
או של הפרו־וקטור מצא לוליא נחים,
אק בנימין הפרופסור חיפה, ניברסיטת

 את ולהצדיק בפומבי להגיב לנכון צין/
בעק פגיעה כל פה אין כאילו מעשהו,

האקדמאי. החופש רונות
 של והשוביניסטית השחצנית תגובתו

 הדה העולם גילויי את שאישרה אקצין,
 מוסרית הצדקה להם לתת גיסתה ורק

 רקוב משהו כי לכל הבהירו ואקדמאית,
חיפה. באוניברסיטת מתחולל מאד

שהתל• הראשון ציכויי. אומץ־־לב
 של ודיעותיו עמדותיו נגד בגלוי צב

 תל־אביב, אוניברסיטת רקטור היה אקצין,
 בסי־ שהעביר דה־פריס, אנדרי הפרופסור

הש את המגנה החלטה האוניברסיטה נאט
 בהן רואה אקצין, של ודיעותיו קפותיו
האקדמאי. בחופש פגיעה
כמו מכובדת אוניברסיטה של רקטור אם

אקצין פרו־רקטור
האקדמאי בחופש פגיעה

בתקי להגיב לנכון מצא תל־אביב של זו
 שהתגלו המסוכנים הגילויים על כזו פות

 אומץ- של מעשה — חיפה באוניברסיטת
 אישור הדבר נתן הדיעות, לכל ציבורי לב
 של שהסטודנטים בעוד לסטודנטים. גם

 ה־ מהחלטות הסתייגו ת״א אוניברסיטת
 הסטודנטים דווקא בו תמכו שלהם, סינאט

 החלטה שתבעו ירושלים, אוניברסיטת של
 שלהם. האוניברסיטה של מהסינאט גם דומה

 דה־ לפרופסור הזדהות מכתב שיגרו הם
 אפילו הפליה, של צורה כל גינו פריס,

מדומים. ביטחון בשיקולי כרוכה היא
הצ השבוע ומזוהמת. שפלה רמה

 אקצין. נגד למערכה הארץ היומון גם טרף
 אילץ, עמום גינה וחריף תקיף במאמר

באוני המתרחש את הארץ, מערכת חבר
עצמו. אקצין ואת חיפה ברסיטת

כתנאי פוליטי מהימנות מבחן ״הנהגת

 חרותנו את סותרת אדם של להעסקתו
ליי להטיף ואף בדיעה להחזיק הבסיסית

 כתב החוק,״ במסגרת הבלתי־אלים שומה
 היסוד בהנחות מעוגנת זו ״חרות אילץ.

 דמוקרטית. חוק מדינת כל של העקרוניות
 האזרחים. כל על שוד, במידה חלה היא

 היא ומסוכן. חמור עניו היא הפרתה...
או במסגרת שבעתיים ומסוכנת חמורה

ללי טבעה מעצם המיועדת ניברסיטאית,
מנוגדות.״ דיעות של ורגוע חופשי בון

 אקצין, הפרופסור של לדיעותיו בהתיחסו
למדי יסוד וששימשו בפומבי שהובעו כפי

 חיפה, באוניברסיטת שהנהיג ההפליה ניות
 שויכוח מקרה זוכר ״איני אילון: קבע

 אישיות ידי על הורד בישראל ציבורי
 על כזאת, ומזוהמת שפלה לרמה אקדמית

אוניבר של פרו־רקטור וכמה כמה אחת
סיטה.״

 אשה, גוף גופו
ילדה עור - עורך

 זוכרת את האם
 הנפלא השר את

?8 בגיל לך שהיה
 של באמבט הערב טבלי

 ן אליר חזור כיצד וראי פנזאל
 1 כאילו אז. של והיופי החך
 אחורה. השעון מחוגי חזה

 ! של באמבט מתפנקת כשאת
 יופי. בקרם עורך ניזון פנזיאל
 בלתי מקומות אותם אפילו

 המרפקים, - אפשריים
 בטיפול מתרככים - הברכיים

 לזה: ונוסף פנו־אל. של היופי
 לך מעניק אל פגז של אמבט

ומותרות. הנאה הרגשת סתם

 פנז־אל של באמבט טבלי ועתה
 אנו למה ברינק ותביני

 יהיה טוב כמה מתכוונים.
כילרה. שוב לחוש

1

 קרם אמבט
 יופי סבון
 ידים קרם
פרפיום קרם

 פנזיאל אמבט
שר מחזיר  ל

 רגיל אמבט שכל מה
ממנו. מוציא
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