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שנים־ הדתיים שמונה־עשר, גח״ל רים,
הבלתי־ הצירים בין התחלק והשאר עשר

 טודד בין קואליציה כי היה ברור תלויים.
 משבי למעלה של רוב בידה תקיים והמערך

 תשעים הוא ציריה שמספר בוועידה, שליש \
ותשעה.

 כפי או הוועידה, צירי של היחיד תפקידם
 הוא — ה״אלקטורים״ — מכונים שהם

ה הסתדרות של החברים שלושים בחירת
סטודנטים.
ההס שנבחרה ברגע מזייפים. כולם

סג ואת היושב־ראש את בוחרים תדרות,
ה במשך מעשיהם לכל גיבוי ונותנים נו

 התפקידים בעלי שני הולכים עוד כל שנה.
 תפקיד כל ההסתדרות לחברי אין בתלם
 וסגנו היושב־ראש צריכים תיאורטית מעשי.
תפ כלומר ההסתדרות, החלטות את למלא
 היא שההחלטה בעוד ביצועי, הוא קידם
ההסתדרות. חברי בידי

אנ התגייסו הבחירות תוצאות פרסום עם
ה — חדשה למלחמה והדתיים הימין שי

להס הבחירות הבחירות. לביטול מלחמה
ו סדר בחוסר מנוהלות הסטודנטם תדרות
 לבטל קושי כל אין שלמעשה שכזה, ארגון

 המונחות המעטפות הבחירות. תוצאות את
 הבחירה שולחנות על חופשי כמעט באופן

 תמיד להעלים זריזות ידיים לבעלי מאפשרות
מעטפות. מספר

אמ המעטפות מהוות תוכנן מילוי לאחר
ה תוצאות של מראש לקביעה בדוק צעי

 נעשית הפתק הכנסת שאין העובדה הצבעה.
 ברור למעשה. סיוע מהווה פרגוד מאחורי
 מקלפי קולות העברת אפשרית זה שבמצב
הצורך. לפי לקלפי
 התכנסות ולפני הבחירות אחרי שנה, מדי
 הסתדרות ועידת — ה״אלקטורים״ ועידת

 לבית־המשפט ערעורים מוגשים הסטודנטים,
ה מיהרו השנה גם הבחירות. כשרות על

ה תוצאות על לערער הימניים סטודנטים
מבו עובדות היו המערערים בידי בחירות.

להיס בחוג הבחירות. זיוף להוכחת ססות
 שנמצאו הפתקים מספר עלה כללית טוריה
ב המצביעים. מספר על בשלושים בקלפי

 כעשרים הצביעו ישראלית להיסטוריה חוג
 בקלפי שנמצאו הפתקים שמספר בעוד איש,
תו היו אחרות בקלפיות השישים. את עבר

פחות. לא מדהימות צאות
ית אם אך קשה, תהיה לא הזיוף הוכחת

 המנצחים שאכן הוכחות בית־המשפט בקש
ביותר. קשה המלאכה תהיה המזייפים הם

 נקי אינו מפלגתי ארגון שום כי לכל ברור
 עד רק היא השאלה בזיופים. ממעורבות

בתככיו. מהם אחד כל הצליח כמה
 עקב המשפטי למאבק נוסף מיוחד נופך

הגושים. משני אחד לכל הנצחון חשיבות
'את להוכיח המערך גוש יצליח אם כי ברור

דמארי סטודנט־מו־כה
לנכה מכות

 הן לעוף, רבים ראשים עתידים כפיו, נקיון
ה בהתאחדות והן הסטודנטים בהסתדרות
 את להביא עלול המערך נצחון סטודנטים.

 התאחדות לצמרת השמאלניים טודד אנשי
קש להתחדש עשויים זה במצב הסטודנטים.

אר־ לבין בעולם הסטודנטים ארגוני בין רים

החורבן
70ה־

שד
״דקרי׳

 ש־ פורטסמות בנמל ,1968 ינואר ך•
ה הכתב שורר, ערן התעקש בבריטניה, **

הבכו למסע להצטרף קול־ישראל, של צבאי
ה חיל־הים של החדשה הצוללת של רה

חיפה. — הבית לנמל בדרכה דקר, ישראלי
 מי שורר, חיים של בנו המנומש, ערן
 פורטסמות, לנמל נשלח דבר, עורך שהיה

 הצוללת של הפלגתה על כתבה להכין כדי
ב להסתפק מוכן היה לא הוא לישראל.

 כך על עמד הוא הפרידה. מטכס רשמים
ה על ולדווח בצוללת להפליג לו שיינתן

הים. במעמקי בה חיים
כולו. מאוייש היה דקר של הצוות תקן

 אבל נוסף. לאיש בצוללת מקום היה לא
 מאנשי אחד :מיתרון נמצא האחרון ברגע

 ההפלגה, קודם מספר ימים התחתן הצוללת
ב הקשורים סידורים להשלים עליו היה

 הקרקע. על יישאר שהוא הוסכם נישואיו,
 שם גיברלטר, לנמל עד במקומו יפליג ערן

יח בגיברלטר לביקורת. דקר ותעלה תצוף
 הכתב של מקומו את ויתפוס הצוללן זור

הצבאי.
 ערן יצא גיברלטר בנמל היה. גם כך
 כדי לפאריס, משם המשיך מהצוללת, שורר
 הצוללת כי יותר מאוחר ימים כמה ללמוד
ומקו צוותה אשני 69 עם במצולות אבדה

נודע. לא מה
 כי ובת, לבן ואב נשוי ערן, הרגיש מאז

במתנה. לו ניתנו חייו
■ ■1 ■
מספר רק

במתנה שגיס
הראשונה הפעם זו היונה :א

 לו. שהמתין מהגורל כאילו התחמק בה ?
 ל־ מסופח ערן היה ששת־הימים, במלחמת

כ בסיני. יפה אברהם האלוף של אוגדתו
הפיקוד בזחל״ם מקום לו ניתן צבאי כתב

 בעבר שנותקו בישראל, הסטודנטים גוני
 שנקטו הנוקשה הימני־סיפוחיטטי הקו עקב

היום. עד הישראלים הסטודנטים נציגי

 נשבית מתי
7 האדישות

 המצוי הישראלי הסטודנט של האדישות
דבר. לשם הפכה כבר

 בחומת זע משהו כי היה נדמה השבוע
ה באוניברסיטה הסטודנטים של האדישות

בענ דובר לא הפעם כי בירושלים, עברית
ל הנוגעים בדברים אלא מופשטים יינים

הסטודנטים. של וישבניהם ראשיהם
 שבועיים, לפני הגדולה הפנתרים בהפגנת

שנק רבים, סטודנטים גם השאר בין צפו
 את מצאו מהם רבים במקרה. למקום לעו

 חיל הסתערות אחרי ועצורים מוכים עצמם
ירושלים. משטרת של והאלות הפרשים

 רק לא שנפגעו מהסטודנטים ניכר חלק
 אלא הפנתרים, עם אפילו מזדהים שאינם

ה כאלה ואף ימניות מפלגות אנשי שהם
 היתד, לרובם הפנתרים. מתנגדי על נמנים

בש על לחוש יכלו בה הראשונה הפעם זו
 על דו״חות רושמת רק אינה שהמשטרה רם

עו להעניש מסוגלת גם אלא אסורה חניה
פיזיים. נשים

 שהוכו הסטודנטים הכאב. מידת מה
 התארגנו, לדבריהם, סיבה כל ללא ונעצרו,

 שזו דרשו הסטודנטים, הסתדרות אל פנו
ש תלויה בלתי חקירה ועדת הקמת תתבע

 בעת ירושלים שוטרי התנהגות את תבדוק
ציון. בכיכר ההפגנה פיזור
מהנדס אללו, יוסף נמצא המתלוננים בין

 שדמי, (״איסקה״) ישככר אלוף־מישנה של
האוגדה. של החוד חטיבת מפקד

 בה הקלטה, הכיל ערן של משידוריו אחד
 כי הסביר דיבורו, רצף את לפתע הפסיק

 כיוון שלו הסער רובה את לידו לקחת עליו
 כשהש־ יריות. נשמעו ברקע עליו. שיורים
לשדר. והמשיך ערן -חזר תתקו,
 שנה, 40 לערן כשמלאו שנתיים, לפני

 הרבה, אותו שציערה בצורה מידו, נלקח
 ערן קול־ישראל. של הצבאי ככתב תפקידו

 היהודית, הסוכנות של מזורז קורס עבר
 שבארצות־הב־ לאטלנטה משפחתו עם יצא

 ה־ מחלקת של שליח שם לשמש כדי רית,
הסוכנות. של עליה

ל חזרה היא שנים 18 לבתו כשמלאו
 לחיל־ה־ והתגייסה לשרות התייצבה ארץ,

ב התגוררו ,16ה־ בן ובנו אשתו ערן, ים•
 השנה יוני בחודש להגיע התכוונו אטלנטה,
בארץ. לביקור
עם ערן ביקר כאשר חודשים, מספר לפני

 בארץ המשמש מפרו, חדש ועולה חשמל
 הוכה כי הטוען הווג׳ס, של עליה כקצין
 גם וכי שנעצר, אחרי משטרה בניידת קשות

 רמי במשטרה, מכותיו את הפליאו כך אחר
 צה״ל נכה הוא למשפטים, סטודנט דמארי,
 ששת־הימים, במלחמת רגלו את שאיבד

ובראשו. בבטנו מעצרו בעת הוכה כי טוען
 סוציאלית לעבודה סטודנט כורזים, יוסף

 במקרה הם אף נקלעו מלכה ואשתו ג׳ שנה
אש עם חבוק ״הלכתי יוסי: סיפר להפגנה.

 מאחור, שוטרים שני עלי התנפלו לפתע תי.
 לניידת. אותי ולגרור אותי לחנוק החלו
 ושוטר בעין אלה מכת לי הכניס אחד שוטר
ש למרות וזאת בראסיה, אותי כיבד נוסף

למעצר.״ כלל התנגדתי לא
 את המכירים הסטודנטים, הסתדרות ראשי

בעדו אמון נתנו אישית, המתלוננים רוב
 במשטרה להתלונן כדי ריכזו אותם יותיהם,
ה פי הסטודנטים שבועון אפילו במרוכז.

 במאמר־מערכת יצא בפשרנותו, הידוע אתון,
העיתו ונגד המשטרה התנהגות נגד תקיף

עי מסיבת על לדווח שסרבו היומיים נים
והצי אישית המתלוננים הופיעו בה תונאים

בגופם. הפגיעות את גו
 שחשים הכאב מידת מה רק היא השאלה

במחאתם. להתמיד כדי המוכים הסטודנטים

החי
קופת־חולים

בתלם
ב השלישית הקופה מכבי, חולים קופת

סובלת במדינה, החולים קופות בין גודלה

 כב־ לבדוק, מהרופא ביקש רופא, אצל בנו
ה לבית־שחיו. מתחת גבשושית דרך־אגב,

 מיד ערן את ושלח המקום את בדק רופא
 התפשטות את לעצור בנסיון לבית־החולים.

 תוך נותח בגופו, שהתגלה הממאיר הגידול
קצר. זמן

 התפתח עוד. החלים לא שורר ערן אולם
 הגידול לבין הרופאים בין מטורף מירוץ

הרופ מוציאים פעם כשבכל בגופו, הסרטני
 ייעצר שכך בתקוה נוסף, חלק מגופו אים

 הוציאו חייו. את להציל יהיה וניתן הגידול
 דבר במוחו. אותו ניתחו הריאה. מחצית לו
עזר. לא

 יום־הולדתו אחרי ימים כארבעה השבוע,
 באטלנטה. ממחלתו שורר ערן נפטר ,42ה־

 שהשמיע אימרה, הידהדה ידידיו באוזני
 ״אני דקר: של אובדנה על פעם כשדובר

 רק אלה אבל במתנה. לי ניתנו שחיי יודע
אלי להצטרף עומד אני בקרוב שנים. מספר

.הם . דקר.״ של לחבר׳ה .

התרו צריכת את שני מצד ולצמצם אחד,
 מנהלי החליטו הקופה, חברי בידי פות

ל הנזקק חבר כל בהיטל לחייב הקופה
כלשהי. תרופה

 חולים בקופת המבוטח היה כה עד אם
 היה יכול אותם חינם, בתרופות זוכה מכבי
 שנת שמתחילת הרי בית־מרקחת, בכל לקבל

 היטל לשלם חייב היא הנוכחית התקציב
 שהוא תרופה כל עבור אגורות 50 של בסך
 במירשם לו ושנרשמה בבית־ר,מרקחת קונה

הרופא.

ה ניגש כאשר יותר. יקר - חינם
המר לבית כ״ץ מפרדס גבאי שלמה מבוטח

הס הרופא, לו שרשם המירשם עם קחת
ה מחירן את משלם היה אילו כי לו תבר
 פחות לשלם צריך היה התרופות של נקוב

 ממורמר עליו. שהוטל ההיטל סכום משאר
 לשלוח גבאי מיהר המפתיעה, התגלית על

ל טען, בו לעיתונים חריף מחאה מכתב
 כאדם תחבושת קונה הוא אם כי משל,
 אבל אגורות, 30 עבורה ישלם הוא רגיל

 לו המעניק מירשם לפי אותה יקנה אם
בע לשלם יצטרך חנם, רפואות לקבל זכות

אגורות. 50 דה

אדי נשארו לא מכבי חולים קופת מנהלי
 של תשובה במכתב גבאי. של לתלונתו שים

 והמינהל הארגון על הממונה ריבלין, א.
ה על להתגבר כיצד עצה ניתנה בקופה,

שה מקרה לקרות ״עלול החדשה: תקנה
 כזד, במקרה מההיטל. פחות עולה תרופה

 התרופה את ירכוש אם החבר יעשה טוב
 תשלום ללא לקבלה במקום תמורתה וישלם
ההיטל.״ את ולשלם

176119 הזח העולם


