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הת 1981 שנת של האחרון כגליון

סטו שערכו פוגרום על כתבה פרסמה
 הלימודים, לספסל בחבריהם ימניים דנטים
ערבים. וסטודנטים קמפוס, תנועת אנשי

).2313 הזה (העולם
שהוז ציטרין, בן־ציון הזה, העולם כתב

בצו דיווח המותקפים, על-ידי למקום עק
 האוד זהות לגבי רב ספק השאירה שלא רה

למהומות. ראים
 המשמעתי בית־הדין פסק שעבר בשבוע

הר של חמור עונש האוניברסיטה של
 אגודת־הסטד ליושב-ראש לשנתיים חקה

 עמד שאז כ״ץ, ישראל הארצית, דנטים
בית־הדין הירושלמית. האגודה בראש עדיין

30.12.81 הזה״, •״העולם
מאוחר איישור

 הצדדים, משני נוספים סטודנטים הרשיע
הו היוותה כ״ץ של הרשעתו דווקא אך

 אירועי- את שחקרה שהוועדה, לכך כחה
 שעשה מה עשתה באוניברסיטה, הדמים
 מי לאור. האמת את והוציאה הזה העולם

עצמו. הכתב היה מהתוצאות התפלא שלא
ציטרין: סיפר
 — הירושלמי לקמפוס באנו כאשר
אח יומיים — ואני סרגוסטי ענת הצלמת

הסטו של לחדרו נכנסנו ליל-הדמים, רי
 נוקה, שהחדר למרות בשיר. עלי דנט

 תיאר בשיר הרם. של סימנים בו ניכרו
 שנכנסו מי לרכושו עוללו מה בפרוטרוט

מזע היתר. התמונה מפתח. בעזרת לחדרו
זעת.

הווע חברי לחדר נכנסו משם, כשיצאנו
האי לבדיקת האוניברסיטה שמינתה דה,

הרא וביום בשבת בקמפוס שהיו רועים
 חב־ שלושת התחילו שאז מניח אני שון.

ה בשטח התרחש מה לתפוס רי-הוועדה
מעונות.

 לסטודנטים פנינו בכך. הסתפקנו לא
באו במקום התרחש מה ושאלנו נוספים

 אחד שאכן הודו המותקפים יומיים. תם
יהו סטודנט היכה הערביים הסטודנטים

הד כולם אך עליו, להתנפל שניסה די,
פרופור לכל מעבר נופחח שהעניין גישו
ולת להשתולל לימין עילה וששימש ציה,
במעונות. ערבי סטודנט כל קוף

ש המידע במרבית מצויירים כשאנחנו
יש של ללישכתו נכנסנו ללקט, יכולנו

 אגודת־ יושב־ראש אז שהיה כ״ץ, ראל
 שכ״ץ ידענו כבר הירושלמית. הסטודנטים

המר הדמויות היו הנגבי, צחי וחברו,
ה הסטודנטים שערכו בהתקפות כזיות

הערבים. על ימניים
 בני־מישפחה, עם משיחה התפנה כ״ץ
 שאלותי. על ברצון והשיב לבקרו, שבאו

 מתוב־ ערבית התארגנות זו היתד. לדעתו,
 בחג־ ביהודים לפגוע שנועדה ננת־מראש,

 סטודנטים הם ההתארגנות יוזמי החנוכה.
 לזרוק יש שאותם תומכי־אש״ף, ערביים

מהאוניברסיטה.
 באירועים, חלקו היה מה אותו שאלתי

 מתגוררים שבהם שחדרים, ייתכן וכיצד
שנכ לזרים טרף היו ערביים, סטודנטים

 שיכול כ״ץ, בידם. כשמפתחות לשם נסו
 ערבי סטודנט כל עשה מה לספר היה

 אני מה על ידע לא ליל־דמים, באותו
 לשהייתו אליבי יש שלו ציין רק הוא מדבר.

 לא יהודי שסטודנט ייתכן לא במקום.
 שבמעו־ במועדון שירי־חנוכה לשיר יוכל
נות.

 שאלתי עליו, איימו שערבים כשסיפר
 על יאיים מהם שמישהו סביר זה אם אותו

 הוא באוניברסיטה, הכוח את שמייצג מי
שכן. בביטחון ענה

להע ואני, ענת ניסינו, לתל־אביב בדרך
 להפריך הביקורת, במיבחן עדות כל מיד

 שהיתר. העדויות אחת לאששה. או אותה
כ״ץ. של זו היתד. במיוחד בלתי־משכנעת

 בכל הבאתי, הכתבה, את כתבתי כאשר
 הדגשתי אך כ״ץ, של דבריו את זאת,

 להטיל יש במקום, בעובדות שבהתחשב
בגירסתו. חמור ספק

 ועדת- בידי שהיו הכלים, היו לא בידי
 כאשר אך האוניברסיטה. של החקירה

 המשמעתי בית-הדין של פסק־הדין פורסם
 מה את למעשה שאישר האוניברסיטה, של

 כ״ץ הורחק ושבעקבותיו אז, שכתבתי
 שלא יכולנו לא מהלימודים, לשנתיים

 בשעה כ״ץ, של השלוות בפניו להיזכר
טענותיו. את לפנינו ששיטח
 אותי עצר כתבה, אותה פירסום אחרי
 אגודת־הסטודנטים מעסקני אחד ברחוב

הוג אנחנו שאין טען הוא התל-אביבית.
 מן יוצא בלי תמיד, שאנו משום נים,

 לו עניתי הערבי. הצד את מצדיקים הכלל,
 מקווה שהוא לי ענה והוא שעניתי, מה

לאור. האמת את תוציא שהוועדה
שקרה. מה שזה שמח אני
ציטרין. בני של דבריו כאן עד

לאובייק נוסף קטן מיבחן הוא זה עניין
 אני הזה. העולם של ולטיב־הדיווח טיביות

באו בדיעבד, מוכח זה במקרה שגם שמח
 הן במיבחן, שעמדנו ביותר, המוסמך פן

חרי מבחינת הן הדיווח, מהימנות מבחינת
הסיגנון. פות

9$ •940

ת ב ת :ובאחור■ ומסעד כ והדוגמנית הבער
 היפהפיה, הדוגמנית דרור, סמדר

 ניסה המיסעדן שבעלה טוענת
 — - ,כעוד אותה, לאנוס
 שהיא טוען שהוא

1 מופקרים חיים חיה . 1*1 
כקלות־דעת. ומתנהגת

ת ב ת שער כ :הלזדזמ■ ה הנצחי המפסידן
 פרס שימעון שוכ. הפסיד הוא

ו מיפלגתו, ואת עצמו את הישלה
 נגדו. המיפלגה תוססת עכשיו
 מאחרי עמד מה בסכנה. מעמדו

 הוא מה ץ הקנוניה
 עכי לעשות מתכוון

 יפול הוא האם שיו?
נאנסתז־ עתה דורה בהי □1

מספרתמדזוח אבנרי אורי
 את החושפת חדשה סידרה כפתח

 מקרי־האו־ של והנסיכות המניעים
 — כ־ נאנסת מספרת נס,

 הטראו־ על גילוי־לב
¥ שהיתה המזעזעת מה 1 1 1 
^לה.

דתגב־ שבה בחינה
 מאוחדת חזית שה

 וה־ הישראלים של _3§1§ן|
 במחיצתה ערבים, 1188*86.

 מלי־ השחקנית של ,,, 11§
(מירי!) מרקורי נה 1

מאר־ ואנשי־הרוח
התיכון. הים צות באוהל רצה0 ־־'־ י־̂־

 הכפול הרצח את משחזר הזח העולם
^—• בפרטים ומתאר — 2 מס׳ ^ 

 מפרי אחת בוצעה כיצד
¥ ביו־ החמורות שות־הרצח 1 1 1 

המדינה. בתולדות תר

קצין של לבטיו
בר כני :מזעזעת אנושית תעודה

 את שהשף! כמילואים מג״ד כש,
 מספר המערבית, כגדה המתרחש
 עליו שעבר מה על הזה״ ל״העולם

ש כשעה כעל-מצפון קרבי בקצין
 תוב- את לבצע נשלח
 הביטחון שר ניות

 כשטחים שרון אריק
^ הכבושים.

לכלב■□ אות□ זרוק
 מאיר וגולדה גור מוטה דיין, משה

 היום, כל מתקוטטים
7 רכות העסיק והדכר 1 1 ̂

 ה־ כית־־המישפט את
עליון.

חוגגת יהוד
 על־פי סשחק יהוד שהפועל ידעו הכל

 לא זה אך קלוקלת. שיטה
 — נס לחולל לה הפריע

 ב־ נאחזה כולה והעיירה
נגד השוטריםאכסטאזה.

הבלשים
קו זה כסרטים. רק קורה לא זה
 _ ה־ כמציאות: רה

 את רודפת מישטרה
 כ־ הפרטיים הכדשים
עכודתם.

ליונה היה הנץ
 מרתק, ספר בתכ הרככי יהושפט

 כגין מגחם את מאשים הוא וכד
 ד*-! _ ה־ החורבן כהבנת
 כעיקכדת — שלישי

 ו־ הקדמונים הקנאים
־ כר־כוככא.

1 הכת בתוככי
| מדהימים׳עיל^עיסקייהכת ^
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27 משי ותולעת־
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1■  3 2334 הזה העולם


