
ך|1 ך1|ך 1\1_1ך| ה־ רגם ליד האוניברסיטה, של יחסי־הציבור איש שילה, מיכאל |
של פגישתו בתום שנים. שלוש בעוד לקום המתוכננים מיבנים 11.1 1111

 מיהר מהשיחה, שילה יצא האוניברסיטה, של האדמיניסטרטיבי המנהל עם הזה העולם כתב
הראיון. לקראת אותו הכין מכן, לאחר לראיין הכתב עמד אותו אקצין, לפרופסור

 ליר, ואן במכון במחקר העסקתו על פית
 בירושלים באוניברסיטה חלקית במשרה וכן
 עצמו לסבך דעתו על עולה היה לא —

מע סיפור על־ידי אלו עבודתו במקומות
מדוייקים. בלתי שים

 האנשים עם ודיברתי בכפרו הייתי #
המתואר. המיקרה על ידעו או שראו
ל שנמסרו שבדברים הסתירה מעצם )

 הד״ר בנוכחות ושאני, בטלפון רפאלי מר
 נובע — אליהם חוזר — שמעתיו גילבוע׳
 שאינם בדברים רפאלי מר את שהיטעו

צרופה. אמת
התנג כל אין כי לי שנודע לאחר עתה,

ש ולאחר גורם, כל מצד פורמלית דות
 כאופטימית להתפרש הניתנת דיעה שמעתי

 בעניין להכריע מבקש הריני הדיקאן, מפי
המקו לתוכנית לאלתר ולהסכים בדחיפות,

ל בוטרום מר של מינויו את שחזתה רית
ימים. כשמונה לפני שישי יום קראת

צדק. ייעשה כי במפגיע דורש הנני
ה בדרך קלה, הכרעה לך מאחל הנני
האוניברסיטה. של שמה ולטובת מוסר

סדן. י. ד״ר ובברכה, בתודה
 12 בין סדן ד״ר על־ידי הופץ התזכיר

 ח״כ זקס, אריה פרופסור ביניהם אישיים,
 א.ב. הסטודנטים ודיקאן זועבי, אל־עזיז עבד

יהושע.

״חיצחך־וזרפה"
במינה. מיוחדת היתד, צץ י 1 אק- פרופסור עם הגדולה פגישה

ציו שטיפת־מוח סדן הד״ר קיבל במהלכה
 שמע הפרופסור אקצין. מפרופסור נוספת נית
ה ״קו בסיכומה, ואישר הצדדים, שני את

 הבחור.״ לצד נוטה אמת
דרי מלדרוש הרתיעו לא כלל זה פרט

 בו מיסמך על יחתום שסדן פנטסטית: שה
ב הוא שדאוד מתחייב סדן שהד״ר נאמר
 על זה יהיה לעבודה׳ יתקבל ושאם סדר,

סדן. של אחריותו
 סדן על־ידי המיסמך הוגדר יותר מאוחר
 יקבל שדאוד רצה אלמלא חרפה״. כ״מיסמך

ל מסכים היה לא סדן, קבע ד,מישרה, את
עליו. לחתום עולם

 גם שנכח רפאלי, אישר הפגישה במהלך
 שום הביטחון לשלטונות אין שבעצם הוא,
 ממליצים. לא הם מהי רק דאוד. נגד דבר

ש שהיהודים, כך נגד סדן ד״ר טען כאשר
'ה כלפי כך מתנהגים מיעוט, תמיד היו

 ״תורתם אקצין: הפרוספור השיב ערבים,
ש בכך — כלומר ברגליהם.״ היהודים של
 דבר של פירושו ״האם סדן: ארצה. באו
 לא כלל ״לא. אקצין: ללכת?״ הערבים שעל
 התכוונתי.״ לכך

 נוספים: מהלומות חילופי
פצ יזרקו שאם רוצה לא ״אני אקצין:

 ״הפצצה סדן: האשם.״ אהיה שאני כאן, צה
אנ מיני לכל פה פיתחון נתנה בירושלים

 כלפי כך להתנהג סיבה חיפשו שכך שים,
ערביים.״ סטודנטים

החנגנון אנשי הופעת
*  ה־ את רפאלי אישר הפגישה תום י

אק לפרופסור סדן ד״ר שהגיש תזכיר

משמעותית. לא אחת שורה להוציא צין,
 ״מי־ על סדן הד״ר של חתימתו בעקבות

 התקבל כי בוטרום נתבשר החרפה״, סמך
ה ביום חיפה. באוניברסיטת הוראה כעוזר
להופ רב בעניין דאוד ציפה הבא ראשון

ה אנשי שני של בביתו הצפוייה עתם
 עימו יחד המתין סדן הד״ר גם מנגנון.
הופיעו. לא השניים בביתו.

תוגש הוזשבון
 לי־ את שנה לפני סיים ׳די גג חמד ^
ן  של באוניברסיטה הסוציולוגיה מודי \

 המצטיינים, התלמידים כאחד הוגדר חיפה,
 כעוזר־ מינויו על המליץ וינר יו׳גין והד׳׳ר

הוראה.
ל וינר הד״ר הוזמן ההמלצה בעיקבות

ש לו נאמר אקצין. פרופסור אצל שיחה
נג׳די. של למינויו בטחונית התנגדות יש

ב כעוזר־הוראה נג׳די משמש בזמן, בו
בירושלים. אוניברסיטה

 סופית איתו שסוכם טוען עצמו נג׳די
 לו שבישר שלפני סיפר, כן העסקתו. על

 תקציב״, ״מסיבות קבלתו אי על וינר הד״ר
 ד״ר הפוליטיות. השקפותיו על אותו חקר
 שיוכל על־מנת אותו שחקר מסביר וינר

הראשו המלצתו על המוסד בפני להתגונן
הוראה. כעוזר נג׳די את למנות נית

 להבין ניתן נג׳די של למקרהו הרקע את
כ לפני מסמים למוסד לגייסו שניסו בכך,
 הוגש נראה, עתה, סירב. והוא שנים חמש

החשבון. לו

תשתצתז גומד תוגות־
באוני דרוזי סטודנט ),32( דרזי לים ך*
 לבחינות כיום המתכונן חיפה, ברסיטת ה

 בבקשה גילבוע עקיבא לד״ר פנה המ.א.׳
 לא באוניברסיטה. כעוזר־הוראה להתקבל

אושרה. ובקשתו רב זמן עבר
עז שיותר בגלוי אומרים מידידיו אחדים

 שירת בהן השנים שלוש להתקבל לדרזי רו
 ש־ טוענים הללו כשרונותיו. מאשר בצה״ל,

מבריק. מלהיות רחוק אך טוב, תלמיד דרזי
תרו בזכות התקבל דרזי נוספת: טענה

ב שלו החמולה של לאוניברסיטה, מתה,
מר גם — זו טענה המאשרים בין כפרו.

האוניברסיטה. של הסגל ואנשי צים
הת כי לו ידוע שלא טוען עצמו דרזי

מ אחד אם התייעץ הוא הקרן. בזכות קבל
 עליו נכונה, והשמועה במידה האם, מוריו

 לנוהלים בקנאותו הידוע המורה, להתפטר.
ב השיקול את השאיר טהורים, אקדמיים

 בשיחה המצב, את השווה מורה אותו ידיו.
 נשות׳ הסתדרות כאילו הזה, העולם כתב עם

 לעוזר־הוראה למנות מבקשת היתד, מזרחי
ההסתד של תרומה תמורת דתית סטודנטית

 מקובל הסביר זה, נוהג לאוניברסיטה. רות
 לא שם גם אך דרום־אמריקה, בארצות למדי
דוק לגבי רק אלא נמוך, בדרג סגל לגבי

ופרופסורים. טורים
ב העומדים של תגובתם את לקבל כדי
 הפרופסור חיפה, של האוניברסיטה ראש

רפ ואליעזר האקדמי, הבוס אקצין, בנימין
 עימם נפגש האדמיניסטרטיבי, הבוס אל',
הכתב: מדווח לשיחה. הזה העולם כתב

 לוי של חתנו הוא )44( רפאלי אליעזר
אש של בתו לדבורה, נשוי — ז״ל אשכול

ש טוענים משמיציו השניה. מאשתו כול
 רפאלי זה. מעמדו בזכות שהגיע לאן הגיע
או כששאלתי בהומור. לכך מתייחם עצמו

באשמה״. מודה ״אני השיב: כך, על תו
ו בהיסטוריה אוניברסיטה מוסמך הוא

 מיכאל, מעגל קיבוץ חבר היה סוציולוגיה,
ה כמנהל היתמנותו עד בקולומביה הירצה
 כמורה שימש בחיפה, האוניברסיטאי מכון

 שהקים מתפאר ידידיו בפני למורים. בסמינר
ידיו. במו האוניברסיטה את

ב שנערכה הפגישה עד שאלתיו כאשר
 גיל- והד״ר סדן הד״ר בהשתתפות משרדו

 כזו: פגישה זוכר שאיננו בתחילה טען בוע,
 אני איך אנשים, המון אצלי כאן ״יושבים

 כולם?״ את לזכור יכול
 נוספות התרחשויות לו הזכרתי כאשר

להיזכר. הצליח בפגישה, הקשורות

ת2בי רא השייב שליוזי \

ש התזכיר עניין את העליתי אשר ך*
 זכור שלא רפאלי טען סדן, ד״ר הפיץ !■
 ש־ בתוקף הכחיש גם הוא כזה. תזכיר לו

 עם הפגישה בעת מסויים, למנגנון טילפן
ה עובד לא אני לשמחתי או ״לצערי סדן:

 טען, כי בפני, הכחיש כן אמר. מנגנון,״
 השליחים ששני טלפון, שיחת אותה בעקבות

 פו- כך ומשום פואד, של בביתו ביקרו לא
 עוזר־הוראה עמדת רפאלי, לדברי משקר. אד

 דבר לומר מגוחך ״זה כוח: עמדת איננה
 בסך־הכל הוא ״עוזר־הוראה קבע. כזד״״

לביב דואג השיעור, נושא את המציג אדם
הבחינות.״ את ובודק ליוגרפיה

מ שעה עמי בשיחתו אקצין, פרופסור
 שעוזר־ — ההיפך בדיוק קבע יותר, אוחר

כוח. בעלת משרה היא הוראה
 שירו- התערבות עניין כל רפאלי, לדברי

באוני ״המינויים להד״ם: הוא תי־הביטחון
 קרי- לשני בהתאם להיות יכולים ברסיטה

הת — ״הראשון הצהיר. בלבד,״ טוריונים
 אני שלא אקדמית, מבחינה האיש של אמתו

 מבחינת התאמה — והשני לה, האחראי
עליו.״ הממונה שאני ותקציב, תקן

צורית דרתית צרן
 רפאלי כי לספר יודעים טודנטים

 על גאה הוא כי בהזדמנויות התבטא ^
ב הערביים לסטודנטים ועד שאין העובדה

 בתוקף. זאת מכחיש רפאלי אוניברסיטה.
 זה. על מצטער אני — ״להיפך הוא: טוען

 שהוא שעשיתי, מעשה לך לספר רוצה אני
סטו עם דיברתי חיובי: כל־כך לא אולי

ל מהם וביקשתי הרשימות, משתי דנטים

 לנו יש ערבים. הסטודנטים לוועד הכניס
ב יהיו הערבים שהסטודנטים עניין דווקא
וועד.*

דב עושים אנו ערביים סטודנטים ״לגבי
 יש יהודים. לגבי עושים היינו שלא רים
ב שנכשלו לאלו מיוחד קורס־הכנה לנו

 בשנה כוחם שינסו על־מנת הכניסה, בחינות
 מולי יושבים כאשר זאת: לך אומר הבאה.

יהו האחד שווה, רמה בעלי סטודנטים שני
 הערבי.״ את מקבל אני — ערקי והשני די

 תחילה הכחיש דרזי, סלים פרשת לגבי
הדרו מהחמולה תרומות שהתקבלו רפאלי

 ״לא כעוזר־הוראה. שיתקבל מנת על זית
 קבע. לו,״ עזרנו להיפך, נברא. ולא היה

 טען: נוספת מחשבה לאחר
 בעזרת החינוך, ממשרד עזרה ״קיבלנו

דרו סטודנטים לעודד כדי רוטשילד, קרן
סטו גם גדול. היה לא הסכום זיים.
 קרן. מאותה כספים קיבל נוסף דרוזי דנט

 לט.א. להמשיך השניים יכולים זה בזכות
 כעוזר־הוראה אותו שקיבלנו זה בזכות

המ.א.״ ללימודי להמשיך סלים יכול

 פצורה לשתף
השירותיצ צם

 אשר המיעוטים, מבני טודנטים ■ץ
 של קרן על כולם ידעו שוחחתי איתם

 בהחלט שזה לי אישרו הם הדרוזית. העדה
 ל- אותם למנות עומדים שכאשר מקובל,

ל מהם דורשים באוניברסיטה, מישרות
מו מסיבות השלטונות. עם פעולה שתף
 שמורים להישאר חייבים שמותיהם בנות,

במערכת.
 אמרתי רפאלי, עם הראיון תום לקראת

אק הפרופסור את לראיין נכנס שאני לו
 איש שילה, מיכאל קם רגע באותו צין.

בפגי שנכח האוניברסיטה של יחסי־הציבור
 התברר יותר מאוחר מהחדר. ויצא שה,

 לו גילה אקצין, לפרופסור ניגש שהוא
 הסביר יותר מאוחר הראיון. מטרת על
 במקרה לגמרי אקצין את שפגש שילה לי

 לקראת אותו להכין רצה ופשוט במסדרון,
הפגישה.

צתייר בתצגצ אצייר

ם, ו סי ל  של הגדול הבוס עם הראיון ף
הזה; העולם כתב מדווח האוניברסיטה, |

 הפרו־רקטור אקצין, בנימין הפרופסור
מוסדו כאשר לרקטור ייהפך המכון, של

)30 בעמוד (המשך

יהו לסטוזנטים המשותפת הרשימה *
ל נסיון גס בבחירות. נכשלה וערבים דים

נכשל. בחיפה, ערביים סטודנטים ועד הקים
י ■י — - י - - 7—

עוניים סטודנטים
ביטחון
חשודים

 את רק
מבחינה

ה במכון ערבית וספרות לשפה הפקולטה בפתח
שירותי־ה־ מגבילים כיום, חיפה. של אוניברסיטאי

 הם אם — לימודיהם בתום באוניברסיטה, משרת־הוראה לקבל זכותם
אלו. שלטונות עם פעולה לשתף מסרבים הם אם או כלשהי, ביטחונית


