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לשט להגיע לעיתונאים היום פשוש לא

הת בלא נסגרים שטחים הכבושים. חים
העי לאחור. מופנה והרכב מוקדמת, ראה

 להגיע כדי שונות לתחבולות נזקק תונאי
תפקידו. את ולמלא ליעדו
 את לראיין כשנסעתי השבוע, לי קרה כן
 בגוש-עציון, המתגורר כץ, יעקוב הד״ר

 מעבר יהודי ליישוב גם אלון־שבות. ביישוב
 זה ואולי קלה, אינה הגישה לקו-הירוק

 שאליו העגום המצב את מכל יותר ממחיש
אלה. ישובים נקלעו

באוני לחינוך בחוג מרצה כץ, הד״ר
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 בקרב יחיד״סגולה הוא בר־אילן, ברסיטת
 הכבושים, בשטחים היהודיים המתיישבים

 כץ נחרצת. דעתו גוש-אמונים. אנשי בקרב
 ככל מהר חד־צדדית, נסיגה בעד הוא

 טריטוריאלית פשרה בעד הוא האפשר.
 לצד פלסטינית מדינה קיום ורואה-בחיוב

 מי בין בודד קול הוא קולו ישראל. מדינת
השלמה. ארץ־ישראל על שמדברים

 בדרום״ ביוהנסבורג נולד ),42( כץ
 אמו דתיים. ציונים היו הוריו אפריקה.

 הציונית. בפדרציה פעילה עסקנית היתה
התיכוניים לימודיו את שסיים אחרי מיד

 בני־ בתנועת ומדריך כחניך לארץ. עלה
 את שיגשים לגביו טיבעי זה היה עקיבא,

 הראשון היה הוא ארצה. עלייתו בעצם עצמו
 הוריו גם הצטרפו אחר״כך שעלה, במישפחה

ואחיו.
 לישיבת־ הגיע הוא לארץ עלייתו עם

 ישיבת- זו היתה ביבנה. כרם ההסדר
בישי שנים ארבע אחרי הראשונה. ההסדר

 במיסגרת מוצנח לנח״ל התגייס הוא בה
קורס-קצינים. גם ועבר ישיבות־ההסדר,

התח ששת״הימים מילחמת אחרי חודש
בסמינר למדה שלומית שלומית. עם תן

 ערך משותף ומורה וושינגטון, גיבעת למורות
 בצה״ל שירתה שלומית גם היכרות. ביניהם

כמורה-חיילת.
 באבן־שמו- לגור עברו נישואיהם אחרי

המ יעקוב קריית־גת. ליד איזורי מרכז אל,
 אחר- לרבנות. והוסמך בישיבה ללמוד שיך

 בר־אילן. באוניברסיטת ללמוד התחיל כך
וב בפסיכולוגיה ראשון תואר עשה הוא

 הדוקטוראט ואת בחינוך, שני תואר חינוך,
 בארצות־הב־ עשה חינוכית בפסיכולוגיה

באוני כמרצה משמש הוא היום רית.
בר־אילן. ברסיטת




