
במדינה
!סטודנטים

חעייד
ם ח בש.ב♦ הלו

 דופן יוצאת דמות הינו ספירו גדעון
 הצעיר בארץ. הסטודנטים עיתונאי בין

 ותק ובעל לשעבר צנחן המחלפות, ארוך
 משמש לה, ומחוצה בארץ ניכר עיתונאי
 — סטודנטי־חיפה עיתון של וכתבו כעורכו

מורטם. פוסט
גו השניים משמשים עיתונו כן כעורך

 חוגי־הימין מצד להתנכלויות קבוע רם
בשמרנו הידועה באוניברסיטה והמימסד

לה־ נואשים צעדים נעשו מכבר לא תה.

ספירו עורף
ימני במיבצר שמאלני לוחם

 עמדו שמאחוריהם צעדים העורך. דחת
האוניברסיטה. שילטונות
נו דוגמא ספירו נתן האחרון בעיתונו

ל מתנגדיו את המדרבנות לסיבות ספת
 בכותרת האפשרי. בהקדם ממנו היפטר
מת הש.ב. :שאמרה עבת־אותיות ראשית

 בכתבה העורך, יצא מרבי, לסטודנט נכל
 המנסים שרותי־הביטחון נגד עטו, פרי

ל השטחים־המוחזקים שיטות את להחדיר
 אקדמית. טריטוריה
:ספירו מספר

 ד״ש מנאע עאדל קיבל כשבוע לפני
 יותר ״פותח הוא כי לו נאמר בו מהש.ב.

 אם כי לידיעתו הועבר הפה.״ את מדי
 נגדו לנקוט נאלצים יהיו בדרכו ימשיך

 מסיים הוא כי לו הוזכר שונים. בצעדים
 שירצה לוודאי וקרוב לימודיו, את עתה

 והתרבות, החינוך במשרד בהוראה לעבוד
לסכלו. יכול שהש.ב. דבר

 ע״י עאדל של לידיעתו הועבר זאת כל
פע מספר כבר נפגש אשר משפחה קרוב
 פעם לעאדל. בקשר הש.ב. איש עם מים

אישית. עאדל עימו נפגש גם אחת
ש ש.ב. איש אותו ידידותית. עצה

 מג׳דל־ עאדל, של כפרו על אחראי הוא
 כשבוע המשפחה לקרוב התקשר כרום,
ה התאחדות של היסוד כנס קיום לפני

 מהקרוב ביקש הוא הערביים. אקדמאים
להש לא ״ההצעה״ את לעאדל יעביר כי

 הדבר יגרום ישתתף אם כי בכנס, תתף
לצרות.
 זאת ובכל העצה את קיבל לא עאדל
 איש נפגש מכך כתוצאה בכנס. השתתף

והת הכנס לאחר מיד הקרוב עם הש.ב.
עזר. לא היעוץ כי על לונן

 בקיץ הש.ב. איש עם נפגש עצמו עאדל
 עצמו הציג עאדל לדברי בחיפה. האחרון
 הוא ידוע). (שמו הביטחון משרד כעובד

 ,המכסה׳ הש.ב. כאיש האיזור בכפרי ידוע
כרום. מג׳דל גם נמצאת בו האיזור את
 אז הסביר הש.ב. איש ישראל. .ד1נ

מש שהוא ידיעות עליו יש כי לעאדל
וב באוניברסיטה ציבוריות בפגישות תתף

 דעות בהן מביע הוא וכי רוממה מועדון
ה איש בעתיד. לנזק לו לגרום העלולות

 שעאדל ידיעות אליו הגיעו כי אמר ב.ש
המדינה. נגד ושהוא קיצוניות דיעות מביע

 שאין אמר בתשובתו כי מספר עאדל
 כי מדינת־ישראל, נגד ואיננו קיצוני הוא
מש הוא וכי רבים, יהודים חברים לו יש

1799 הזה טורט ה

 וחברתית, אוניברסיטאית בפעילות תתף
למתונה. נחשבת בהחלט אשר

ני הש.ב. איש הפרט. כחיי חיטוט
 גם עאדל את לחקור שיחה באותה סה
עלי למסור סירב עאדל אולם חבריו, על
 איש הגיב כך על אינפורמציה. כל הם

 של חבריו על שאלותיו כי באמרו הש.ב.
 הדר־ למניעת דאגה מתוך נובעות עאדל

 איר־ על ידע אם כי השיב עאדל דרותם.
 למישטרה כך על ימסור חבלניים גונים
 כאזרח. חובתו שזו משום שיתבקש, מבלי
 מה חברים, על אינפורמציה מסירת אולם
 אינה אלמוני, עושה ומה פלוני דיבר

ב התערבות מהווה והיא לביטחון קשורה
הפרטיים. ענייניהם
להיס החוגים בוגר ,24 בן הוא עאדל

ה ארצות של והיסטוריה כללית טוריה
 הסטודנטים אגודת מועצת חבר איסלאם.

 ישתתף מחר שלה. הביקורת ועדת והבר
הב.א. תואר קבלת בטקס
ספירו. של סיפורו כאן, עד

 שילטונות אל ספירו גדעון פנה בסיום
מת חסותם תחת אשר חיפה, אוניברסיטת

 ביטחונית חדירה אותה כל לדעתו, בצעת,
 נראים הנ״ל ״הגילויים :הפרט לתחום

 שילטונות האגודה, ועד ביותר. חמורים
נד והמורים הפרופסורים, האוניברסיטה,

 הטרדת תופסק למען קולם להשמיע רשים
 הלחץ אמצעי ויופסקו ערביים, סטודנטים
 אי־ או מהעבודה פיטורים בדבר והאיומים

בעתיד.״ עבודה קבלת
 העורך, של מתנגדיו מאמצי יצליחו אם

 — זהירים ניסוחים מאחורי מתחבא שאינו
 — בשרו על שירגיש עצמו הוא זה יהיה
הפיטורים. טעם את — ואיומים לחץ בלי

ם ק< ס ע
ם טי שתך סר כבק

 תשוש־יום־ לבית, חזר שבתי ירחמיאל
 הילדים המרק, את הרסה אישתו עבודה.
 נגמרו החמים המיים העצבים, על לו טיפסו

 בקיצור, להסתבן, כשגמר בדיוק באמבטיה
האח בכוחותיו מטורף. ליום משגע סיום

 וצנח הפעילה לטלוויזיה, ירח דידה רונים
 תמונות נראו הקטן המסך על לכורסה.

 ומייד כדורגל־שבועי מישחק מתוך מיספר
 תקלה. סליחה מאירת־עיין: כרזה הופיעה

 זינק זעם בשאגת מוגזם. היה כבר זה
 שלף הסלון, בפינת קטנה לכוננית שבתי
 מסודרים, סלילים של שורה מתוך אחד
 שעמדה שחורה קופסה בתוך אותו נעץ

 ישב ונינוח רגוע אז ורק לטלוויזיה, צמודה
בחירתו. לפי במערבון־קלאסי להתבונן
 לא אך אמנם, אוטופי הינו זה תאור

ארוך. לזמן
 אלה בימים מקבל בישראל הטלויזיה ענף
 אמריקאית־ישראלית חברה גורלית. דחיפה

מת אינסרנשיונל־וידאו־אוף־ישראל בשם
 הטלוויזיוני בתחום מהפיכה להכניס כוננת

להק חדשה שיטה הפעלת על־ידי בישראל
 סרטוני מפיקה החברה הקטן. המסך על רנה

ובארה״ב. בארץ ולימוד הדרכה
 את הישראלי הקהל הכיר לכן קודם אם

 בלבד, רשם־הקול בתחום הסליל־המגנטי
ה את והחדירה וידאו אינסרנשיונל באה

 תכניות :פשוט העקרון לטלוויזיה. שיטה
 בלוויית מצולם חומר של דקות 20 בנות
 למוסדות־חינוד יופצו לימודי, מודפס חומר

הטל למקלט יחוברו הסלילים למיניהם.
בבית־הספר. הנמצא וויזיה

 משתמשים בארא״ב לוידאו. מטורף
 הוידאו־ שילוב רבות. שנים כבר זו בשיטה

 בבתי- למקובלים שם הפכו והמורה טייפ
 ומש־ ביותר מגוונות הן התכניות הספר.
וההדרכה. הלימוד שטחי כל על תרעות

 נולד ארצה זו שיטה להעביר הרעיון
 אלן האמריקאי־יהודי המליונר של במוחו
 לישראל 1971 שנת בסוף עלה אשר פלנס,

 עם יחד כאן. ולהשקיע להשתקע מנת על
 אורן, דויד בשם ישראלי לוידאו מטורף
 החברה כמנכ״ל בישראל. החברה הוקמה

 שלח. ריקי ישראלי, צעיר משמש החדשה
 הנהלת את עצמו על קיבל )27( שלח

 באר- וחצי שנד. בת שהייה לאחר החברה
הטלוויזיה. נושא את למד שם צות־הברית,

 אזרח כל בו היום רחוק לא שלח, לדברי
 בקסטות ישתמש טלוויזיה, מכשיר בעל

 לימודים. לתכלית דווקא לאו להנאתו,
 הוידאו־ שיטת את להפעיל החברה בכוונת

מגוון. לבידור טייפ
 טלוויזיה למכשירי המחיר ״כשירד

 כל ״יוכל הצעיר, המנכ״ל אומר בארץ,״
 לעצמו ולהקרין טלוויזיה לרכוש אזרח

 מחזות או סרטי-מתח מערבונים, להנאתו
נפשו.״ כאוות מוזיקליים
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 לנסוע. מרבה אתה
בדר לך יזמנו השבוע

 ואהבה אהבים כים
יר פן היזהר כאחד.

 הקרים שיקוליך חיקו
גדו הזדמנות מעליך

 כוח״ אושר. של לה
 הוא, אף עושה ההרגל

 ודווקא _ שלו את
בהי לך, מסוכן הוא

הנו המזלות ערכות
 להחלטות למעשי-פתע, טוב שבוע כחית.

 את, הנעלם, לעבר לגיחות שרירותיות,
 בלתי- בחן להתברך יכולה טלה, בת

 ושבת. שישי, בימי בייחוד רגיל,
הפינאנסי. בשטח בעיסוקייך היזהרי

¥ ♦

המי על יתר טרוד הנך
 עבודה בענייני דה

בני־משפח־ את ומזניח
 מזל בן היזהר, תך.

 עדיין זוגך בת שור,
 מחזריה מלא, בכושר

אותה. זוכרים עדיין
מ־ יצאה היא אומנם

 אך מה, לזמן המישחק
 ובמלוא אשה עדיין היא

 אותה פנק פריחתה.
האפשר. ככל רבה לב תשומת לה והקדש

★ ★ ★

 ׳ בפניך יעמדו השבוע
 ועליך חדשים, אתגרים

 כדי להתאמץ יהיה
 כשרונך את להוכיח

 תאומים בת ויכולתך.
להס שלא הזהרי —

 רגשיות בסערות תבך
לך לגרום העלולות
אם ודיכאון. לאכזבה

תפי בקור-רוח, תנהגי
ה מהרפתקאותיך קי

 שהיה הסבל במקום הנאה, רומנטיות
 כל את תקבלי אל עתה. עד חלקך מנת

 מה את להבין ונסי מסיני, כתורה דבריו
השבוע. תהמרי אל מאחוריהם. שמסתתר

¥ ¥ ¥

ש יחסית, שקט שבוע
מבחי לנות לך יאפשר

 כוח ולאגור רגשית נה
 גדולים אתגרים לקראת
 בעתיד לפניך שיוצבו
 אתה ביותר. הקרוב

ב לפתוח אמנם, יכול,
הי ולקצור מאמצים

עתה, כבר נאים שגים
שי שכושר מאחר אך

משיאו, רחוק פוטך
 לעיתים בך בוגדת שלך והאינטואיציה

 מלנקוט תימנע אס תעשה טוב קרובות,
 את שתנצלי כדאי הנוכחי. בשלב יוזמה

ביישנותה על התגברי הדרמתית. נטייתך

¥ ¥ ¥

ב הכל לא זה העבודה
ש הזמן הגיע חיים.

 יותר לחשוב תתחיל
ולהק משפחתך בני על

תשו יותר להם דיש
ה בעתיד כי לב, מת

 למלוא תזדקק קרוב
 אל והבנתם. אהדתם
 לעצות לשמוע תהסס

 מבוגרים אנשים של
 רב נסיון ובעלי ממך

 נשמעות עצותיהם אם אפילו משלך,
זהירות. — הסיסמה : לביאה מיושנות.

¥ ¥ ¥

 מכל שתשתחרר כדאי
המט הקטנות הבעיות

מני ואינן אותך רידות
ב להתרכז לך חות

ב החשובים דברים
יו לו יועיל זה אמת.

מאמין. שאתה ממה תר
 צפויה ־ בלתי פגישה
קצ נסיעה עימה תביא

שתוצאו ונעימה, רה
נעי פחות תהיינה תיה

לך. שתוצע נועזת להצעה תהססי אל מות.
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 תוכניותיו כל השבוע
 אמון בך יתנו שוב
 השבוע אמצע מלא.
ל המתאים הזמן הוא

 חתום והישגים. פעילות
 וההסכמים החוזים על

 לחתום היססת עליהם
 היזהר שעבר. בשבוע
 כידיד המתחזה מאדם

 להילוות והרוצה טוב
 תחת מקום. לכל אלין

שני המשעמם הרומן
תבוא — הלת

אנשים תתגשמנה.

חאזנ״ס
 סערת

¥< ¥ ¥
אהבים.

עקרב מזל לבני

עןןת
■06עו<1,1ג^.<:ז ת ד רדזזז מ *

 פורה שבוע צפוי —
 לכם יציע הבוס ביותר.
 מאוד, מעניינת הצעה

 קבלו אותה. תדחו אל
 למלא והשתדלו אותה

 הצד על דרישותיו את
 לכם ישתלם זה הטוב.

 רציני סיכוי לכם ויש
 בת לן, בדרגה. לעלות
 השבוע ייגרם עקרב,

מצד קל מפח-נפש
לן. הקרוב אדם

¥ 1 ¥ ¥

 חוש לכל תזדקק השבוע
 את לסנן שתדע כדי

ש המסעירות הידיעות
 ולהגיע אליו, תגענה
 צפויה האמיתי. לגרעין

ב גדולה הצלחה לך
 בעתיד שתגדל עבודה,

 תלך אם יותר, עוד
 ידיד הנכון. בכיוון
 מרה, אותך יאכזב קרוב

 החברתית הצלחתך אך
פיצוי. תשמש — בעתיד

¥ ¥ ¥

שלך, הביקורת

<8 ).

קשת
 ־ בנובמבר 2(

ר 20 מד צ גד

ז * ח / ר,

יזיק
¥ ¥■ -*■

 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורח

ל או במלכודת אותן
 מה לעשות אותן חייב

 אתה אם רוצה. שאינן
מעב עובד או כימאי

 מחונד היזהר — דה
 מסוכנים חומרים צות,

מהתפוצצויות. אף או
 השבוע סוף לקראת

גדי, בת לן, מצפה
 רומאנטית הרפתקת

מאוד. מאוד סוערת
¥ ¥ ¥

להזמנה להיענות
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 תחששי אל — דלי בת
 חדש, מכר של מפתה

 שהוא לך נדמה אם גם
 בפח. להפילו מבקש

 משוכנעת את עוד כל
רצו גם הוא רצונו כי

 שלא סיבה כל אין נך,
מ יותר לקראתו תלכי

 התמכ־ הדרך. מחצית
למי יכולתך כמיטב רי

 שמת־ ההנאות כל צוי
לאחרונה. לך אפשרות

¥ ¥ ¥

בזרו אותו קבלי מגיעה. חייך אהבת
תמ איתו בשבילך. הוא פתוחות. עות

 חיים לחיות שיכי
ל חבריך מאושרים.

 מנסים העבודה מקום
הי כישלונן. את לנצל
תוותר. אל בהם. לחם
דבר, של בסופו הרי

 ולא החזק הוא אתה
בהתאפ תתייחס הם.
 משפחתן לבני קות
לפרובוקצ תיגרר ואל
להר השתדל יות.
ובטיולים. במסעות בות

4 ■0 /
זנים
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