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 בשנה .32ה״ בת פולק מרים ונקברה מתה שנה 15 לפני
 בתה לצד ונקברה אנגלוביץ טרזה אמה גם מתה שעברה

 של הלווייתה אחרי קצר זמן בראשון־לציון. בבית״הקברות
 שעברו הגיור כי ראשון־לציון לרבני נודע אנגלוביץ, טרזה

 הרבנים כהלכה. כל״כך היה לא ארצה עלייתן לפני השתיים
 ולהעבירן הנשים שתי של גופותיהן את להוציא מתעקשים

 בית־ איזוז של לגדר מחוץ אף או נוצרי לבית״קברות
קברות.
 הרפז, עדינה מרים, של ואחותה טרזה של בתה

 עם קשר יצרה שערוריה, הקימה בתל־אביב, המתגוררת
 הרבנים אבל הרבנים. נגד בג״ץ והגישה אמצעי־התיקשורת

 על שוב נודע והשבוע אחד מאף פוחדים לא בארץ
 את שאלתי מקיברן. הגופות שתי את להוציא החלטתם

 את לקבור מתנגדת כל־כך היא בעצם, מדוע, הרפז עדינה
יהודי. לא בבית־קברות אחותה ואת אמה

 בגלל ילדים. לו וילדה איתו חיה ליהודי, נישאה שלי אמא
 עלינו אחר־כן־ המילחמה. בזמן במחנה־ריכוז כולנו ישבנו יהדותו
 ואני אחותי וביהדות. הזאת בארץ חיינו את קשרנו כולנו ארצה.

 יהודים ילדים לנו נולדו הפיתקאות, כל עם ליהודים נישאנו
יהודים. שכולנו מרגישים ואנחנו
אותן? להעביר רוצים בדיוק לאן •
 זה יודעת שאני מה כל יותר. איתי מדבר לא אחד אף יודע? מי

 כי לעניין, קשורה שאני חושבים לא הרבנים ומהטלוויזיה. מהרדיו
צרות. עושה אני

במאבקך? לך עוזרים אנשים האם •
 עוזרת אלוני שולמית ח״כ יכולתו. לפי אחד כל עוזרים. כולם

 קשה אבל לאומית. בושה הוא העניין כל דעתה לפי גם ומייעצת.
בימי־הביניים. עדיין שחיים אנשים נגד להילחם מאוד
 מחוץ אל אותן יעבירו זאת בכל אם תעשי מה •

היהודי? לבית־הקברות
 המנוחה, בן־אחותי ואת אבי את בנותי, שתי ואת בעלי את אקח
 טובים לא אנחנו אם נתנצר. ביחד וכולנו בצה״ל, היום שמשרת
חיים. כיהודים טובים לא בטח אנחנו אז מתים, כיהודים מספיק
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 דיברתי אבו־חצירה. אהרון לח"כ משהו לו עשה המעצר
 איתי דיבר והוא עונשו את לרצות שהחל לפני יום איתו

 היום אופטימי. מאוד ונשמע התבדח ואפילו בחפשיות
שאלות. כמה אותו לשאול וביקשתי אליו טילפנתי

 עם לדבר רוצה לא ואני שאלות על לענות רוצה לא אני
עיתונאים.

 שאלה אישית. לא לגמרי שאלה אותך אשאל •
בסדר? זה שלך, למיסלגה שנוגעת

אחת. שאלה רק אבל
 פורשת לא תמ״י מדוע היא שלי השאלה בסדר. •

עניים? יותר עוד העניים את שעושה מהממשלה
 בזמן ברצינות אליה להתייחס תצטרך שתמ״י נוקבת שאלה זו

 הזאת, בממשלה היתה לא תמ״י שאם לך אומר רק אני הקרוב.
עניים. יותר עוד היו הענייים

 מספיק לא עדיין הם דעתך, שלפי אומרת, זאת •
מהממשלה? שתפרשו כדי עניים,

 תשובות, עוד רוצה או/ אם אחת. שאלה על שאענה אמרתי
בשבילך. תשובות לו יש אולי אוזן, את שאלי

 פרי מנחם פרופ' את זה במדור ראיינתי שביעים לפני
 שאלתי כולם, כמו אני, גם האוניברסיטות. סגירת בנושא

 כמו דלפונית מדינה באמת האם המרגיזה השאלה את
 ימי־הביניים, לספרות סטודנטים לסבסד צריכה שלנו

 כשר אסא פרופ׳ של חמתו את העלתה זו שאלה למשל.
 אלי שטילפן תל״אביב, באוניברסיטת לפילוסופיה מהחוג
ואמר:
 עשיתי טעותם על האחרים כל ואת אותך להעמיד כדי

 המחלקה על רק מדברות לי שיש התוצאות קטנה. עבודת־מחקר
 במדעי־החזז. דומים חוגים הרבה שיש מניח אני אבל לפילוסופיה,

 מישרות 8 בכירים, מרצים של מישרות וחצי 13 יש שלנו במחלקה
 וחצי ומישרה החוץ מן מורים של וחצי מישרה עוזרי־הוראה, של
 כל את כולל נטו, ביחד, האלה המשכורות כל מזכירה. של

 _ להוסיף צריד זה על לשנה. דולר 300,ב־ססס מסתכמות ההטבות,
 הסכום את ומקבלים וכדומה החזקה לספרים, דולר 30,000כ־

דולר. 330,000 כלומר — לשנה לפילוסופיה המחלקה שעולה
הסטודנטים? מכניסים זה מתוך כמה •

 שכל מכיוון ראשון. לתואר תלמידים 400 יש שלנו במחלקה
 את רק העניין לצורך מחשב אני חוגים, בשני לומד מהם אחד

 נוספים תלמידים 100 יש מהם. אחד כל של שכר־הלימוד מחצית
 שלהם. שכר״הלימוד כל את מחשב ואני יותר, גבוהים לתארים

 בשיעורים משתתפים שרק זרים, תלמידים כ־סססז יש זאת מלבד
 לפי .15* רק מחשב אני שלהם ומשכר־הלימוד שלנו

 לתלמיד, דולר 1000 כלומר עכשיו, עליו שמדובר שכר־הלימוד
 יותר דולר 130ב־ שהם דולר אלף 460 למח׳ התלמידים מכניסים

 אבל לשנה, דולר 500 רק שילמו היום עד אומנם עולים. שהם ממה
 האינפלציה, ובגלל האחרון לחודש הם שעשיתי החישובים כל

פחות. עלה הכל חודשים כמה לפני
 כסף חסר תמיד מדוע פשוט, כל־כך זה אם •

לאוניברסיטה?
 כל כימיה, רפואה, מחשבים, דווקא. המדוייקים המדעים בגלל

 אבל הרבה. משקיעה המדינה ושם כסף, מאוד הרבה עולים אלה
יודעים. לא פשוט בבורותם, רייסר, חברי־כנסת.כמו זה כל את

 כל־בך טולים המדוייקים המדעים דווקא אם אז •
אותם? דווקא לסגור צריך אולי הרבה,

 , העיתונים באחד מודעה ראיתי השבוע כסף? שאין אמר מי
 דווקא, דובר שם ושומרון. יהודה למיכללת הרשמה על שמודיעה

 בהם שהעלות מיקצועות אלקטרוניקה, על הנדסת־מחשבים, על
 לא הם מדוע כסף? יש ושמרון יהודה למיכללת מאוד. גבוהה
 סיגריה מרחק רק זה הרי לבר־אילן, או לתל־אביב להגיע יכולים

מכפר־סבא?


