
 בסדר, לא הם מאזה: עמיר •
 את שכתבו האלה השמיניסטים

 שיגידו מה בצבא אעשה אני המיכתב.
 צריו שאני מעצבן זה אותי גם לי.

 לעשות, מה אין אבל בשטחים, לשרת
זה.״ את מחייבות הנסיבות

 אפשר מה שמש: אבישי •
 שאוהבים שמאלנים הם מהם? לצפות
 בידידות. איתם לחיות ורוצים ערבים

 את במכות מפוצצים שלי וחברים אני
 צריך ככה רק לידינו. שגרים הערבים
הפיתרון. הוא כהנא אליהם. להתנהג

 האנשים עובדיה: בן ירון •
גרו אנשים הם המיכתב את שכתבו

 כבדים, עונשים להם לתת צריו עים.
 לכל לכלא אותם שיכניסו שילמדו,

 לשלוש כן, הצבאי, השרות תקופת
הללו. יפי־הנפש את אז נראה שנים.

סתם גלובינסקי: רון •
 אחד שכל זה דבר מין איזה חולירות.

 דיעה להביע לו, שנראה מה יעשה
 חן מוצא לא ואם לסרב. לא אבל אפשר,
 לי נראה לא כי מיסיס לשלם בעיניי
מיסים? אתן לא אני אז — מוסרי

 לדעתי זמוחובסקי: נתן •
 את שכתבו אלה את להעניש צריך

 לכל חמור הכי שהוא בעונש המיכתב
 לשרת. לא — לו יקרה שהמדינה מי

 לשרת שמסרב למי שניה, במחשבה
ביטחון־המדינה. לטובת מקום בכל

 ילדים סתם הם בסן: גלית • -
 לכעוס צריך לא מבינים. שלא קטנים

 לנסות להם, להסביר צריך עליהם,
 לשרת שחייבים שיבינו אותם לשכנע

 להם לקרוא ושיפסיקו בשטחים
כבושים. שטחים

 במאה צודקים יעקובי: אפי •
 מיש־ קרוב אבד לי שכתבו. אלה אחוז
 מה יודע אני המילחמות. באחת פחה

 השלום. בעד אני זה ובגלל שכול, זה
 הישיבה בשטחים לחפש מה לנו אין

השלום. את מרחיקה שם שלנו

 בית־ מנהל כירקין, נחמן •
 לעשות לא מבקש אני תיכון: ספר

 אני בית־הספר. בשטח כאלה מישאלים
 ואדאג בשטחים לשרת אותם אחנך

 ״נכון, עבר: מכל שם(קריאות שישרתו
בשטחים!״). לשרת רוצים כולנו המנהל,

סתם זלמנסון: מייקל •
 צריך לדעתי ויפי־נפש. חוצפנים

 כל הערבים. כל את מהשטחים לגרש
 חמישה נולדים יהודי שנולד יום

 צריך איתם. ילך לא מפה ערבים,
לכך. אעזור ואני אותם, לסלק

 למי הכבוד כל כהן: יאש •
 האלה השטחים המיכתב. את שכתב

 שולט כצבא משמש והצבא כבושים
 אלה ידי את מחזק אני אבל אחר. בעם

 ״ערבי, חבריו: מצד שמסרבים(צעקות
ערבים!״). ״אוהב ערביה!״ אחות לך יש

 איזה צדוק: בן הראל •
 שרות על הדיבורים כל בולשיט
 מבינים לא אנשים כבושים. בשטחים

 מדובר מוסר, בשאלת כאן מדובר שלא
 הם. או אנחנו או ומוות. חיים בשאלת

אנחנו. מעדיף אני

 רק אני רבינוביץ: גלית •
 ממני רחוק עדיין הצבא ט׳, בכיתה
 יש כל־כך, זה על מדברים לא ואצלנו
 אני כעיקרון, אחרים. מעניינים דברים

 המיכתב את ששלחו שאלה חושבת
שם. לשרת מפחיד נורא כי צודקים,

 שקרנים. הם אהרון: ניב •
 צבאי משרות להתחמק רוצים סתם
 ועוד תירוץ מצאו הם ככה קשה,

 עשו. הם מה יודע מי כאילו התפרסמו
 אם להתקיים תוכל לא מדינת־ישראל

רוצה. שהוא מה יעשה אחד כל

 מדינה לנו יש ויאוטה: שרון •
 את להביע יכול אחד וכל דמוקרטית

 מדיניות, קבע כשהשילטון אבל דעתו,
 השטחים לדעתי, לפיה. להתנהג צריך

 בדם אותם כבשנו לביטחון, חיוניים
הזה. הדם את להפקיר ואסור

 שואלים לא בצבא שלו: רס •
 גם כן, פקודות. ממלאים אלא שאלות

 שלא דברים לעשות לי יגידו אם
 לא חייל ברירה, אין בעיניי, חן מוצאים
 לשלוח צריך שמסרב מי את חושב.
לכלא.
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 אני בלאגן? עושים הם מה אלה.
 בשטחים וגם לי שיגידו איפה אשרת

 טוב־ להעניש צריך ואותם הכבושים,
 בעיות לעשות לא להם שילמדו טוב,

לצבא.

 אם משנה לא חלכון: ארצי •
 עניין זה כי לא, או בשטחים אשרת

 מה מצפון, אין ובצבא מצפוני,
 בצבא לעשות. צריך שאומרים
 שאלות. לשאול בלי פקודות, ממלאים

פקודות. אמלא שאעשה, מה זה

 אישית אני ציון: בן אייל •
 השטחים את להחזיר שצריכים חושב
 אשרת זאת בכל אבל מהר, שיותר כמה
 אבל נחמד, כל־כך לא זה נכון, שם.

 לפי יתנהג אחד שכל יתכן לא בצבא
לו. שבא איו

 ללמוד מעדיף הייתי אני גם צודק, לא
 ברירה, אין אבל בצבא, לשרת במקום
 את לשמור חייבים וזהו. לשרת חייבים

 יהיה אפשר חייבים. אצלנו, השטחים
שם. ישרתו כולם אם רק אותם לשמור

 בעדם. אני יופי, בהן: שירה •
 דמוקרטי לא מצב הוא בשטחים המצב

 שסוף־סוף שמחה אני רצוי. ולא
 על שנלחם השמאל נוער את שומעים

 1967ב־ המדינה. של הדמוקרטי אופיה
לכבוש. לא להגן, יצאנו
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