במדינה

ל הגנ ת החינוך הגבוה

)המשך מעמוד (48
1לא היה הנאשם גיאז עבד־אל־דאצי נוכח
באולם .למרות פקודת ההכאה שהוצאה
נגדו ,לא הגיע והדיון נשמע שלא בפניו.
 1לאחר שסיימה האשד ,את עדותה ,ו 
נשמעה עדותו של בעל תחנת הדלק,
שחזר על סיפורו ,קמה לפתע הגברת ז׳קופנתה אל בית־המישפט בצורה ישירה:
״הייתי רוצה להוסיף עוד משהו ,כי
שכחתי קודם .אם יעלה הנאשם טענה ש 
גנב את האקדח בגלל ערכו הכספי ,כי
התנית למכרו ,אין להאמין לו .במכונית
נמצא באותה העת גם מחשב־כיס בעל
ערך רב ,ואותו השאיר הנאשם במקומו.״
המישפט ׳נדחה עד להבאתו של הנאשם,
כדי שבי׳ת־המישפט יוכל לשמוע את טע 
נותיו.

קריאת הסטודנטים הקומוניסטים
אל ציבור הסטודנטים והמרצים
מזה כמה שנים שרויות האוניברסיטאות במצוקה כלכלית קשה בגין הקיצוצים התכופים
של תקציבי הממשלה המופנים לחינוך בכלל ולחינוך הגבוה בפרט .במקביל לקיצוצים אלה בחינוך
ובשאר השירותים החיוניים ,נמשכת העלייה בהוצאות הצבאיות וסכומי־עתק מוזרמים להתנחלויות
בשטחים הכבושים.
אנו עדים לנסיגה ברמת הלימוד ו ה מ ח ק ר; לירידה במיספר ה ס טודנ טי ם
הכללי ,ובעיקר במיספר ה ס טודנ טי ם הממ שיכים א ת לימודיהם לתוארים השני
והשלישי ; לפיגור בהכשרת דור־המשך של חוקרים ; לצימצום דראסטי בכל
התוכניות לפיתוח )מעבדות ,ספריות ,וכדומה(.
נמשכת המגמה של העלאת גוכה שכר הלימוד והתייקרות הוצאות הקיום של הסטודנטים.
התוצאה הישירה של מגמה זו היא נעילת שערי האוניברסיטאות בפני בני משפחות פועלים
תושבי שכונות ועיירות פיתוח.
חלה שחיקה משמעותית כמעמדם של המרצים וכשכרם .מאבקם של המרצים הוא צודק
ומשרת את עניין החינוך.
אנו עדים לשינוי חיובי בקמפוסי ם בכיוון של שבירת האדי שות שאיפיינה
את העבר הלא־רחוק וייתר מעורבות מצד ציבור ה ס טודנ טי ם במאבקי ם בעלי
אופי סטודנטיאלי ,פוליטי וחברתי .חל גם קיטוב של העמדות ביו אלה
התומכים בקו ממשלת הליכוד לבין המתנגדים לה.
הימין־הקיצוני מנסה להסיט את הוויכוחים בקמפוסים לעבר עימותים על רקע לאומי )מסע
ההסתה נגד הסטודנטים הערביים( ולשלול את חופש הביטוי מהחוגים המתנגדים למדיניות
המימסד )כמו ,למשל ,הזמנת המשטרה על־ידי נשיא אוניברסיטת באר־שבע ומעצר  57סטודנטים
בתוך הקמפוס(.
מן ההכרח להרחיב את תחומי שיתוף־הפעולה של סטודנטים ומרצים ,יהודים
וערכים ,למען —
 4הגדלה משמעותית של התקציבים הממ שלתיים המופנים לחינו ך;
 4הורדת גובה שכר הלימוד ;
 4העלאת גובה שכר העבודה לסטודנטי ם עובדים ;
,
 4העלאת שכר המרצים ;
 4הבטח ת חופש הביטוי והפעילות הפוליטית והחברתית בקמפוסי ם ;
 4הבטחת שוויון הזכויות ל ס טודנ טי ם הערביים והגברת שטחי המיפגש
ושיתוף־הפעולה בין בני שני העמים ,היהודי והערבי.
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כ ס ד אשת השופט

בביתיהמישפנז גיזה
ה&זכגאי ,כי הגברת מוועד־הביח,
שעימה התווכח,
היא אשת־שופט

המפלגה המוממיטטית הישראלית — רק״ח
המחלקה הארצית של הסטודנטים

צביעת מכוניות

לאה פלט שר

מורה יחידה בישראל

בתנור חדיש ומשובלל

המוסמכת ללמד מקצוע
עידון נשי ודוגמנות

פותחת קורסים חדשים

אתה מפקיד מבוניתד
ך
בידי בעלי מקצוע מעולים
ומקבל אומה חדשה ויפהפיה
בתוספת אחריות מלאה לשנה

~מבצע מיו חד ע ד 31.5.79
*

 3000ל״י במקום 5000
מכונית קטנה
 4000ל״י במקום 6500
מכונית בינונית
מכונית אמריקנית  5000ל״י במקום 8000

עידון נשי

*
*

בדוק והשווה

יקנה לן
יציבודטובה — יופי
נימוסיו ובטחון עצמי
קורס מיוחד לבנות
נעורים בפגרת הקיץ

דוגמנות מקצועי ת

.

מתאים לך באם הנך
תמירה ,גאה ואינטליגנטית

תרבו ת הגוף

תן טו־מ 3
לחייל
53

צביעה בצבע תוצרת חוץ
תוספת  1000ל״י
מחלקה מיוחדת לתיקוני פחחות,
פיברגלס ואגזוזים.

מוסכי ששון

ישפר גופך לקראת
הקיץ ,הרזיה מובטחת
אולפן לאח פלטשר
אבן־גבירול  ,50ת״א,
טל267682 .

* לת שו מ ת מ
אין לגב׳ פלטשר סניפים
או אסיסטנטיות
הזהרי מחיקויים,
חבל על כספך.

המחיר לא גולל מ.ע.מ.

פ"ת'1,נוטיש[7י  73חוד ״חרננים״ טל923741 .
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מזון מבושל מוקפא

צריך גם לדעת עם מי להסתכסך .עם
אשת־שופט זד ,לא כדאי .את זאת למד
טכנאי־הגז ,שמואל אלברט .כאשר הוזמן
להתקין מכלי גז בדירה בבית משותף
ברחוב הגפן  5ברמת־גן ,החל הטכנאי
במלאכתו באופן שיגרתי.
הגברת הזועמת מוועד־הבית לא הסכימה
להתקנת מכלי־הגז בקיר החיצוני .קיר זה
הוא .רכושם המשותף של דיירי הבית,
והוא נצבע זה לא מכבר בכספם המשותף.
מיתקן גז ׳חיצוני ינער את מראה הבית,
והגברת התנגדה בכל תוקף כי אלברט
ימשיך במלאכתו.
אחרי דיד׳ודברים ארוך אמר לה ה 
טכנאי :״אני לא עובד אצלך,״ והמשיך
במלאכתו בשתיקה מבלי להתייהס עוד
לטענותיה .אז גחנה הגברת מעבר למעקה
וניסתה לתלוש את הוו שהתקין אלברט
בקיר.
מה שקרה אחר־בך הפך דיון ממושך
בבית־מישפט השלום בתל־אביב .כאשר
התובעת התקיפה ,דינה יד,ב ,טוענת ש 
כאשר התרוממה הגברת ,דחף אלברט את
תריס המרפסת על גבה ,גרם לה חבורה
כחולה ,ואף אמרו לה בי יזרוק אותה
מהמירפסת למטה וישבור לה את כל
העצמות .על כן ביקשה התובעת כי ה 
שופט ,נ׳תן עמית ,ירשיע את אלברט ב 
תקיפה ובאיומים.
יחס מייוחד .הסניגור ,שמעון בן
יעקב ,הגיש לבית־המישפט גירסה אחרת! .
לדבריו לא היה העניין מגיע למישפט
לולא היתה הגברת הייקית הזועמת מוועד
הבית ,גברת חנה אנטין ,אשתו של שופט
התעבורה התל-אביבי ,חיים אנטין .הגברת,
הרגילה כי ישמעו למוצא פיה ,נעלבה
מאדישותו של הטכנאי ומהתעלמותו ממנה.
כאשר התרוממה משליפת הוו וגם זרקה
מהמירפסת את הצינורות שאותם היה
הטכנאי חייב להתקין ,פקעה סבלנותו של
אלברט ,שאיננו מלאך .לא ברור אם ה 
תריס זז מתנועתה הפיתאומי׳ת של ה 
גברת או שהטכנאי ,׳שסבלנותו פקעה,
הזיז אותו קמעא ,אך אין בכך משום י
תקיפה ,טען הסניגור .לא זו בלבד -אלא
מה טעם היה לאיומים על הגברת ,כאשר
הוויכוח כבר ׳נסתיים 1
הסניגור הדגיש כי אשת־השופט ביקשה
שהמישטרה תבוא לחקור אותה בביתה.
״אני במקומה ,כאשת-שופט ,הייתי זוחל
על ארבע לתחנת המישטרה .הייתי לוקה
מונית לשם ,כדי שלא יגידו כי אני דורש
יחס מיוחד.״
הסניגור אף הביא את עדותו של פקד
נגר ממישטרת רמת־גן וזה סיפר ,בי
אחרי שקרא את העדויות בתיק־המישטרה,
החליט לסגור אותו .אולם השופט ,בעלה
של המתלוננת ,כתב ערר לראש ענף
הקירות ,וזה החליט להגיש בכל זאת את
כתב האישום נגד הטכנאי.
בלהט ובכושר ריטורי גיסה הסניגור
לשכנע את השופט כי אשת־השופט נוקמת
ונוטרת לטכנאי המיסכן ,וכי יש להפסיק
את מרוצו של כדור־השלג המאיים לק 
בור את מרשו.
יהיה פסק־הדין אשר יהיה ,ברור כי
אלברט יישמר מעתה משופטים ומנשו־
וזיהם.

העולם הזה 2176

