
פוצו הם נו ן
מצויידים היו הס קורבנותיהם. לחדרי |

 שבטכניון במעונות הערביים הסטודנטים של
 המתאימים המפתחות היו התוקפים ברשות
בכובעי־גרב. כוסו פניהם ובשרשרות. באלות
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ץ ת י רו  ביריונים, שמונה פרצו הסטודנטים י י דירת תוך אל במפתיע. כבו או
 ברזל. ובשרשרות כבדות באלות חמושים

 היו בידיהם בכובעי־גרב. כוסו פניהם
 של החדרים לדלתות המתאימים המפתחות

קורבנותיהם.
 פנתה אחת כל חוליות. לשתי התחלקו הם
 עצמות נשברו שניות תוך אחר. לחדר

דם. השותתים הקורבנות
הצליחה. המשימה

 על סרט מתוך סצינה להיות יכולה זאת
 באוניברסיטה יהודיים, בסטודנטים פרעות

 הוויימרית. הרפובליקה ימי בסוף גרמנית,
ג׳וליה. או קבארט כמו סרט

 היו והקורבנות בחיפה, קרה זה השבוע
 הם מהטכניון. ערביים סטודנטים שלושה
 בחדריהם בוקר לפנות 4 בשעה הופתעו

פור קבוצת על־ידי שבמעונות־הסטודנטים
פוגרום. בהם שערכה עים,

 הביריונים נעלמו מלאכתם, את משסיימו
 לא שאיש האמינו הם החשיכה. תוך אל

 שהייתה בתוכניתם, אולם לזהותם. יוכל
 שיבוש. חל דבר, לכל צבאי כמיבצע בנוייה

 מקורבנותיהם, באחד שהתעללו כדי תוך
תל מכפר-מכר. )23( חאג׳־חוסיין ברקאת

 בהנדסת־מכונות, הרביעית השנה מיד
 ולאחוז לרגע-קט להשתחרר זה הצליח
 אולר באמצעות בחדרו. שהיה קטן באולר

 אחד את ודקר עצמו על להגן !ניסה זה
 אך איש, לזהות הצליח לא הוא מתוקפיו.

מאולרו. נפצע מהם שאחד לבטח ידע הוא
הפורצים. לחשיפת הביאה זו פציעה

מסגנו איומים
כהנא של

התקיפה, אחרי שעות וחצי רבע
* הסטודנט נמצא בבוקר, 8.30 בשעה י

פוגווס שעון בשפה בטכניון שנדקר האיש

הנגב׳ צחי שד הסרתו איש הוא - בערבים

 הארץ על שרוע כשהוא ),26( אדיר אלי
 לחדרו בסמוך שחנתה שלו, הווספה לייד

 מדקירות פצוע היה הוא הטכניון. במעונות
גופו. בצד

 יש תנועת ממנהיגי אחד הוא אדיר אלי
 עוסקים שחבריה בטכניון, שלנו״) (״ישראל

 הערביים. הסטודנטים כנגד אלימה בהסתה
 של כנופייתו עם נמנה הוא כך על נוסף
 לפני כהן. גאולה ח״כ של בנה הנגבי, צחי
 קבוצה בראש הנגבי עם יחד עמד שנה חצי
 על שהסתערו הקיצוני, אנשי־הימין של

 את להכות במטרה חיפה, אוניברסיטת
 מהם ולשלול שם הערביים הסטודנטים

).2234 הזה (העולם זכות־הדיבור את
 כך בתנועת כתומך גם מזוהה אדיר

 על שנודע אחרי כהנא. מאיר ה״רב״ של
 כהנא, של סגנו שלח אדיר, של פציעתו

 עמוס לנשיא־הטכניון, מיברק דיין, יוסי
 חבר הוא אדיר כי הודיע שבו ■חורב,
בו. הפגיעה את לנקום ואיים בכך,
 החשד היה ״תארים״ של כזה מיטען עם
 מדקירת פציעתו בלעדי גם אדיר על נופל

 שמיהרו יש, מתנועת חבריו אולם האולר.
 כל אין שלאדיר טענו לעזרתו, להיחלץ

 גירסה, להעלות ניסו הם לפוגרום. קשר
 כמה חדרו, בקירבת נדקר הוא שלפיה
 הערביים, הסטודנטים תקיפת אחרי שעות

 העובדות אך להם. שנעשה מה על כנקמה
זו. גירסה סתרו

 לבית- אדיר הועבר שנתגלה, אחרי מייד
 הוגדר מצבו בחיפה. רוטשילד החולים
 אחת נפגעה מהדקירה כתוצאה כקשה.

 הרופאים רב. דם איבד והוא מריאותיו
 את להציל כדי שעות שלוש במשך עמלו
 הגדולה הכמות מצביעה אבחנתם, לפי חייו.

 כמה נפצע שהוא על־כך שאיבד הדם של
 בערך לבית־החולים, שהגיע לפני שעות
 לחדריהם הסער פלוגת פרצה שבו בזמן
 שנערך בחיפוש הערבים. הסטודנטים של

מגוא ותחבושות בגדים גם נמצאו בחדרו
רב. בדם לים

 המישטרה. על-ידי נתגלתה נוספת עובדה
 את מצאו הפשע, לזירת שהגיעו השוטרים

 המחלקה אנשי בדם. כולו מגואל המקום
 מהדם. דגימות אספו (מז״פ) פלילי לזיהוי

 של דמו את תואמות מהדגישות חלק
אדיר.

 שעה כרבע למעונות הגיעה המישטרה
 הבוקר שעות כל במשך האירוע. אחרי
 באיסוף שעסקו שוטרים, המקום רחש

 שהשאירו ושרשרת, אלה מצאו הם ראייות.
 אחד של שעון־יד וכן התוקפים, אחריהם

המאבק. בעת נפל שכנראה מהם,
 שכניהם בתיחקור גם עסקו השוטרים

 אדיר של חדרו הפוגרום. קורבנות של
 אם גם משם. הרחק לא הוא אף נמצא
 תקיפת אחרי בו, לפגוע מישהו רצה

 לעשות היה יכול לא הערביים, הסטודנטים
 נוכחותם בשל מעז, היה לא ואף זאת,
במקום. השוטרים של
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ובראשו. בפנים בגב, בכתפיים, קשות לות

 (צח״מ), המיוחד החקירה צוות אנשי
 תת־ חיפה, מרחב מישטרת מפקד שמינה

 את לחקור כדי תורג׳מן, אברהם ניצב
 והראיות הנסיבות שכל סבורים הפרשה,

 עם נימנה שאדיר על־כך מצביעות אכן
הס הוא המישטרה גירסת לפי התוקפים.

 בחדרו. שעות כמה במשך כנראה, תתר׳
 ניסה אוזלים, כוחותיו כי הרגיש כאשר
 לרופא או לביודחולים עצמו בכוחות להגיע
 בבית־החולים חדרו על התמוטט. ואז פרטי.
 ביממה. שעות 24 עליו המשגיח שוטר, הוצב
ממיטתו. יקום כאשר כנראה, ייעצר, הוא

 תפרים 22
בראש

בר את המישטרה עצרה ינתיים ^
 באולרו השתמש כי הכחיש שלא קאת, ■■■

 בשישה הוארך מעצרו עצמית. להגנה
 בכל מחבלות סובל שהוא למרות ימים,
 גם נעצרו החקירה בעיקבות גופו. חלקי

 כהן, ושלמה גוזלן גבריאל הסטודנטים
ה בהתפרעות שהשתתפו בכך החשודים

 אברהם הוא שנעצר נוסף סטודנט אלימה.
 אירעה שבו הביתן על האחראי לוגסי,

 לידי שמסר בכך חשוד הוא התקרית.
הסטו של חדריהם מפתחות את התוקפים

האוניברסיטה נשיאות הערביים. דנטים


