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 ״באופן החניכים יעוצבו זו מדיניות פי

כיהו כישראלים, לייעודם ביותר הטוב
ומרגישים.״ חושבים וכבני־אדם דים,

 החדש, החינוכי העיצוב מדיניות בשם
 חב״ד, פעילי ממלכתיים בבתי-ספר פועלים

 תמורת לתלמידים סוכריות המחלקים
 דיברי-מתיקה ושאר ראשונה״ ״תפילה
שנייה.״ ״תפילה תמורת

 כבר בן־שלמה של החדשה המדיניות
 ספרים, של שלמה סידרה ללימוד, פסלה

 במאהל ילדים של סיורם תיאור שכללו
 הכנסת- מינהגי ממיטב נהנו שבו בדואי,

 הספרים קפה. שתיית הכוללים האורחים,
כשרות. מטעמי נפסלו החדשים
 בן־ יוסף הפרופסור של שמו הזכרת

 החרדים כל את להרגיע כדי בה די שלמה,
והמח הלימוד הביטוי, המחשבה, לחופש

 לסחוט כדי בה ודי האקדמי, בעולם קר
 התיקצוב ועדת אנשי מפי אנחת־רווחה

מי 'פרופסור של שמו את שוב בשומעם
לתפ השר של היחידי כמועמד אלבק כאל
חלו את הקובעת הוועדה יושב־ראש קיד
 לפחות, כך הגבוהה. להשכלה התקציב קת

המר. השר חשב כנראה,
 לטעות. יכול המר שגם מסתבר אך

 הוועדה ובתוכה להשכלה־גבוהה, המועצה
אח לנוהלים רגילות ולתיקצוב, לתיכנון

 שאין מינהלי גוף היא הוועדה לגמרי. רים
 בעולם אקדמית מערכת באף כדוגמתו

 ביושר פועלת היא גאוותה. כך ועל כולו,
 לנאורות דוגמה השנים, במשך שהוכח

האקדמי. בעולם שתשלוט ההכרח שמן
שר- אלון, יגאל כעיניים. חול זריית

חמר דוקטור
הסוואה תרגיל

 ראשי כל את בזמנו כינס לשעבר, החינוך
ב דעתם את שיחוו כדי האוניברסיטאות,

 לפרום׳ הציע ואז המועצה, לתפקיד נוגע
 כי- עברו בשנים למלאו. רוטנשטרייך נתן
 שיעור-קו־ בעלי אנשים זה בתפקיד הנו
 דבורצ- ואריה אורבך אפרים כפרופסור מה
 הקובע התפקיד זהו למעשה, שכן, קי,

בארץ. ההשכלה־הגבוהה את והמנווט
 בראשי להיוועץ תוקף בכל סרב המר

 בנפרד,״ אחד כל עם ״שוחחתי המוסדות.
 תרגיל שעשה אחרי עשה זאת אך טען.
 את הציע הוא בעיניים. חול זריית של

 — שילד עוזר לפרופסור למשל, התפקיד,
 פנה הוא יסרב. ששילד בבירור כשידע
מכ לא שנתמנה אקשטיין, שמואל לפרום׳

 מתוך בר־אילן, אוניברסיטת כרקטור בר
 התקנון יסרב. הוא שאף ברורה ידיעה
 בתפקיד בה מכהן הוועדה שיו״ר קובע
 יכלו לא ולכו אחר, עיסוק כל וזונח מלא

להסכים. השניים
ל תיקון בכנסת התקבל שעברה בשנה

 שבעבר, אחרי להשכלה־גבוהה. המועצה חוק
 ענייניו לכלכל חופשי היה מוכר מוסד כל

תקצי במיסגרת והמינהליים האקדמיים
 תוכניות- בעצמו לקבוע בעיניו, כטוב בו

מו מינוי המוסד, רשויות מינוי מחקר,
פעו בכל ההוראה ושיטות ומרצים רים
 המד. של תיקונו בא חינוכית, מדעית לה

 החינוך שר רשאי החדש, החוק על־פי
 או המועצה הצעת בעיקבות והתרבות,

ה של ועדת-החינוך ובאישור ביוזמתו
 חופש בדבר חדשות תקנות להתקין כנסת,
באמ יוכל, השר מוכר. מוסד של פעולה
למנות, לרשותו, העומדים החדשים צעים

2180 הזה העולם

סנא חשודה ח׳יאט חשודה עטא חשודה
פעם.״ כמו לא היום הצעירים הולכות? הן לאן יודעים שלהן? הבנות על לשמור מצליחים היהודים ההורים ״האם

 להשכלה־ מוכר מוסד בכל ולתכנן לקבוע
גבוהה.

להג ברורה: היתד, החוק שינוי מטרת
 של חופש־הפעולה את מוחלט באופן ביל

 גם הבא השלב להשכלר־גבוהה. המוסדות
 הישיבות מרבית את להפוך ברור. הוא

 להש־ מוכרים למוסדות בארץ הגדולות
ממ מתקציבים יהנו שהם כך כלה־גבוהה,

 שיש אלה פני על וגדולים, נוספים לכתיים
עתה. כבר להם

ה את למנות המר צריך היה כך לשם
 התיכנון ועדת כיושב־ראש שלו איש

 הפרופסור הוא שלו והאיש והתיקצוב,
 המר יוכל הוועדה, בראש אלבק עם אלבק.

 טהרת על היתד, כה שעד בוועדה, לעשות
דעתו. על העולה ככל האקדמיים, השיקולים

השטחים
וזנפץ ■ד

 או וצצו8 הגתים נעצרות, הבכות
 חסרות־אוגים, המישפחות גאטמו,

:אומרים וראשי־חעיריות
 והעם הפלסטיגי ״העם

סובלים״ הישראלי
 אל טיפסה הצבאיות המכוניות שיירת

 נהג לייד שישב החייל, הגיבעה. ראש
 במפה פעם מדי הסתכל הראשונה, המכונית

 בירכיו. על מונחת שהיתר, הטופוגרפית
 ״וכל לחברו, אמר דומות,״ הגבעות ״כל

 ״מיסכנים,״ למצוא״. קשה דומים. הכפרים
 שמחים יותר יהיו הם ״אולי חברו, ענה
^ נמצא״. לא אם

עמ "בלילה01.30ב־ אחר־כך שעה חצי
 פיתחו מול חיילים עשרות עוד עם דו

 אחמד יוסוף אל־ג׳אניה. בכפר בית של
״אי הפתח. של השני מעברו עמד עאטף

 ״עי- בערבית. אותו שאלו עיטאף?״ פה
 ״תעיר בפחד. האיש ענה ישנה,״ טאף

 ״למה? המימשל־הצבאי. קצץ ביקש אותה,״
 לשמע שהתעוררה עיטאף, בסדר.״ טוב

לבו צה״ל, חיילי אל התקרבה הקולות,
 גמרה עתה זה ועייפה. ביגדי־שינה שה

 ילדי את מחר שתלמד השיעור את להכין
 לא היא מיבחניהם. את ותיקנה הכיתה
 אביה לייד עברה התלבשה, מילה, אמרה

 עי- יא בינתי, ״יא החיילים. בצד ועמדה
 הסתכלה לא עיטאף אמה, בכתה טאף,״

בעיניה. כשדמעות פוסעת והחלה לעברה,
 השכן, אחמד סיפר אחר־כך,״ ״יומיים

 לא בבית. חיפוש ועשו החיילים ״באו
 של המפתח את לקחו אחר־כך כלום. מצאו

 עי- של לכרית מתחת שהיה בית־הספר,
 מצאו לא בכיתות. חיפוש ועשו טאף,
בלי באו הם בערך, שבוע אחרי כלום.

 החוצה״. שתצא למישפחה ואמרו לה,
 של אמה הוסיפה באו,״ הם בלילה ״באחת
 שאלנו מהבית. לצאת לנו ״אמרו עיטאף,

 הבית. את שמפוצצים לנו אמרו אז למה,
 הוצאנו לעשות. מה היה לא אבל בכינו,

 על-יד אותם ושמנו החוצה הרהיטים את
 שמו הם מדי. קרוב שזה ידענו לא הבית,
 אותנו הרחיקו הבית, בתוך פצצות שלוש

 לא רגע אחרי חזק, רעש שמענו ופיתאום
 כלום, היה לא רהיטים, היו לא בית, היה
 שלי.״ העיניים מול התפוצצו החיים כל

היא עיטאף הילדים? אשמים מה

 אחותה עטא. במישפחת הבכורה הבת
ביר לגור ועברה נישאה ממנה הצעירה

 אשר עד האם, ילדה בנות שמונה דן.
 ילדיה אחד. עוד ואחריו בן לראות זכתה

 מקום ומבקשים סביבה מתרוצצים הקטנים
 בידיה אותה אוחזת היא ולישון. - לאכול

 בעלה שהקים סוכת־הבד, לעבר ומתקרבת
 למדה ״עיטאף הבית. פיצוץ אחרי יוסוף,

 כן ״אחרי בכאב. מספרת היא בבית־ספר,״
 שהיא רציתי אני בתיכון. להמשיך ביקשה

 הסכימה לא היא איתה, דיברתי תתחתן.

 לפניה. התחתנה הקטנה אחותה לשמוע.
 לא עיטאף למישפחה. גדולה בושה היתד,

 בסמינר ללמוד הלכה היא זה אחרי שמעה.
 וגרה קטנה דירה שכרה ברמאללה. למורות

 כסף. אין לאביה שלה. חברה עם שם,
 עובד הוא אדמות. לו אין פלח, הוא

 טובה, תלמידה היתד, היא אחרים. בשביל
גדולה. הנחה קיבלה אז

 לחיות התחילה בית־הספר את ״כשגמרה
 לנו יש בבית־ספר. לימדה בכפר. פה,

 הביתה חוזרת היתד, היא כיתות. ארבע
 טיפלה טובה, ילדה לי. לעזור ומתחילה
 היא עכשיו? לי יעזור מי ניקתה. בילדים,

ב ? יודע מי אבל שלי. הבת טובה ילדה
 אולי פעם. שהיה כמו לא זה האלה ימים
 אולי טובים? לא אנשים עם נפגשה היא

 אבא גם יודעת. לא אני אותה? קילקלו
להת צריכה היתה היא יודע. לא שלה
 יותר הרבה. כל-כך ללמוד ללכת ולא חתן
 היתד, לא וילדים, בעל לה היה אם טוב

פו למה אנשים. מיני כל עם מתעסקת
 אשמים? אנחנו מה הבית? את לנו צצו

 אנחנו מה משהו, עשתה באמת אם אפילו
 זה? אח למנוע בשביל לעשות יכולנו

 שלהם? הבנות על לשמור מצליחים היהודים
 הילדים ? מסתובבות הן מי עם יודעים הם

עו הם ההורים. את שואלים לא כבר
 אשמים מה 'אז רוצים. שהם מה שים

 הם אותם? נשים איפה האחרים? הילדים
בית.״ בלי וכבר תינוקות עוד

 ל- עורך־דין. שכרו לא עדיין לעיטאף
 בעזרה,״ יהיה ״אלוהים כסף. אין מישפחה
 כמה עניים. ״כולנו הכפר, בני אומרים
נעשה?״ מה יספיק. לא כסף, שנאסוף
 על- נעצרה עיטאף הניע. לא המזל

חב לפעילות בחשד הביטחון כוחות ידי
מחב שתיים ועוד היא כי הטענה, לנית.

ערביים, בכפרים מורות הן גם רותיה,
ג׳מאל מרמאללה, מורה על-ידי הודרכו
פי לביצוע במטרה ,22 בן חסיין אחמד
יהודיים. בריכוזים גועים

 ולמד הכפרים באחד מורה היה ג׳מאל
ביר־זית. באוניברסיטת פיסיקה
ג׳מאל של ביתו אחרי סימטות שתי

 ראש- אחמד, ח׳יאט. ראשיד מישפחת גרה
בשוק חנות בעל סוחר, הוא המישפחה,

 אחד־עשר ולאשתו לאחמד אל־בירה. של
 בסעודיה, חי הבכור, רזי, ובנות. בנים

השבי בתו בכוויית. חיים אחרים שניים
 ב־ בתא-המעצר היום יושבת נאדיה, עית,

בחורה ״היא בירושלים. הרוסים מיגרש
 חברותית, ״שקטה, אביה, אומר טובה,״

 הלימודים. אחרי מהבית יצאה לא פעם אף
ואח אחיה עם ערב כל יושבת היתד, היא

חב לה היו לא מדברת. קוראת, יותיה•
 עם הסתובבה לא פעם אף חברות. רק רים׳

 המזל אבל תתחתן, שהיא רצינו בנים.
 מה יודע מי עכשיו אליה. הגיע לא עוד

יהיה.״

 מישפחת של ביתה בכו. החיילות
שהבית ספני פוצץ, לא ח׳יאט ראשיד

 הבית דלתות להם. שייך ואיננו שכור
 בתוך הדלתות פיתחי נאטמו. וחלונותיו

הקי המימשל חיילי הם. גם נאטמו הבית
 את לנו ״הרסו בפתחים. קירות־לבנים מו

 הקירות, את ״שברו האב, אומר הבית,״
 הפורמייקה את הבית. בתוך מלט שפכו
 לא הרסו, המשקופים את לגמרי. הרסו

 מהבית הדברים כל את להוציא הצלחנו
לע נצליח לא אם בפנים. נשאר והרוב

 בפנים. יירקב הכל אז בבית, חורים שות
 לא שלנו, לא זה יתמוטט. אולי הבית
 לקחו הבית. את אחר למישהו להרוס נעים

הש המישטרה. לתחנת ובתי אשתו את
 ולא קר היה בחוץ, הלילה כל אותן אירו
 שתי שם היו פנימה. להיכנס להן נתנו

 לבכות התחילו הן ישראליות. חיילות
 הלכו הן בקור. בוכה אשתי את כשראו
להכ אותו הכריחו אצלו, ובכו לק$ין

 בסוף הבית. לתוך והילדה האשד, את ניס
 לאחר אותן.״ שיחרר אחר-כך ויתר, הוא
 בתו היא החיילות אחת כי התברר מכן
נודע. ישראלי סופר של

 עורכת־הדין, אל האב נסע היום למחרת
 בתו. למען לטעון אותה וביקש צמל, לאה
 רע,״ משהו עשתה שהיא חושב לא ״אני
 אז עשתה, אם בסדר. ״היא אמר, הוא

 להרוס סיבה אין אבל להיענש, לה מגיע
 כולם, של כמו הם שלנו הילדים בתים.

 כבר הם בהם. לשלוט תמיד אי-אפשר
עושים.״ שהם מה לנו אומרים לא גדולים.

 מיש״ של ביתה רחובות, שני של במרחק
 בת להם גם סנא. איברהים ג׳ורג׳ פחת
חשו היא וגם מורה, היא גם נדיה, בשם
נאטם. ביתם דה.

 פיצוץ אחרי סובלים. העמים שני
 הבתים שני ואטימת באל־ג׳אניה הבית

 ראשי- שני התכוונו ברמאללה, באל־בירה
 חאלף, ובארים טוויל איברהים הערים,

 מישפחת בבית מסיבת־עיתונאים לקיים
 המימשל־הצבאי שילטונות חיאט. ראשיד

 זרים, מרביתם העיתונאים, מעבר את מנעו
 את העבירו ראשי-הערים שני הבית. אל

 באל־בי־ לבית־העירייה מסיבת-העיתונאים
 כארים התחיל הטלוויזיה מצלמות מול רה.

 הפיגועים בגנות דברו, את לומר חאלף
 ונגד האוטונומיה תוכנית נגד בבניינים,

 הוא ומצריים. ישראל בין השלום הסכמי
 העם של קיומו עובדת על מדבר החל

 פלסטינית. במדינה רצונו ועל הפלסטיני,
 מול וביקש, המימשל קצין נכנס לפתע

 מסיבת־ד,עיתונאים. את להפסיק המצלמות,
הפ לא השניים לצלם. המשיכו המצלמות

 לבסוף דיבורם. קצב את האיצו אך סיקו,
 את לעזוב רמאללה עיריית ראש נאלץ

 מול ושוב, המשיך, טוויל איברהים הבניין.
 המימשל. קציני על-ידי הופסק המצלמות,

 אומר, הוא העולם,״ אומות אל ״דיברתי
 טוב שבגין הסברתי עמדתנו. את ״הסברתי

הער בשביל רע וסאדאת ישראל בשביל
 ב- דיבר שבגין והוכחתי הסברתי בים.

 ואילו השלום נושא כל על קאמפ-דייוויד
 מה הכסף, על רק דיבר אל-סאדאת אנוור

מקב לא אנחנו מההסכם. תקבל שמצריים
 הפלסטיני העם הסכם־השלום. את לים

 החיים בישראל סובלים. הישראלי והעם
 אש״ף. של מפעולות מפחדים טובים, לא

 טוב. לא חיים אנחנו גם הזמן. כל דואגים
 יפוצצו מתי החיילים, יבואו מתי פוחדים

רע. חיים העמים שני הבתים. את לנו
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