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!ול1ב - דנטים
 שחור־השיער לינדנשטראוס הכנים תלויים,

 מהיר. למהלך המפא״ית מכונת־הבחירות את
מק הוא עבורה חשובה, עבודת־ריכוך אחרי

 ערך לחודש, לירות 300 מקופת־ד,מפלגה בל
ההס כנס את הירוק, הכפר מפא״י, במבצר
 הסטודנטים 4500 של קולותיהם על תערות

הבהירה. זכות בעלי
 הטלפוניות הוראותיו את המקבל מיכה,

 הזמין אלמוגי, יוסף ח״כ מפא״י, מזכיר של
 אחדות־ מפא״י, פעילי את המיוחד לכנס

 של הרצאתו את שמעו אשר ומפ״ם, מעבודה
 החליטו ההרצאה אחרי ברגר. הרצל ח״כ

לה לנסות המפא״יי, תא־הסטודנטים ראשי
 לתת לא כדי העובדת. ישראל גוש את קים

 לקשט מפא״י רצתה טהור, מפלגתי צביון לו
 חסרי־ עסקנים בכמה מועמדיה רשימת את
ומפ״ם. מאחדות־העבודה גב

 את לקבל מאשר יותר קל מאמץ היה לא
 אלה. מפלגות שתי של התאים ראשי הסכמת

לת השמאלי האגף איים שבמפ״ם אף־על־פי
 לגוש התא יצטרף אם מק״י, במועמדי מוך

ה איש אוסם, עמיקם חתם העובדת, ישראל
 ברשימה להופיע הסכמתו על הימני, אגף
מפא״י. עם אחת

הס את מפא״י עסקני השיגו יתרה בקלות
 מאחדות־העבודה, בן־צבי, אברהם של כמתו
כמ שהוא כיוון סיני״, ״גנראל לכינוי שזכה

מפלג של בתא־הסטודנטים היחיד החבר עט
בירושלים. תו

 ליהנות שקית הקטנים, השותפים אולם
 אלמוגי יוסף שהעמיד הגדול התקציב מן

ה כל התאכזבו. — קרן־הבחירות למימון
חול זו, למטרה שניתנו והמשכורות, כספים

גולן, אמנון לינדנדשטראוס, מיכאל בין קו

דישטניק, יחיאל
^ י י ■ של נלהב תומך ״

 היקר מזמנו להקדיש מוכן הבלתי־תלוייס,
בבחירות. ביותר פעיל באופן להשתתף נדי

 בניהול להשתתף פנים בשום מוכנה נה
האישית. בשיטה תומכת הבחירות, של פעיל

עס ארבעתם — מצפון ואלי גלרנטר טדי
קבועים. מפא״י קני

העו ישראל גוש של הפעולות מרכזי גם
תמו שכר שקיבלו השונות, בפקולטות בדת
 כרטיס בכיסם נשאו החלקית, עבודתם רת

מפא״י. של מפלגה
ל הושארו, ומפ״ם אחדות־העבודה לפעילי
למ אך בלבד. ההתנדבות עבודות אכזבתם,

 3000 בסך הבחירות מתקציב נהנו שלא רות
בינתיים כי מעמדתם. לסגת יכלו לא לירות,

בקריה. מרווח במשכן הנמצאת והיקרה, טית
 כפוף שהיה המפלגתי, לועד בניגוד •

 בטאון מלהוציא ושנמנע מפא״י להוראות
 את לארגן ביתן הצליח חופשי, סטודנטים

 האתון. פי הדו־שבועון של הקבועה הופעתו
ש סטודנט כל בפני פתוח היה זה בטאון

 עצמו ביתן דעותיו. את בו לפרסם רצה
 בו גלים, שר,יכה מאמר האתון בפי פירסם
 כפר־קאסם, נידוני לשיחרור בחריפות התנגד
משה של האנטי־ערביות הצהרותיו את ותקף

האובייקטים
האדישה סטודנטים קבוצת נראית

 תיערך בה למדעי־הרוח, בפקולטה הסטודנטים בעיקר הס
 בתמונה ומפא״י. הבלתי־תלו״ס בין העיקרית ההתמודדות

הפקולטה. בניני ליד ההפסקות, אחת בשעת לבחירות,

 של התעמולה כרוזי על לחתום הספיקו כבר
העובדת. ישראל גוש קבוצת

★ ★ ★ אסתטיים פנמים פרי
ב שהדפיס, חמפא״יי המנגנון **וד

ם ע ס ו הבחי מלחמת בתולדות הראשונה נ
 (בצבע כרוזים מאות האוניברסיטאית, רות

 — ובודד יחיד סטודנט לחם אדום־שחור),
ב שניסה ),23( ביתן דן הירושלמי הצבר

מפא״י. את לנצח עצמו כוחות
ה שנהנו הסטודנטים, מבין איש כמעט

 מוכן היה לא הבלתי־מפלגתי, מניהולו שנה
 מפא״י. מנגנון נגד לעזרה ידו את להושיט

 לפשרות, נוטה שאינו כמרדן המוכר דן, בידי
להיסטור מורה להיות הוא חייו חלום ואשר

 היו לא — תיכון בבית־ספר ופילוסופיה יה
 מערכת את להפעיל כדי לירות 150 אפילו

הבלתי־תלויים. של הבחירות
 המבודד, הסטודנט הסכים לא זאת למרות
 בחודש, לירות 140 של ממשכורת המתקיים

 אופוזיציונית ממפלגה כספית תמיכה לקבל
 שהציע מפלגה, אותה של למנהיגה ימנית.

 דן השיב תמורה, ללא הדרוש הסכום את
אי תרומה לתת רוצה אתה ״אם בבירור:

הס מתא אולם אותה. לקבל נשמח — שית
 אפילו לקבל מוכן איני מפלגתך של טודנטים

אחת.״ פרוטה
 פגמים אוהב ״איני דן: של הפשוט הסברו
כאלה.״ בעדנים אסתטיים

 של פעולותיו את שיתק הכספי המחסור
באוניברסי שלישית שנה כבר הלומד ביתן,

 את בפומבי להסביר יכול היה לא הוא טה.
להס נאלץ הבלתי־תלוי, הועד הישגי שורת
מעוטות־שומעים. פרטיות בשיחות תפק

גנו שנשארו השקט, הגבר של הצלחותיו
הסטודנטים: ציבור רוב בפני זות

 העלאת נגד ההפגנות כשלון אף על 9
 לפני המפא״יי הועד ביים אותן שכר־הלימוד,

ה התשלום גדל שעברה, בשנה הבחירות
 לא לשנה, ל״י 40ב־ סטודנט לכל ממוצע

שר־התינוך. שדרש כפי ל״י, 90ב־
הלימו התחלת מאז הראשונה בפעם •
 שנים, ארבע לפני המהודרת, בקריה דים

במ למכור האוניברסיטה שלטונות הירשו
 מפעל־השיכפול, של הזולים הספרים את קום

הפר־ הספרים חנות עם זו בצורה להתחרות

 של תשובתו התפרסמה שאחריו בגליון דיין.
ו למשפטים בפקולטה תלמיד גלרנטר, טדי

 עבור מלאה משכורת המקבל מפא״י, עסקן
העובדת. ישראל גוש למען פעילותו

 ״פרלמנט־ הקים הבלתי־מפלגתי הועד •
קי פוליטיים, ויכוחים בו ערך סטודנטים״,

 ממי עמדת את שנגדו החלטות לעתים בל
 עסקני חמת את העלה זה גוף שלת־ישראל.

 על־ידי רוב בו להשיג שניסו אחרי מפא״י,
לאנשיהם. חבר כרטיסי של מאורגנת קניה
יר הבלתי־תלויים של שלטונם בשנת •

לי מ־סססל הסטודנטים הסתדרות חובות דו
ב הכספיים אי־הסדרים אף על .3000ל־ רות

ל ביתן דן פנה לא מפא״י, שלטון תקופת
ה הגזברות פעולות את שתחקור משטרה,

 מבלי שונים שיקים נתנה אשר מפלגתית,
לתש לדאוג החל זאת תחת אותם. לרשום

שנתיים. תוך לחסלם הבטיח החובות, לום
נעלמו הטפסים★ ★ ★

 תקציב למצוא שהתקשה לעוכדה רט *יו
עוב להפיץ יכול היה בעזרתו מתאים, £4
בי נתקל הסטודנטים, ציבור בקרב אלו דות
 במכשול לימודיו, את השנה שהזניח תן,

 לקשור ניסה אתם הרבים, הסטודנטים נוסף:
 כמועמדים עצמם את להציג סירבו קשרים,

לועידת־הסטודנטיס.
 לרפואה, סטודנט לו אמר אותי,״ ״עזוב

ה הקמת מיוזמי אחד שעברה בשנה שהיה
 כל את צריך לא ״אני הבלתי־תלויה. קבוצה
הראש.״ על הזה הרעש
 הסטודנטים 4500 בין יחיד: היה לא הוא

 מספיק ביתן מצא לא השונות, בפקולטאות
 ומק״י מפא״י עם להתחרות כדי מועמדים

הסתדרות־ד,סטו בועידת המקומות 176 על
 שעות 60כ־ שעבר בשבוע הקדיש הוא דנטים.
 נכשל. מועמדים, של מתאים מספר לגיוס
 המועמדים, רשימות להגשת האחרון ביום
מו כבר היו ומק״י מפא״י שרשימות שער,
 רשימה הבלתי־תלויים בידי נמצאה כנות,

 מועמדים להיות שהתנדבו סטודנטים 100 של
ה ממחצית למעלה קצת זה היה לועידה.

הדרוש. מספר
 נסתמן ביותר, קודר נראה כשהמצב ואז,
 הבלתי־ וחבריו שדן בעוד קיצוני. מיפנה

האוניברסיטה מדשאות בין התהלכו תלויים
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 ■עתה, אישיות, בחירות בעד שעברה בשנה
שונות. תכסיסיות מסיבות עמדתו את שינה

 שזיעזע המעשה התגלה וחפויי־ראש, אבלים
 במהירות מאדישותו. הסטודנטים ציבור את

ה הידיעה הפקולטאות בכל הועברה הבזק
 את להציג שהסכימו הסטודנטים מדהימה:

ה טפסי את מצאו לא לבחירות, מועמדותם
 האוניבר־ בניני שוערי אצל כנהוג, הרשמה,

סיטה.
ש השנה מן הזיופים מסורת קיום תוך
מעס אחד ״סחב״ ),1120 הזה (העולם עברה

שולח על שנמצאו הטפסים, את מפא״י קני
 לא הבלתי־תלויים המועמדים השוערים. נות

 לחתום כדי אחרים, טפסים למצוא הצליחו
בבחירות. להשתתף הסכמתם על בהם

ושהעכי־ ספק לכל מעל שהוכחה הידיעה,
הגבי באוניברסיטה, השלווה האוירה את רה
 גרמה היא הסטודנטים. בקרב המתח את רה

הבלתי־תלויים. המועמדים מספר לריבוי
 שיטות את היטב המכיר ביתן, דן ביוזמת

 האחרון המועד נדחה יריביו, של העבודה
 ימים. בשלושה המועמדים רשימות להגשת

 של מספיק מספר לרכז הצליח הבודד ביתן
 מפא״י, מנגנון אחרי עתה פיגר לא מועמדים,

 של וצוות שכר מקבלי מחמישה המורכב
 בלישכת־ התלויים סטודנטים רובם מתנדבים,

 לינדנשטראום. של הפרטית העבודה
★ ★ ★

בכסן? תדוי הבלתי־תדוי
ה מועד לפני אחדים ימים שכוןן, <■*

ל לנטות המאזניים כף החלה בחירות, | )
הב מפא״י חברי אפילו הבלתי־תלויים. טובת
 ב־ לתמוך עסקניהם, מרות את להפר טיחו

 הסטודנטים בין גם ביתן. דן של מועמדיו
 ההתעד גברה הסתדרותם, מעניני הרחוקים

 לנטרל להמשיך הבלתי־תלויים בהבטחת ינות
המפלגות. מעסקני הסתדרות־ר,סטודנטים את

 ש־ ההאשמה התלוותה אליהם אלה, הדים
הבט את טכסיסיים, מטעמים נטשה, מפא״י

למ גרמו האישיות, בבחירות לתמוך חתה
סי היו בהן בפקולטות עסקניה. בקרב בוכה

 הסכם לכלל להגיע ניסו מועטים, כוייהם
 הציע כך הבלתי־חלויים. מועמדי עם מוקדם

 סטודנט שידפון), עם (מתחרז מצפון אלי
 | מר־ מפא״י ועסקן למשפטים הראשונה השנה

 לבין בינו בכיתתו המקומות את לחלק כזי,
הבלתי־תלויים.

| לח־ היא לפעולה. נכנסה המודאגת מפא״י
 שיימנע יבנה הדתיים תא־הסטודנטים על צד,

 , ולתנו־ לצ״כ בניגוד בבלתי־תלויים, מלתמוך
 ליגת־ בביתן. בתמיכתם האיתנים עת־החרות

 הסתדרות במשרדי שנפגש הערום, שטראוס
 . הצי קלמן, (״איזי״) ישראל עם הסטודנטים

 ] לא יבנה ראשי כי הבטחה ממנו לסחוט ליח
הבלתי־תלויים. בעד להצביע לחבריהם יקראו
 , עסקני את הרגיעה לא זו הבטחה גם

 להתגבר ביתן יצליח שאם ידעו הם מפא״י.
 . כדי לירות 150 ולאסוף התקציב קשיי על

 לפרסם לפחות יצליח הבחירות, את לנהל
 ידעו הם לנצח. יוכל — אחד כרוז־תעמולה

 לצלם יכול ביתן היה כזה במקרה כי גם
 נאמר: בו מאשתקד, כרוז־מפא״יי ולפרסם

האישיות!״ הבחירות את לזייף ניתן ״לא
 בידי נמצא לא מפא״י עסקני של לשמחתם

מער לניהול הדרוש המינימלי הסכום ביתן
במיעוט. מפא״י ולהשארת הבחירות כת

הסטודנ 4500 בקרב הבלתי־תלויים נצחון
לירות. 150ב־ השבוע תלוי היה טים
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