
לפרופסורים ציונים

 מסוגלים לא •
לגמור
 היחיד הדבר במיוחד, מדאיג כשהמצב לפעמים,

 המוביל זה הוא שהליכוד העובדה הוא אותי המרגיע
 אגי ואז בזול. אותנו שימכור זה הוא המוזלך. את

נרגע.
 לא האלה, המוחלטים חסרי־הבישרון - שהם מפני

 מתחילים שהם דבר וכל דבר, שום לגמור מסוגלים
 מילח* הנכונה״, ,הכלכלה כמר. לטימיון, שירד סופו

 גם וכמו תעלת־הימים הלביא, פרוייקט מת״הלבנון,
הנוכחי. המדיני התהליך

הלחימה אומנות •
ת מהכנסת להעיף יש  התורה דגל של השני הנציג א
 מ״אי־ כתוצאה הנראה, כפי בכסאו, שזכה גפני, משה

 בגלל רק ולוא בבני־ברק. קלפיות במיספר סדרים־
ת תגרור מהכנסת שהרחקתו הידיעה  לצה״ל גיוסו א
חודש. 18כ־ של סדיר לשרות
 ״תורתו־אומנותו״ מההגדרה כה עד שנהנה גפני, ח״כ
 חדל כי הפוליטי, לעולם כניסתו עם לצה״ל, הודיע

זו. בהגדרה מלהיכלל
 צבאי, לשרות בניגוד בפוליטיקה, שהעיסוק נראה

ת דוחה מ ה תורה. לי הי נסגר איך לראות נחמד זה י

ת האחרון. ניסיונם א ת לשומרון טרפו הם בז  קלפיו, א
ת הכושלים,להכשיר־ בניסיונותיו אש״ף. א

את גם אולם,  שומרון, רמטכ״לנו. הסתפק לא בז
 של במדיניות־החוץ גם ידו שולח קודמיו, לכל בניגוד

 פיתרון אין שלאינתיפאדה קבע בתחילה ישראל.
סה מדיני, פיתרון תבע אחר־כך צבאי. ת להכשיר וני  א

 ועתה מדיני. למהלך כפרטנר אש״ף אירגון־הטרור
 שר־ של המדינית שתוכניתו בארצות־הברית קבע

א שלו הביטחון, ה כפוף, הו בת־ביצוע. אינ
 חרג שומרון לקביעותיו, להתייחס צורך שום ללא
תו חמורה בצורה סה כרמטכ״ל, מסמכו  להטעות ני
ם, בדיווחים אותנו טיי  במהלכים ידו ושלח אינטרסנ

ם הטוב שבמיקרה ישראל, של המדיניים  בגדר אינ
סמכותו.
ובממש בך צורך כבר אין כזה רמטכ״ל עם - רבין

ם אין במדינת־ישראל אך לה.  אולי כזה. לרמטכ״ל מקו
ברפובליקת־בננות. שליחות איזו לו תמצא

 ,החתולים •
וערי־הפיתוח השמנת

 ערי״הפיתוח" חשבון על ״התנחלויות כמה מעניין
 שרנו- ש״העניק" שקלים, מיליוני 250ב״ להקים יכלו

כשו הממלכתי, תפקידו בתוקף פרס, שימון האוצר,
 ההסתדרות. של לקרנות״הפנסיה הלאומי, האוצר מר

ההס של לקופת״החולים שקלים מיליוני 60 בתוספת
לדמי־הבראה. שקלים מיליוני 150ו־ בלבד, תדרות

 והנגב״ הגליל על-חשבון ״התנחלויות כמה מעניין
 מימון תוספת השקלים מיליוני 20ב״ להקים יכלו

 או באחרונה, לעצמן המיפלגות שהעניקו המיפלגות,
למקו ויועברו מועברים שהועברו, המיליונים במאות

 חברת- במיפעלי במושבים, בקיבוצים, שימון רבי
בהסתדרות. בעלי״שררה ולסתם הכושלת העובדים

המשמו שימון #
ך שתמה ולמי  העובדים, קיסר השני, החתול אי
מסתפק שימון, הראשון, לחתול מוותר בתוספת־יוקר ו

 דרך ״תורתו־אומנותר מהיות גפני, של בחייו מעגל
תו־אומטתד קיו ״חיילותו־אומנותו״. ועד ,פוליטי

קה היתה לא זה מעגל סגירת  ח״כים, כמה לעוד מזי
 אינו אישי שמיספר הדתות, ומכל המיפלגות מכל

שלהם. האישי ברקורד מופיע

ודם דוודי־שמש •
 ינואר בחודש היו יהודים לרצוח ניסיונות 498

 בבקבוקי-תבערה, ושומרון. יהודה ברחבי לבדו
ובמסמרים. בגרזנים באבנים,

 יפה״, ״עולים יהודים לרצח ניסיונות כאשר רק
 הכורסאות ליושבי לדווח השטחים״ ״כתבי טורחים
 חמש שחיים מי של מאורח־החיים מעט בשפלה

מכפר־סבא. דקות
הזוו ב״פוגרומי מתרכזים הדיווחים כמובן, אז עד

 ובדוודי- בשימשות־הרכבים היהודים שעורכים עה״
 והדו- השלום שוחרי הערבים, שכניהם של השמש
קיום.

 של לא בדם. עולה האמת פירסום שבארצנו, נראה
המתנחלים. של אלא חלילה, הכתבים,

 שומרון את לפטר #
עכשיו! —

ת מייד לפטר יש סיבות כמה בגלל  הפוליטיקאי, א
שומרון. דן הישראלי, המטכ״ל בראש היום העומד

א שומרון חיד הו ת המקבל בישראל הי  הגדרת א
ם חדירות כי ערפאת,  פעו־ אינן פיגוע למטרות מחבלי

ר ניתן לא אחרת, לות־טרור. ת להסבי שר העובדה א
 ששומרון מה יודעים, סדירים וחיילים צה״ל אלופי בץ,

 נעשו האחרונים בחודשים כי יודע־: ״לא מה משום
 של חוליות על־ידי ופיגוע חדירה ניסיונות עשרות
 הודיע שומרון ורק גדר־המערכת. על שנעצרו אש״ף,

ה על ויתרו ״הפלסטינים כי פומבית  הפלסטי- האמנ
ת זנח ואש״ף ניתן!),  הטרור.״ דרך א

סכן א שערפאת שומרון, מי  בהצהרות התחשב ל
אם ולא במוקד, שומרון ת עימו תי  הודאת־אש״ף א

א כי האחרונה, רי עומד הו  החדירה ניסיון מאחו
לא ושזה שעבר, בשבוע חוליית־המחבלים של והפיגוע

ל בסכומי־עתק להציץ צריך בלבד, סימלית ד  ולהבין ה
ם משנה ולא בגדול. משמן ששימון  על־חשבון זה א

 שלא עמך־ישראל, שאר וכל ההתנחלויות ערי־הפיתוח,
בהסתדרות. מכוס־התה לוגם

ועשיר עני •
 פרס, השבוע נדהם להתאבד!" זה דבר מין ״איזה

 אביאל, חבר״מושב של דבריו את ששמע אחרי
 לדירתו וחזר - התאבדותו ניסיון את בו שקשר

 נווה-אביבים, בשכונת־היוקרה והמרווחת החמימה
טוב. מכל המלא המקרר את ופתח

 הפלמ״ח חסידי •
הפלסטיני

תם כל איך מעניין  בזי הקדושות, הפרות שוחטי או
 מפטמים הציונות, תחיית ומלגלגי הפלמ״ח״ ״דור

 את במיקצת, ולו המזכיר, פלסטיני צעד כל בהערצה
הציונית״. ו״העשייה המדינה־ ״קום ההם״, ״הימים

 על הישראלית הציניות של הערגתית ההתרפקות
ת והכמיהה הפלסטיני, ההווה בי בססי  לקצת האו

 התרפקות ניסיון כל בצל תעמיד ערבי, יידישקייט
ת פלסטינית טי תנ עתידית. או

שגי לטעות עלול עוד הפלסטיני דור־ההמשך ואילו
 בריטניה נציגי לגירוש מקביל מיהודה היהודים רוש

ת וכל מפלסטינה־א״י. הגדולה א  ההירואית בעזרתם ז
ם היסטוריוני של  משב־ - השלמה בתל־אביב הפאבי

ה תבי רי סטו ומלמדיה. ההי

נאעיולוגיה •
 התנצל שמאלנינו, עם השבועי במיפגש השבוע,

הת את שהישווה על אש״ף, דובר אבו־שריף, בסאם
לאושוויץ. בשטחים ישראל נהגות

 דן הידוע הנאציולוג עם זאת תיאם לא הוא איך
 ההשוואה עם לבד הנטוש דן את והשאיר אלמגור,

כל-כך! וה״דגישה״ ה״נבונה"

)41 מעמוד (המשך
 מתודית בעיה יש מהם נכבד לחלק אבל

 כל שכלו פעם לא מרגישה אני רצינית.
 יכול לא כבר מזה גרוע יותר הקיצין.
להיות.

 להילחם צריכה האגודה ״לדעתי,
 ההוראה. לשיפור משהו שיעשו כך על

 לכל תעודת־הוראה שיחייבו לפחות
 בנו, זילזול זה הרי מינימום! מרצה.

הסטודנטים!״
 מומלץ למרצה הממוצעים הציונים

 8.2ל־ בפקולטה־להנדסה 6.0 בין נעים
שקיב המרצים כל לרפואה. בפקולטה

 אינו שהסקר טענו נמוכים ציונים לו
 גם לא״שיטתי. באופן נערך שהוא טוב,
 שהסקר חושב פקולטה אותה דיקן אם

 בעל המרצה של הספציפי במיקרה טוב,
 מיד- היה שלא נטען הנמוכים הציונים

 מיבחן אחרי נערך שהסקר או מייצג, גם
קשה. מאוד

הה רקות. שתי בדיוק מהם מתרגשים
 ללמד גם יודע חומר שלמד שמי נחה,

 שהאוניבר־ הזמן הגיע מוטעית! אותו,
 **־ מהבעיה!״ להתעלם תפסיק סיסה

 בלימודי־ שלישית שנה שנהב, אילן
המ מהמרצים כבר ״נמאס סוציולוגיה:

 לא אני המסמיקים. הנבוכים, גמגמים,
 מדהימים להיות יכולים שכולם אומר

 זכותנו זו אבל בידרמן, הפרופסור כמו
 באופן אנחנו הרי המינימום. את לדרוש

שלהם!״ מעסיקים עקיף
וכלכ חשבונאות לומד נהוראי יואב

 באופן תעיר שהאוניברסיטה •כדי לה:
 כל את להחתים צריך למרצה, רישמי

 עוזר! תמיד לא זה וגם עצומה, על החוג
מחוסר־ברירה." מתפשרים אנחנו

ת  איכפת־ מאוד בחורה אברהם, חני
 אם המטרה, למען ללחום מוכנה ניקית,
 יהיו ולסקר היום שיגיע ״הלוואי צריך:

ולאס- הסקר, על מדברים היום שיניים!

מדזלב יו״ד־סטודנטים
לרעיון!־ שיתרנלו ״מקהה

 את שקיבל המרצה, של תגובתו
 היתה בכיתה ״האווירה נמוך: הכי הציון
 התאים לא בכלל הקורם כי אנטי,

 עצמו הסקר שלהם. לחומר־הלימודים
 עם תיאום ללא נערך הוא רציני, אינו

 ועי־ קשה, בוחן אחרי לעיתים המרצה,
מהימן.״ אינו בוד־הנתונים

 רוצים, המרצים ״מה אברהם: רונית
 הסקר, על מראש חודש להם שיודיעו

 להרצאות? עוגות להביא שיוכלו כדי
 לסקר. אדישים שהם מאמינה לא אני

 בלבד, חיצונית תגובה היא האדישות
 הכי לא הסקר אולי שיכנוע־עצמי. או

 באופן שנה, שכל מרצה אבל מהימן,
 לציון מעל לעלות מסוגל אינו עיקבי,

כמולא.טוב!״ הוא 3.6 ממה אבן♦
מהפ דינשטיין יורם פרופ&ור ך■
 גבוהים ציונים קולטה־למישפטים, ן

כמר למדי ובינוניים בחומר, בבקיאות
 ובהיענות חשיבה בעידוד מומלץ, צה

 במיק־ רק ערך יש כזה ״לסקר לפניות:
 סבורה שלמה כיתה אם קיצוניים. רים

 שיעור, להעביר מסוגל אינו שמרצה
 להתעלם יכולה אינה האוניברסיטה

ה את לברר ניתן במיקרה־ביניים מזה.
המצטיי לסטודנטים המרצה בין עניין
נים.

ד ארם לעיתים הקשבה. בעד ״אני  י
 למיגבלותיו. מודע ואינו כיתה, מול שב

 את לשפר יכולות היו סדנות־למורים
 מורים ולהרבה זאת, עשו פעם המצב.
 עצמם את שראו אחרי טראומה היתה

בווידיאו.
 כלום עושים לא אז כסף, אין ״כיום

 לבוא האגודה של תפקידה זו בנושא.
משהו!" שייעשה ולדרוש

 אץ ״לשאלונים מירון: הפרופסור
ההוראה. את ישפרו לא הם כי ערך, כל

שנהב סטודנט
מהמנמנמים!״ ״שאס

 הגורמים של למודעות נכנם הוא לאט
שא שעד מקווה אני בדבר. הנוגעים

האוניברסי במוסדות התואר את סיים
 המוטלים מהתפקידים שאחד יבינו טה
 גאוני, חוקר ללמד. הוא מרצה על

 אחר את מפספס מתה, אבן כמו המדבר
הס הוא העיקרי והמפסיד מתפקידיו,

אוניבר של היא לכך האחריות טודנט.
תל־אביב!״ סיטת
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