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כהפגנה (משמאל) ב׳׳ץ מנהיג
במעצרי־מנע!״ אותם לעצור צריך ״היה

עמ שבראשם מהימין, הסטודנטים
 הסטודנטים אגודת יושב־ראש דו

סטודנ ובין מנגבי, צחי הארצית
 קמפוס, חברי ויהודים ערביים טים

 ׳שבועיים. לפני בערב־שבת התחיל
 שבו לחדר נכנס יהודי סטודנט

ב וכיבה ערביים סטודנטים גרים
הת הדבר האור. את הפגנתיות

 גרם ולא אידלסון, במעונות רחש
 היה זה אך מיידית. להתלקחות

לבאות. סימן
 במוצאי- אירעה הבאה התקרית

ב 16 מם׳ בבניין בצהריים, שבת
 בשם ערבי סטודנט רזניק. מעונות

ה באותו המתגורר זריק, סמיר
 אכל הדירה, במיטבחון ישב בניין,
ת למוסיקה והאזין  מ־ שבקעה ערבי

 זינק לפתע ברשותו. ׳שהיה רשמקול
שאינו יהודי סטודנט סמוך מחדר

 את וסגר המאיירי ניגש אז הבניין.
 ניחתה אחר־כך מייד הרשמקול.

 נשברו בקבוקים שני מכה, עליו
 ולא לפינה נדחף הוא ראשו. על

 שיתיוקפיו משום ׳להימלט, הצליח
ש ברגע בדיוק הדלת. את נעלו

 נפתחה סכין לידם נטלו הערבים
 אחר, יהודי סטודנט על־ידי הדלת

החוצה. לברוח הצליח והמאירי

שירי
חנוכה

 עלי זריק, של לחדר כרו ^
 ויכוח שהתנהל אישר בשיר, י י

חברו המאירי בין  דחה אך לחדר, ו
 סטיו" ששלושה הטענה את וכל מכל

את לרצוח ניסו ערבים דנטים
הרןרכ מקום על מצכיעה רוזנפלד סטודנטית

!״ אלימים מאוד נראו ״הס

בסיכסוך־ התחיל
ש לכולם ברור היה

 תיאר לא איש אך היגרה.
 ישני בין ;אלים שוויכוח לעצמו

 המעונות ׳מבנייני באחד סטודנטים,
 אחריו יגרור הירושלמי, בקמפוס
פצו עם קרים, בכלי־נשק דו־קרב

ל כבדים ונזקים עצורים עים,
רכוש.

שבין בדו־קרב, האחרון הסיבוב

 יצא המאירי אילן בבניין. מתגורר
 באותו הגרה הברתו, של מחדרה
נע לא המיזרחית המוסיקה הבניין.

לאוזניו. מה
 במיטבחון שהתרחש מה על

 טוען המאירי אילן חלוקות־הדיעות.
 קול את להנמיך בנימוס ביקש שהוא

שני זריק אך המוסיקה,  חבריו, ו
 התגרו ואף סירבו אליו שהצטרפו

באותו גר אינו שהוא בטענה בו

ש בתוקף הכחיש הוא המאירי.
 הונף הוויכוח של כלשהו בשלב
סכין.

 נודע האוניברסיטה לשילטונות
ב הראשון ביום רק התקרית על

 הגיעה הר־הצופים על אך בוקר,
 במוצאי- כבר לשיאה המתיחות

ל נעצרו סטודנטים שלושה ■שבת.
 עזרה־ טיפול קיבל אחד חקירה,

 סטר ושלושה בביודחולים, ראשונה
 שחדרם טענו אחרים ערבים דנטים
 אנשי־הביט- הושחת. ■ותוכנו נפרץ

 כשהמקור עירנותם, את הגבירו חון
 של קבוצה היתר. לדאגתם העיקרי

 ממיפלגות־הימין, יהודיים סטודנטים
ו במעונות 11 במועדון שישבו

שירי־חנוכה. שרו
ב הופיע בבוקר הראשון .ביום
 הסטודנט כ״ץ ישראל של משרדו

ש לכ״ץ סיפר הוא בנימין. מוטי
 עצרו ערביים סטודנטים חמישה

 למדעי־הרוח הפקולטה בבניין אותו
 הוא אם לכ״ץ: למסור לו ואמרו

 ,11 למועדון שוב יבואו וחבריו
 או־ כששאל אותו. ירצחו הערבים

 ממנו, ■רוצים הם מה בנימין ■תם
או ראו שהם החמישה לו הסבירו

 בחברת במועדון במוצאי-ישבת תו
 כך על דיווח בנימיו מוטי כ״ץ.

 היה כ״ץ ולישראל לאנשי-יהביטחון,
במועדון להופיע חייב שהוא ברור

 יעל כשסיפרה נרגשת מאוד הייתה
ל ■שבא ״זה אחר־כך: שהתרחש

 היתה לא מפוחד. מאוד היה הודיע
 יצאנו קרה. מה ■להבין שהות לנו

 כ־ עמדו ומולנו המעונות לכיוון
סטו לא בוודאי חלקם איש, 150

 המוכרים אלימים פרצופים דנטים.
 מאוד־מאוד נראו כולם מקסטל.
 בשורה עמדנו ומפחידים. אלימים
!׳יעבור לא ,הפשיזם :וצעקנו

 ירדו ומהן ■מוניות הגיעו בינתיים
 הביתה!׳ ,אש״ף וצעקו: אנשים

בגו הגנו ואנו בקבוקים זרקו הם
הערביים.״ הסטודנטים על פינו

 לטלפן רץ מאנשי־השמאל אחד
ה גם באו ואחר־כך למ״שטרה,
 בין הפרידו השוטרים עיתונאים.

 והגנו הערבים את הקיפו המחנות,
התפזרו. שהם עד עליהם

 ואנשי שהמישטרה לפני
 ה־ בין הפרידו מישמר־הגבול

 לשדה־קרב. המקום דמה ניצים,
 מ־ בעינה נפצעה אחת סטודנטית

וסטו לטיפול, ונלקחה שבר־בקבוק
 מאימת לברוח ניסו ערבים דנטים
 בשיר: עלי סיפר קסטל. אנשי

ב ■רעש ושמעתי בחדר ״ישבתי
 כיביתי לא החוצה, יצאתי חוץ.

 אותו. נעלתי אך בחדר, ■האור את
 אנשים ראיתי למטה כשירדתי

את ערבים. סטודנטים אחרי רצים

מוגבר. בכוח בערב הראשון ביום
 שאחד כ״ץ, טען האירועים אחרי

 היה בנימין על שאיימו הסטודנטים
לי באותו שדקר זה דאוד, חמיז
 סטודנט הראשון, היום ליל לה׳

אחר. יהודי
 דיעה יש מקמפוס קמינר לנועם

ו כ״ץ ״מטרת :העניין על אחרת
ה בסטודנט להתגרות היא חבריו
כש מכליו. ולהוציא הבודד ערבי

ו כתוקף מיוצג הוא מתפרץ הוא
 זה אחרי כנתקף. מוצג היהודי

 התוקף.״ נגד לפעול אפשר תמיד
 חמישה איימו אכן אם ברור לא

 ימה בנימין, על ערביים סטודנטים
 היה לא בבוקר הראשון שביום גם

ה עם להסתבך עניין מהם לאיש
ב להתארגן ביכולתו הידוע ימין,

מהירות.

 ״הפשיזם
יעבור!״ לא

 חבריו עם בערב הופיע ״ץ די
 שירי- לשיר כדי במועדון, **

 עומד שמשהו יחשו ■והכיל חנוכה,
להתרחש.

 יצא בערב ■תשע לישעיה קרוב
 ממועדון ■שימעיוני ראובן הסטודנט

מועדון לעבר לצעוד ׳והתחיל 11

כהדרו השכור מכשיר־הטלוויזיה על מצכיע כשיר סטוד;ט
״החדר כל את לי הרסו ״הם !

 מבחוץ מפעיל. הוא שאותו ,15
 הסטודנטים כשיצאו צעקות. נשמעו

 ש״נד את ראו הם החוצה, היהודיים
 בורחים ׳ואלמונים ■שותת־דם עוני

מהמקום.
ץ: סיפר  מיר־ התפתח ״מייד כ״

 לחדרים. ורציו לחמוק ניסו הם דף.
 והם הדלת, על ׳נקשנו באנו, אנו

 התפתח החוצה. החלון, דרך קפצו
׳ו סכינים שלפו הם חדש. מירדף

שרשרות.
 המיז שטו הדוקר. נתפס ״לבסוף

 ישן הוא סטודנט. לא הוא דאוד.
 מהכפר והוא אחיו, אצל כנראה

 בביטחון, מידע עליו היה דבורייה.
 ב- נעצר לא הוא זאת ׳ולמרות

 את למנוע היה ■שיכול מעצר־מינע,
שליפות־הסכץ.״

 רץ הערביים הסטודנטים אחד
 חברי התכנסו ■שבו האולם לעבר

 מדי נערכות שישיבותיהם קמפוס,
 להם סיפר הוא בערב. ראשון יום

רוד הסופרמרקט שליד שברחביה
ערבים. אחרי וחבריו כ״ץ פים

רוזנפלד מאיה קמפוס חברת

 ורדפו בכוח היכו הם שתפסו מי
 יותר, מאוחר האחרים, כל אחרי

 שהדלת ראיתי לחדר כשחזרתי
נפת אלא נפרצה, לא היא פתוחה.

במפתח. חה
 החדר. כל את לי הרסו ״׳הם
בג זרקו ודרכו החלון, את שברו

ה צמיגי את חתכו החוצה. דים
 את ספרים, קרעו שלי, אופנים

 לי שברו לריצפה. זרקו הטלוויזיה
ומצל חידש טייפ גנבו כלי־רחצה.

 במגירה שהיו לירות אלף 32 מה.
 באיחוד, באו אנשי־הביטחיון נעלמו.

 ן כבר זה את ■שעשו ■שאלה אחרי
 ברח. לחדר שלי החבר בחוץ. היו
פחד.״ ■מרוב הביתה נסע הוא

ארב רציני: היד. קציר־הקרבות
 ■בבית־חולים, אושפזו ערבים עה

 נעצרו נוספים סטודנטים ארבעה
 עולה אחת, וסטודנטית לחקירה
 בעינה. נפצעה מצרפת,

ער היו שהעצורים הוא המוזר *
 אחד לא אף — קמפוס ואנשי בים

מהימין.
)76 בעמוד (המשך




