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 גמישונים • גרבונים
אקסטחנים ארכונים

 מיקרומש בסריגת
ימים מאוינת

 פסיכולוגי יעוץ
 — בבעיות טיפול

היפנוזה ולימוד
 45 ג׳ורג׳ המלך רח׳ בת״א: המשרד

 15.00—18.00 בשעות
04/69300 טל: בחיפה: המשרד

אני? אדם מין איזה
 אישיותך את מנתח מומחה גרפולוג

 מקצוע, בענייני ימייעץ כתב־ידך. לפי
 כתב שלח החיים. בעיות ושאר נישואיו

ירושלים. 4133 לת.ד. יד

וארוכים קרים החורף ערבי
לבד, אותם מבלה כשאת/ה

תניח/י אל
!עליך להשתלט לבדידות

 לחתכתבויות מהפכני מבון
חיפה. 4850 ד. ת. ״להתראות״,

 התשוקות ..אוטובוס
בנתניה״

 המרכזית בתחנה נפתח רגיל לא משהו
 אוירת לעיר המביא נתניה, ״אגד״

 יפהפה בוטיק זהו מודרנית. כרך
 מקורי. ארכיטקטוני בסגנון העשוי

 ממש. מקסימה בו המוצגת האופנה
באי האחרונה המלה שזו מבחינים

 הם הבוטיק בעלי ובאנגליה. רופה
עצמה. בפני ״פרשה״

הוא הבוטיק שם אגב
״805־80071)3״£ס

״ ק טי ו ג - ס ו ב ״
 בתחנח־מרכזית נמצא וכאמור —

________נתניה. ״אגד״________

במדינה
ססנרונטוי□

 — לשלטון גח״ל
עולס ועד מעתה

 ב* הנמצאת מפלגה, כאשר קורה מה
ה שיטת את להפעיל מצליחה שילטון,
האזוריות? בחירות

 שרק מאמינים רבים תמימים ישראלים
קורה. טוב

 לראות ניתן המרה, המציאות את אך
הצ שם, התל־אביבי. בקמפוס אלה בימים
 את להפעיל בשילטון, בעודה גח״ל, ליחה

 הנציחה היא התוצאה: האמורית. השיטה
שילטונה. את

 סועדות האחרונים בשבועיים סערה.
התל־אביבי. בקמפוס הרוחות

מ הסטודנטים ציבור את שהדריך מה
 מנהיגיו דווקא היו האולימפית מנוחתו

הנבחרים.
 אינטריגות, של בים צוואר עד שקועים
הטוע ויש — מחדלים אישית, שאפתנות

 לאחרונה הוכיחו — מכך יותר אף נים
 ■תלמידים הם כי הסטודנטים אגודת ראשי
ב המפלגות של מידרשן בבית טובים
מדינה.

הבחי עקב התפוצצה הרוחות סערת
ה השגי, ביום שהתקיימו למועצה, רות

את להביא אפילו ושהצליחו — לינואר ל!

קליינר לשעבר יו״ר
— לשלטון להגיע איך

האווי לבית־המישפם. המתחרים הצדדים
 את הצמיחה אותן, שליוותה העכורה רה

״בחי :הסטודנטים בקרב הרווח הכינוי
השחיתות״. רות

 נצחונם בסימן עומדות אלה בחירות
 בעדינות המכונים המועמדים של המוחץ

בפו המפלגה״. ״מומלצי גח״ל דובר בסי
כמשמעו. פשוטו גח״ל, מועמדי אלה על,

 לשעבר, המועצה יו״ר קליינר, מיכאל
הבחי ממערכת ניכר חלק על שניצח ומי
 מרכז כחבר כיום ■משמש הנוכחית, רות

הקיצו הימניות בדיעותיו וידוע חירות,
 רייסר, מיכה שימש בזמנו, כסגנו ניות.

 ■מיכה, זכה כיום גח״ל״. ״מומלץ הוא גם
 קליינד, של כמועמדו בבחירות שהשתתף

היו״ר. בתפקיד
ב הימין של כוחו מקור מהו בלוף.

תו משקפות האם התל־אביבי? קמפוס
 של הפוליטיות נטיותיו את הבחירות צאות
הסטודנטים? ציבור
השי כך, על שנשאלו הסטודנטים רוב

אומ הם הבחירות, תוצאות בשלילה. גו
 האקלים את משקפות משהן יותר רים׳

 פעילותה פרי הן הקמפוס, של הפוליטי
 — לתקנון והמנוגדת — היטב המאורגנת

קטנה. קבוצה של
סטו חנן!מלצר, ■מספר שעברה,״ ״בשנה

 צריכות ״היו ג׳, שנה למישפטים דנט
 קליי־ יזם תקופה באותה בחירות. להיערך

ה שיטת את שינה הוא בתקנון. שינוי נר
 אזוריות. לבחירות אותן והפך בחירות,
 האוניברסיטה חולקה זו, לשיטה בהתאם

 קטנים חוגים הלימודים. חוגי לפי לאזורים
 כאיזור הבחירות, לצורך ונחשבו, צורפו,

 איש עמד המועצה ובראש מאחר אחד.
 שתבטיח בצורה החלוקה נעשתה גח״ל,

 נציג של בחירתו את המכסימלית במידה
מהאיזורים.״ אחד בכל גח״ל

 חנן, לדעת בא, קליינר, שיזם השינוי
ב גח״ל אנשי של שילטונם את להנציח
מועצה.
במערכת לזכות בשאיפתם מזה: יותר

 היססו לא היריבים, טוענים הבחירות,
עצ־ שהם — בתקנון מלפגוע הימין אנשי

 של בהחלטתה אמורים הדברים קבעו. סם ״
 א־ בחירות קיום על היוצאת המועצה

פוליטיות.
 הפכו ומיכה ״מיכאל המסווה. ניבול

 הממושקף. חנן קובע לפיקציה,״ זה את
קולו אח לגייס כדי המסווה את ניצלו ״הם

 לגח״ל. המתנגדים סטודנטים של תיהם
מוע למען להצביע נתבקשו הסטודנטים

הפולי ■מעמדתם התעלפות בתוך מדים
 קמו בבחירות, הניצחון אחרי רק טית.

גח״ל. אנשי שהם והכריזו אלה ׳מועמדים
 מטיח אחרים, רבים מועמדים כמו חנן,

וה הבחירות ועדת כנגד כבדות האשמות
 הוא הבחירות. מערכת נוהלה שבה דרך
 מהתקנון: נוספות סטיות על לספר יודע

כי חיברו למשל, למישפטים, בפקולטה
 שהיה דבר — וערב בוקר ממסלולי תות

״שמי אומר, הוא היא,״ ״והעובדה אסור.
שנק האיזורים את לי גילה קליינר כאל
 לפני עוד — למישפטים בפקולטה בעו

בחירות.״ ועדת שנבחרה
 ליאור, לאיציק גם קול. של חודו על
 טעם נשאר שי״ח, כאיש בקמפוס הידוע

מס גח״ל, מומלצי הבחירות. ממערכת ימר
 של אפשרות עם להשלים סירבו תבר,

:כישלון
 כללית,״ לספרות בחוג ■מועמד ״הייתי

המגו השיער ■ובעל הגבוה ■איציק מספר
מוע היתה שלי העיקרית ״המתחרה דל•

בטו כמועמדת שנחשבה גח״ל, של מדת
 באגודת פעילה כבר שהיתה ׳מכיוון חה׳

 לא ליבנת, לימור המועמדת, הסטודנטים.
 כשהיא ארסית, תעמולה ■נגדי לנהל היססה
ביטחו ,סכנה ,חבלו/ בכינויים: נוקטת

וכדומה. נית׳
ב גח״ל אנשי שתלו התיקוות ״למרות

 על כי אם בניצחון, אני זכיתי לימור׳
חו־ ספירה דרשה לימור קול. של חודו

מלצר מועמד
רוב להשיג בלי —

 לא לימור ניצחוני. הוכח הפעם גם זרת.
 נוספת. ספירה דרשה היא נואש. אמרה

כשה פעמים. שלוש הקולות נספרו כך
 פתקי היו כבר רביעית, לספירה גיעו

 התנגדתי הריצפה. על מפוזרים ההצבעה
נוספת. לספירה איפוא

ה ההחלטה את להעביר הציע ״קליינר
 (מיל.) אלוף האוניברסיטה, למנהל סופית
 בבורר השימוש סרבתי. לזה גם דורון.
 מיכאל החל ואז אסור. הוא בחידות בשעת
 כשעיניו היסטריות, צעקות לצעוק קליינר

יהו מדינה רוצה ״אני מכעס: אדומות
 יזכה שי״ח שאיש יודע, הייתי אם דית.

ול קולות.״ לזייף מוכן הייתי בבחירות,
 פעיל בשירות סגן המערך, ממועמדי אחד
אכ ,אני אמר: שמאלניות, דיעות ובעל
 אלוף על סומך לא שאתה לרמטכ״ל, תוב

 לחנוק רוצה אתה פורר. בתור בצה״ל
אותנו׳.״

 להחלטה,״ הגיעה לא ״הוועדה מגוחך.
 היה ״וזה בלהט. לספר איציק ממשיך

■חיי בחירות ועדת כי משפטי, אבסורד
 התייעצתי למחרת להחלטה.״ להגיע בת
לפ לי הציע והוא זכרוני, אמנון עו״ד עם
 רובינשטיין, אמנון גם לבית־מישפט. נות

 שמ־ לי אמר למישפטים, הפקולטה דיקן
בחירות. בענייני בוררות על לחשוב גוחך

 ולהביע הוועדה לפני להופיע ״החלטתי
 הבוזז׳ בורר. של למינויו התנגדותי את

 נסו אז רק בורר. ולא שקובעים הם רים
במועצת וחברותי לימור, ליבנת גה

הז הסולם24


