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מהאוניברסי הערביים הסטודנטים
להפ צריכים שהם שאומר הוא טה

^ לחלום. סיק
 עשריטסחמש- בן כץ ישראל

 אומר שהוא ראשון דבר וחצי.
 שואה. ניצולי של בן שהוא זה

 סטאטוס. זה האש עמוד בתקופת
 מכפר- שהוא מספר הוא כך אחר
 איכר אביו באר־טוביה. שליד אחים
 הוא כרמים. במשק נוטעים וכעת

 לו ויש צנחנים, ביחידת סגן היה
 מה של עמוקה לאומית ׳תודעה
 הוא ליהודים. שרע ומה שטוב
מת אינו בניסוחים. מאוד זהיר

 מה להיות מתיימר ואינו רברב
 את העליב אמנם הוא לא. שהוא

 הוא אבל בגסות, ונהג הדיקנית
ולא מבוגרת אשה שהיא יודע

פץ יו״ר
אלוהים׳׳ שיש מאמין ״אני
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 המימי נגד אמנם הוא שלו. אמא
 במנגנון בחירוף־נפש ונלחם סד,

 במפא״יניקים, בייחוד האוניברסיטה,
 בייחוד לו. נעים לא הזמן וכל

 שהיה שרף, בזאב נלחם כשהוא
 ה־ באחת בן ואיבד שר־האוצר
מילחמות.
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 מיושב־ראש גם לו נעים לא
 שהוא רוטברג, סם הנאמנים, חבר

 שלושים שהקדיש יקר, ״יהודי
 שלא מה לאוניברסיטה״. מחייו שנה
 במיש־ להפגין כמובן, ממנו׳ מונע
 הקו־ בסיגנון רוטברג של רדו

 עושה כץ ישראל קלוקס־קלאן.
 מתנצל ומתנצל, ״הורג של רושם

 מה זה הזה, הלא־נעים הורג״.
האפורות העיניים גם שמפחיד.

 הלבוש וסיגנון והתלתלים התמימות
 אתה מפחידים. הדיבור וסיגנון

 את לך שאומר אדם לראיין בא
ו בשקט ביותר הנוראים הדברים
ילד. של מבט בך ונועץ בנימוס,

ץ דתי איש אתה •
 קיבלתי אלוהים. שיש מאמין אני
 ה־ בית־הספר דתי. מסורתי חינוך
 אני דתי. היה למדתי שבו איזורי
ה התרבותי העניין לשם עצמי,
מסורת. ושומר כשר אוכל יהודי,
 הפעילות החלה מתי •

שלך? הסטודנטאדית
ללימו הראשונה השנה אחרי

הח דיעות, לעצמי גיבשתי דים.
 מאמין שאני מה את להגשים לטתי

אחרים. על להשפיע וניסיתי בו  ;רם מעשי, כאופן מה •
כפעילות/ להתחיל לך,

מפ ערבים שסטודנטים ראייתי
 הבנתי לא המדינה. נגד גינים
ראי ערבים. היכרתי לא כי למה,

 התחלתי ערבים, של התאגדות תי
 לא עדיין שורשיה. על לתהות
 ביקורתי די הייתי מעורב. נעשיתי
 צידי משני הבעייה על ותהיתי

 שבדקתי ככל מכן, לאחר המטבע.
 העובדות כמות שלפי גיליתי יותר,

 לפעול להתחיל יכול אני שבידי
 לתת מנת על להשפיע, מנת על

לדיעותי. ביטוי
איך? לפעול •

שתומ ערבים סטודנטים ראיתי
ב סגן ואני, באש״ף, בגלוי כים

 קצת לי נראה זה צנחנים, יחידת
 ב- באש״ף לתמוך שמותר מחר

 ברור זה בצנחנים מדינת־ישראל.
פתאום האדיב. הוא אש״ף מאוד:

 רואה ואני לאוניברסיטה בא אני
 את מביעים אנשים ההיפך. את

בגלוי. דעתם  כל דמוקרטי כמישטר •
כ דעתו להכיע ריטאי אחד
גלוי.
 דמוקרטיה, על מדבר לא אני

 שזה חשתי תחושות. על מדבר אני
 ערבים שסטודנטים בסדר לא

 כתומכי דעתם את להביע מעיזים
ץ עשית מה •אש״ף.

 ש- כאלה עם לפעילות נכנסתי
 באותה איתי נמצאו פחות-או-יותר

 שהיא לקסטל, הצטרפתי דיעה.
 ששמה לאומיים סטודנטים קבוצת

המר הדרך את לייצג לדגל לה
 החוק שבאמצעות האומרת כזית,
 חריגות תהיינה שלא לדאוג צריך

במדינה. סדר ושיהיה  שלא לדאוג צריך אתה •
 סדר ושיהיה חריגות תהיינה
? שוטר אתה, מה ץ כמדינה

 שוטר שכר, מקבל לא אני לא,
שבדמו לגיטימי זה שכר. מקבל

 יש קבוציות־לחץ. יהיו קרטיה
האו הנהלת באוניברסיטה, בעיות

 על להשתלט מתקשה ניברסיטה
 במדיניות נוקטת היא שהולך. מה
 מחיר״. בכל השקט על ״לשמור של

 שהיא באמצעים נוקטת ההנהלה
 העיקר בהם, מאמיניה לא עצימה
 בעיות ׳תהיינה ושלא שקט שיהיה

 הירושלמי הקמפוס הערבים. עם
ב ביותר הבעייתי הקמפוס הוא

עולם.

האינטלי העילית, לכאן באה
המסחר אנשי יצאו מכאן גנציה.

 הביורוקרטים המנהיגים העצמאיים,
 התנגשות כאן ויש העתיד, של
היהו האינטליגנציות, שתי בין
 עצמה רואה אחת כל והערבית, דית

 הערכה וזו השני, הצד עם. מייצגת
 עם ולא איתי מדברת את כי שלי,

 איתנו. במילחמה נמצא הערבים,
 את רואה מהערבים גדול חלק

המדינה. בחיסול שלו היעד
ה מטעם כרוז חולק אתמול

 לתיכוניסטים הערבים סטודנטים
 כדי לאוניברסיטה שבאו הערביים

 לא עוד בחינוודכיניסה. לעבור
 כתוב היה בעבר. כזה כרוז ראיתי

ה שהסטודנטים השאר, בין שם,
 לחיסול מאבק על מכריזים ערבים
 אש״ף. בהנהגת הציונית, הישות

 אוייבנו, בסימון: משהו שם היה
 מתוחכם הוא מדינת־ישראל, שהוא

צרי אנחנו חדשני. בנשק ומצוייד
מבי את בו. להילחם ללמוד כים
 כמימד ההשכלה את לקחו הם ן נה

 כלומר, הציונית. הישות להשמדת
 יותר להיות כדי ללמוד צריך

 הזה הכרח את מהיהודים. חכמים
 יגידו כך אחר הערבים. הפיצו

תי קבוצת לאוניברסיטה ■שהגיעה
 * שקסטל תמימה, ערבים כוניסטים

 יהודית פאנאתית קבוצה בתור
 פא- שאנחנו יגידו אותם. התסיסה
 לי מסייעים כאלה דברים שיסטים.

 לגבי שלי ההשקפות את לבחון
 קורא אני הערבים. הסטודנטים

 את לעצמי ונותן הזה המיסמך את
בהתאם. ונוהג הפרשנות

 יושכ• שאתה מאז מדוע •
 הסטודנטים הסתדרות ראש

 כאוניכרסיטה הימין הקצין
עמדותיו. את

דברים הרבה פעם היו תראי,

ערבי־ישראלי בנק של ההצלחה לספור להצטרף
 במספרים. הצלחה ספור הוא ערבי-ישראלי בנק
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 •244/״0ב־ גול הנקי והרווח 30ל־ הגיע הסניפים מספר
 בנק, של החדשנית הבנקאית מהגישה נהנים לקוחותינו אלפי עשרות
לאומי. בנק — במדינת והותיק הגדול הבנק של בת חברה שהוא
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