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 החדישה, החלוציות בתורת מאלף שיעור
 לעם האחרון השישי ביום ניתן ,1971 מודל

הט מכשירי אל רתוק היה אשר ישראל
 אירועים, יומן הטבוע — בתוכנית לוויזיה.
ה ההיאחזות על מצולמת כתבה הוקרנה

רפיח. בפיתחת האזרחי במושב חדשה
 המת• של פניהם הופיעו הקטן המסך על

 את נשאלו כולם כמעט החדשים. ישבים
 מה לכאן? באתם מדוע השאלות, אותן
ה במקום דווקא להתיישב אתכם הביא

זה?
 אחד אף זהות. כמעט היו התשובות גם

מו החדש, בישוב החדשים מהמתישבים
״בא אידיאלים. על דיבר לא דה־לוכס, שב
הכנ מס פחות אשלם כאן כי לכאן תי

 אני ״כאן המתישבים. אחד אמר סה,״
ה הנוחיות,״ כל עם מוכנה דירה מקבל

 באותה ניתנו התשובות שאר אחר. שיב
ב מהזהות אולי שנדהם המראיין, רוח.

 שאולי אידיאלים על לשאול ניסה תשובות
 במקום להתישב המתישבים את הביאו
 מצא לא מהנשאלים אחד אף לא, זה. שמם
 אותו שדחף מיוחד חלוצי אידיאל שום

זה. במקום דווקא להתישב
אחת כל £־ בסן? יש מה בשביל

 החדש במושב שהתיישבה המשפחות
 שלושה בן בית למקום עלותה עם קיבלה
אמ חדר שירותים, חדר מטבח, חדרים,
 דלתות, שתי בעל חשמלי מקרר בטיה,
 חשמלית כביסה מכונת לאפיה, גז תנור

 אף קיבל שדרש מי וכל האחרון מהדגם
 קודם להם שהיו אלה גז. על חימום תנור

 תצרוכת מוצרי ושאר חשמליים מקררים
 מקלטי תחתם וקנו אותם מכרו מותרות,
טלוויזיה.

 ערביים, פועלים בנו עצמו המושב את
תום שעם לכל, ברור הסביבה. תושבי

 אמר במקום. לדרוך עליהם יאסר העבודות
 ״רגל הזה: העולם לכתב המתיישבים אחד
כאור לא יותר, פה תדרוך לא ערבי של
פו להחזיק שיעיז מי כפועלים. ולא חים
מש את ויפסיד יסולק במשק, ערבי על
 גם ישאר הוא וכזה יהודי משק זהו קו,

בעתיד!״
על הסדר יושג שאם לחלוטין ברור

 רפיח שבפיתחת המושב גם יכלל נסיגה
 נמצא הוא שכן המפונים, השטחים בין
 הבינלאומי לגבול שמעבר מצרים אדמת על

עזה. רצועת שטח על ולא
יו שאם ברור החדשים למתיישבים גם

 במקום. לשבת להאריך יוכלו לא הסדר שג
 בפטור לזכות אפשר בינתיים אם אבל

 מדוע דה־לוכם, מגורים ובתנאי ממיסים
זאת? לנצל לא

 הטלוויזיה של עצמה תוכנית באותה
כסף אין מדוע הוסבר בו קטע הוגש

 לכך. לנזקקים מלאכותיות כליות לקנות
 חורצים שרופאים העובדה את הדגיש רופא
ב מחסור בשל למוות חולים של דינם

 יכלו ישראל אזרחי מלאכותיות. כליות
 במדינת כסף יש למה בקלות, לשפוט
אין. מה ועבור 1971 של ישראל

אוניברסיטאות
ה מ ח מל  על ה

 החופש
אי מ אקד ה

 האחרונים בשבועות שהתעוררה הסערה
יזו היתר■ לא בישראל, האקדמאי בציבור

 נושא הועלה סוף סוף מלאכותית. או מה
ה החיים של היסודות באחד נגע אשר

 ול- לויכוחים לגרוף בו שהיה אקדמאים,
כ וסטודנטים פרופסורים סוערת התנגשות

אחד.
 הזח העולם בגילויי החלה הפרשה

 חיפה, באוניברסיטת המתרחש על )1732(
 של מוקדם אישור לקבל הנוהג הונהג בה

 אם להוראה, מועמד על הביטחון שירותי
הערבי. ללאום משתייך זה מועמד

ב תגובות, שרשרת שעוררו הגילויים,
נש- אולי היו הסטודנטים, בעתוני עיקר

1741 הזח העולם10


