשלח הוא
המע בגדה במחנה עצמו את מצא

 ביקשו זה הונאה במעשה רבית.
 :התוצאה אותו. ולשבור להשפילו

 עם פעולה לשתף לא החליט הוא
 ל־ כשהועמד אותו. שהונו אותם

 שיפוט קצין בפני משמעתי, מישפט
 בפני להישפט תבע הוא בכיר,

 14ל־ זד. בשלב נדון הוא בית־דין.
 קצין מונה המישפס. עד מעצר ימי

 מימצאיו את להגיש האמור בודק
הצבאית. לפרקליטות

מטע לפקודה לאי־ציות הזכות
 רבות! בארצות מקובלת מצפון מי
הרו אף ויש אותה המחייבים יש

 על בהגנה בריא אלמנט בה אים
והדמוקרטיה. האדם זכויות
גיא ישוחררו :תובעים אנו

 תכובד .׳אלגזי וגדי פילבסקי
הכבו בשטחים לשרת לא הזכות

מצפון! מטעמי שים
אדגזי, ויוסף מרים

תל־אביב

 השרות מסרבני אלגזי, גדי החייל
 ארבעה שסיים הכבושים, בשטחים

 במירמה והועבר טירונות חודשי
 צה״ל למחנה הירוק בקו מיחידתו

 במעצר נמצא המערבית, בגדה
 קצין מסר כך — מישפט לפני
ב 11ב־ להוריו בתל־אביב העיר
 הוריו שיגרו לכן קודם יום יוני.
הממ לראש מיברק אלגזי גדי של

 בגין, מנחם הביטחון, ושר שלה
 בנם העברת דרך על מחו שבו

 ותבעו המערבית, בגדה למחנה
 שלא מצפונו צו את ״כבדו :ממנו

 ת- ואל הכבושים בשטחים לשרת
מצפונו!״ את אנסו

פילבסקי סרכן
ודמוקרטיה —

 חייל עצור החודש ראשית מאז
 סירובו בשל פילבסקי, גיא נוסף,

אל גדי הכבושים. בשטחים לשרת
 פניית מיוזמי היו פילבסקי וגיא מי

 בקיץ הביטחון לשר 27ה* קבוצת
 מיכ־ עתה שיגרו הם אשתקד.

 כי ציינו, שבו לשר־הביטחון תב
ב האחרונים החודשים מאורעות

 את חיזקו רק הכבושים שטחים
 כאשר כי בסרובם, לעמוד החלטתם

ברחו סובבים הכיבוש צבא חיילי
 ופחד אימה ומטילים הגדה בות
 להיות המבקש אדם עוד יוכל לא

 לכיבוש יד לתת מצפונו עם שלם
 הכובש. ובעם הנכבש בעם הפוגע

 חובת להיות הופכת הצעקה זכות
המחאה.

 של שיחרורם את תובעים אנו
 מתן ואת אלגזי וגדי פילבסקי גיא

ה בשטחים לשרת לא האפשרות
! כבושים

שיקיירסקי, דורית
תל־אביב ,27ה־ קבוצת בשם

ל עד ע ?כו ש3ו ,[

 בל לעזאזל שילכו ״...אז
ושימ מכוערי־נפש, אותם
 לבלות חייחם את שיכו
הרפש.״ בתוך

בשל יפי־נפש, לנו קוראים הם
)6 בעמוד (המשך
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