
הימין מנהיג כץ, ישראל אומר עצמאותי־ על לחלום להפסיק צריכים ״הערבים
הקר בנוסח הפגנה בעיקבות מלימודיו שהושעה העבריה, באוניברסיטה הקיצוני

עורכת שהאוניברסיטה והטוען הריקנית, והעלבת הרקטור כליאת קלוכס־קלאן,

 תו שיש להיות יכול
טיעון אותו

נאצי אירגון לאותו כמו

 לתת צו׳כים העתים
 בשיטת הדין את
ההר את הדין ישב

 יעילים זלספיק אנחנו
 נגשננעים ומספיק

שלנו את להשיג נדי

 מ״צג אני דעתי לפי
 טוב הבי הערבים את

האוניברסיטה כלפי

 מתנהגת הריקנית
 ערבים ששונא מי נמו

ס פ מ לו מציק וו

 מסמל שרון אריק
 האח אהבת שורשיות,

עדנים והגשמת

ט ין ^ ע מ  הסתד־ יושב־ראש של ששמו בלי שבוע כ
■  בירושלים, ■העברית באוניברסיטה הסטודנטים רות י

 הפגנה מארגן הוא פעם בעיתונים. יוזכר כץ, ישראל
האוני רקטור את שלו הסטודנטים כולאים שבמהלכה

 פעם לדלתו. בשלשלות עצמם וכובלים בחדרו, ברסיטה
 הפה״. את ״תסתמי הסטודנטים לדיקנית אמר הוא אחרת

 להוציא הדורשת אלימה בהפגנה משתתף הוא כך אחר
מהאוניברסיטה. אש״ף תומכי הערביים הסטודנטים את

 בטלפון מטריד לימודים, השבתת מארגן כץ ישראל
 צחי עמיתו, שכרם. את להעלות כדי השובתים מרצים
 הרעיון המצאת על ״הקרדיט״ את נתן אמנם הנגבי,

 בן־גוריון אוניברסיטת של הסטודנטים אגודת ליושב־ראש
 כי טוען ענוותני, בטון. כץ, ישראל אך בבאר־שבע,

שלו. כולו הרעיון
 עוד זה המימסד, !נגד הפגנות של בגדר שזה זמן כל
 מסורת זוהי הכל ככלות אחרי לגיטימי. איכשהו ,נראה

 לאיזו אולם במימסד. להילחם — מקובלת סטודנטיאלית
 הגזענים בנוסח סטודנטים הפגנת לשייך אפשר מסורת

? הקו־קלוס־קלאן של האלימים
תיאטר ״מישחקים שלו להפגנות קורא כץ ישראל

ליים״.
משמעתי לדין הסטודנטים יו״ר עומד אלה בימים

 הסטודנטים, דיקנית נגדו שהגישה ׳תלונה בעיקבות
 מלימודיו הושעה הוא !בינתיים בן־דויד. לינה הפרופסור

 ליחסים בחוג גימ״ל שנה תלמיד כץ, המישפט. תחילת עד
 של המשמעת על הממונה על־ידי הושעה בינלאומיים,

שיפמן. פינחס הדוקטור העברית, האוניברסיטה
 השתלטות בגין הוגשה הסטודנטים דיקנית של תלונתה

ה ל״שכת על כץ, ישראל ובראשה סטודנטים, קבוצת
האוני מינהלת בבניין משולם, הראל הפרופסור רקטור,

 בשלשלות עצמם כבלו המשתלטים בהר־הצופים. ברסיטה
 למחות באו הם הרקטור. יציאת את ומנעו הלישכה לדלת
 האוניברסיטה, הנהלת מטעם הסכם הפרת על זו בדרך

 שהלכו ימים הנוכחי, בטרימסטר ימי-לימוד תוספת בנושא
 התלוננה בן־דויד הדיקנית המרצים. שביתת בעת לאיבוד

 הסתדרות יושב־ראש נקט אלימות הפגנת באותה כי
 והן פיסית הן יוצאת־דופן, ״באלימות כץ הסטודגטים

בפרהסיה.״ קשים עלבונות בה והטיח מילולית,
 לפרטים להיכנס מוכנה היתד, היא פרטית בשיחה

שקרנית/״ הפה את ,תסתמי לי קרא ״הוא ואמרה:
1■ ■ ■!

 כבוד־היושב-ראש. את לפגוש כדי לירושלים באתי
בביודהכרם. הבנאי, שברחוב בדירתו להיפגש קבענו

 ״קקמייקה״. שבו דה־ מכונית חנתה המדרכה, ליד בחוץ,
 נראית כך כאן. גר הוא ״זהו, הצלמת: לענת אמרתי
 ישראל לנו הציע הראיון פתום סטודנטים.״ של מכונית

 דולוו מכונית של דלתותיה את לפנינו פתח טרמפ, כץ
 באוניברסיטה, הקיצוני הימין בעידן והדישה. אדומה
 הסטודנט אגדת אחת. סטודנטיאלית אגדה עוד נעלמה
התפרן.

 קיבוצניקי סיגנון משבצות, ובחולצת ג׳ינס במיכנסי
 בבת דברים עשרה וביצע לפאניקה קצת נכנס מובהק,

 כשאני במבוכה. קצת שרוי שהוא מודה הוא אחת.
 שיתאים אדום, עט ״חיפשתי לי אומר הוא עט מבקשת
 מתאים זה מילא.״ כחול, עט מצאתי אבל למעמד,
י שלו. למעמד
 הלימודים. יעם יהיה מה דואג הוא מטלפן. כץ של אביו

 נראה הוא בסדר״. ״יהיה אומר כץ מתקשרים, חברים
 שקט בטון מדבר ומנומס, אדיב הוא קיבוצניק. נחמד,

 האידיאולוגיה את שקט ובקול בנימוס מסביר וענייני.
ה יפה־העיניים העלם כי שמפחיד. מה וזה שלו.
 הקו־קלוקם־ הפגנת את שאירגן האיש הוא הוא מולי יושב
 שאירגן הוא השלשלות. הפגנת את שאירגן הוא קלאן.

 יחזירו לא ואם בקמפוס. ביותר האלימות ההפגנות את
הוא ההפגנות. את שיקצין להניח יש ללימודיו, אותו
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