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 דרוזי, בבית־טפר לאנגלית כמורה מעבודתה
 הש.ב.,״ עם יחסייך את שתשפרי ״עד

 חברה מנצרת, עבדאללה ג׳ובראן בחברת
באוניברסיטה. הערביים הסטודנטים לוועד

ש באלה היו השאלות בין שאלות. אליו
ול בארץ הערבי החעוך למצב התייחסו

 מורים במינוי שירותי-הביטחון התערבות
 אגודת יושב־ראש אולם הערבי. בסקטור

 שגיר, משה באוניברסיטה, הסטודנטים
 נוספת שאלה האחרונות לשאלות הצמיד
מה גירוש על השר דעת ״מה משלו:

המבי ערבים סטודנטים של אוניברסיטה
?״ באש״ף תמיכה עים

 יודע שאינו טען והתחסד, היתמם ידלין
 מורים במינוי הש.ב. התערבות על דבר

 ההזדהות בדבר המוזמנת לשאלה ערבים.
 כשרצו חריפות. במילים השיב אש״ף עם

 השתיק עימו, להתווכח הערבים הסטודנטים
המנחה. אותם

ער וסטודנטים התחממה באולם האווירה
 הם לטענתם האולם. את לעזוב החלו בים
 מחאה, של מאורגן באקט לא זאת עשו
ש כאלה היו מסיבותיו: אחד כל אלא
 קבוצת עם מראש שנקבעה לפגישה הלכו

 באוני- המתח הרפיית על לדיון מרצים
 גם היו לשיעוריהם. הלכו אחרים בריטה.

הת על במחאה כיחידים שעזבו באלה
שהו בדיווחים אולם השר. של בטאויותיו

ב כאילו סופר בעיתונות למחרת פיעו
 נאם בו האולם את הערבים עזבו מאורגן

ב שהגיש ובשאילתה בפירסומים השר.
הסתמנה לין, אמנון ח״כ לכנסת עקבותיהם

ה בסטודנטים דופי להטיל ברורה מגמה
ל נאמנותם את בספק ולהעמיד ערבים
מדינה.

ש מהרושם להשתחרר היה אפשר אי
ב מלווה ומתוכנן, מאורגן מסע זה היה

התארגנו את לפזר שנועד פרובוקציות,
 מהם ולמנוע הערבים הסטודנטים של תם

הפלס לזהותם ביחס פומביות התבטאויות
טינית.

ד: קי פ ת  ה
א הבי שינוי ל ל

פלסטיני,״ שאני ידעתי ,מיד ייץ
מנצ 25זד בן זועבי עומאר אומר 1 1״

 עומאר בפסיכולוגיה. א׳ שנה תלמיד רת׳
 4 נצרת של האוטובוסים בחברת עובד
 מקדיש הוא ימים ושלושה בשבוע, ימים

ס תילגד״ ללימודים• נ  במדינת־ישראל, ^
ביל עוד ידעתי ששמעתי משיחות אבל
 מאדמתו שגורש ליעם שייך שאני דותי

 נפרד בלתי חלק עם קשר איבדתי ושאני
לת הצלחתי לא פעם אף וזהותי. מעצמי

 בבית־הספר אותנו הכריחו מדוע סוס
או ולימדו העצמאות חגיגות את לחגוג

 נתנו השנים במשך ציוניים. שירים תנו
 שניה ממדרגה אירח שאני להרגיש לי

ל לאוויר, לפה, שייך אני הזאת. במדינה
 מקום באיזו אבל בי. מקנן זד, אדמה.
פלס במדינה לחיות שאיפה בי יש שהוא
מדוכא.״ מיעוט עוד אהיה לא בה טינית
 יאסיף, מכפר 18ה־ בת חאג׳ ראג׳ה גם

 ״קודם הפלסטינית: זהותה בשאלת חצויה
 מכבדת אני ישראלית. אזרחית אני כל
שיש בכך מכירה ואני המדינה חוקי את

 אבל טובים. דברים הרבה לנו נותנת ראל
הפלס לעם קשר לי ויש ערביה גם אני

שהייתי-יש לפני פלסטינית הייתי טיני.
 אותנו לימדו לא בבית־הספר אבל ראלית.

הער ההיסטוריה ועל שלי העם על דבר
ה ההיסטוריה על רק אותנו לימדו בית.

 בבית־וד דבר. מזה זוכרת ואיני יהודית
 שרנו מולדת. שירי אותנו לימדו ספר

 ארץ- לנו כי ארץ־מולדתוו ארצנו ״נבנה
ה על זכות יש לנו שגם כלומר זו...״

 פלסטינית מדינה תקום אם הזאת. מדינה
אליה. שאעבור בטוחה לא אני

 היה משפרעם, 26ה־ בן הינדוואי עלי
ללי להתמסר שהחליט לפני פועל־בניין

 ששת־הימים מילחמת בעיקבות רק מודים׳
 ומזה בחינות-בגרות עבר ללמוד, החליט

 באוניברסיטה, מזרחנות לומד הוא שנה
בבניין. למחייתו לעבוד ממשיך כשהוא

 ״דווקא אומר, הוא מוזר,״ דבר ״קרה
 הזהות את גיבשה ששת־הימים מילחמת

 הראשונה הפעם היתד, זאת הפלסטינית.
 שילטון תחת נמצא הפלסטיני העם שרוב
ה האיחוד דווקא ישראל. שילטון — אחד

 אחד שיום וסיכוי תיקווה שנתן הוא זה
 אני זכויותיו. את יקבל הפלסטיני העם

 פלסטינית. - מדינה שתקום עכשיו בטוח
 אפשר שאי בכך כבר מכיר העולם בל

 צבאי. אינו הפיתרון אבל זאת. למנוע
 מדי- בתוך מדיניות בדרכים לפעול צריך

ש אזרחיה את לשכנע כדי נת־ישראל
הפלס של לזכותם ביחס דעתם את ישנו

התפ זה משלהם. ומדינה לזהות טינים
 בעמדת לשינוי להביא — כאן שלנו קיד
 שפי- ללא לפיתרון שיוביל היהודי, העם

כות-דמים.״

 של במנזה שולחן סביב ערביים סטודנטיםמתיחות? זורע מי
 מסבים סמוך שולחן כשאל חיפף, אוניברסיטת

 בין *היחסים צה״ל. נכה הוא והאחר כיפה חובש מהם שאהד יהודיים, ססודנסים
מסע־ההסתה. שנפתח עד תקינים, היו באוניברסיטה והערבים היהודים הסטודנטים

טלוויזיה
ש רי צ

חיקו■ לבין בידנו
 המצויין החיקוי עבור צפיר לטוביה 9
 אפריים הפרופסור המדינה נשיא של

 ה׳, (יזם ראש ניקוי בתוכנית קציר
אפ המערבון: לכותבי גם צל״ש ).19.12
 נים קובי מרמרי, חנוך סידרן, ריים

הנה של התנצלותה למרות מיכאל. ו,ם.
ה אחד זד, קטע היה השידור, רשות לת

צפיר שחקן
וחיקוי ניקוי

ובהח בטלוויזיה, אי־פעם ששודרו טובים
במקומו. לט

 לב־ארי בטיפול) (הנושא לגדעון •
 אותה עצמנו, לבין בינינו התוכנית עבור
 למרות ).19.12 ה/ (יום ומגיש עורך הוא

 בעלת היא בקול־ישראל החדשה שהתוכנית
 שאותה נדבר, בוא לתוכנית דומה אופי
 זמן מזה צה׳׳ל בגלי דונביץ נתן עורך

 בעלת תוכנית להביא לב־ארי הצליח רב,
 אחותה ׳׳יל מזו יותר חרבה גבוהה רמה

הבכירה.

המסך מאחרי
ת טלוויזיוניים כיסאו

ה אחד שהיה מי מבט, מהדורות עורך
 מערכת וראש בטלוויזיה המצליחים כתבים

מהדו את גם מדי־פעם המגיש תל־אביב,
ה מבט, רות בי תפ לקבל עומד סער, טו
 מערכת־ד,חדשות. במיסגרת חדש קיד

אלי מערכת־החדשות ראש שהיה מי

הכנ של לסדר־יומד, דחופה הצעה הגיש
 דנה ואשר נדחתה, שדחיפותה הצעה סת,

נחמיאס. ויקטור של בכתבותיו
 מצו- כתבה שבועיים לפני הביא נחמיאס

 של הלאומיות בבעיותיהם דנה אשר יינת
כת סידרת עתה ומפיק בישראל, הערבים

 בשיטחי המתגוררים הערביים על בות
ישראל. מדינת

 נחמיאס של מכתבותיו כי טען הוחביץ
 הפלסטינים ועידוד הסתה של ריח נודף

 לנח- הורביץ התייחס לא בהצעתו למרד.
 הגורם היה נחמיאם כי אם בלבד, מיאס

ההצעה. להגשת הישיר
 על הממונה יריב, אהרון שר-ההסברד,

 חור* עם ששוחח רשות־ד,שידור, חוק ביצוע
 בעניין הרשות תקציב על דיון בעת ביץ

 נח־ את מכיר הוא בי לו הודיע הצעתו,
 פלס־ ״אינו נחמיאס וכי אישית, מיאס

טיניסטי״.

ם ל לשמעוני ה

 שכד יצחק בעברית, התוכניות מנהל
ה רשות מנכ״ל על-ידי נדרש עוני,
על הסברים לתת ליכני יצחק שידור

ה כיום ששודרה ההווה, הלס התוכנית
האחרון. ראשון

 לא אשד התוכנית, היתד, ליבני לדעת
 של אלא הטלוויזיה של הפקה היתד,

 ונקנתה במישרד־החינוך הסרטים שירות
כיקורת. מכל מתחת הטלוויזיה׳ על-ידי

 הישגיה בתיאור שעסקה התוכנית, את
 ותיסרט ביים הפיק, ישראל של המדעיים

 שהבין קודם אשר עזריאלנט, עופר
 בטכנאי-בשירותחסר־ שימש התוכנית את

טים.

ח כו ר ה ב מ ל ח ה
הר מעריציו ועימם הטלוויזיה, עובדי

 מקווים פירפט, אורי הקריין של בים
שבו לפני עבר אורי המהירה, להחלמתו

 בעיק- אשר דיסקוס ניתוח מיספר עות
 וחוא בריאותו, במצב סיבוך חל בותיו

בירו הדסה בבית־החולים עתה מחלים
שלים.

ל על הג
ש גורן תכ ת מ ש ר

ה הרב של אישית דרישה בעיקבות
הצב התחנה עומדת גורן, שלמה ראשי

 דתי. לבחור כלה למצוא צה״ל גלי אית
תום־ את שעבר בשבוע ישמע גורן חרב

פירסט מחלים
במצב סיבוך

 של המדיני הכתב להיות יוסיף גיסן,
מה לפרוש יחליט כן אם אלא החדשות׳
 תילקח ניסן, יישאר אם בכלל. טלוויזיה

 יפיקו שאותה מוקד, התוכנית גם ממנו
לסירוגין. שונים אנישים ויגישו

מתוכניות־היוק־ באחת ייערך נוסף שינוי
החדשות. מחלקת של רה

 של החרש המנהל של הכללית המגמה
 לשדה, להוציא היא שלדון, דן החדשות,
 המכתבה, אנשי כל את כתבות, לעריכת
 בעבודות בה עד שעסקו הבכירים הכתבים

ומינהלה• עריכה

מלסטתיסט■? מ■
(ע״מ), הורביץ יגאל הכנסת חבר

ה ד,יתד, שבה ואשה, גבר נית־השידוכים
 טבני-ברק, דתית נערה לשידוך מועמדת

לאח. בשם
 איינהורן דויד למזכירו הורה גורן

 פד אתי ,תוכניתד מפיקת. עם להתקשר
 גם לשידוד להעמיד ממנה ולבקש לאלן,
 שהרב בתנאי חסכימח, אתי דתי. בחור
 חרב בעצמו. המתאים המועמד את ימצא

הסכים.
 עו־ עם יחד פולאה עובדת אלד, בימים

 של נתז שפירא, גוני שלה זרת־ההפקד,
 ישעיהו ד״ר ישראל קול מנהל שחיה מי

 ואשה, גבר מועדון הקמת בפני שפירא,
 ובני התוכנית אורחי כל חברים יהיו שבו

 חוויות להחלפת בו ייפגשו ואשר זוגם,
ורשמים.
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