
אושרה.״ סטודנטים
 הבחירות שיטת על ■איציק של דעותיו

 לסי ״החלוקה חנן: של לטענותיו דומות
ב א־פוליטית. להיות אמורה היתד. חוגים
ו שמאליים ׳סטודנטים התנגדו ■לזה דיוק

 על הסתמך התקנון נגד המאבק ערביים.
 היו הלא־פוליטיות שהבחירות ההנחה,
 הנחה גח״ל. של השילטון להנצחת מסווה

שאנשי הוא, שקרה מה התאמתה: זו
 האי־ את חילקו באגודה, ששלטו גח״ל,
 הסטודגטים אנחנו, נוחיותם. לפי זורים

 בתוקף ני להתגונן, יכלנו לא השמאליים,
 נאסרה א־פוליסיות, בחירות על ההכרזה
פוליטיים. כרוזים של הפצתם
 הסטיו־ האופוזיציה לאנשי בניגוד ״אך

ב הימין של מועמדיו הירבו דנטיאלית,
 פלקטים, תלו כרוזים, חילקו הם תעמולה.

 האגודה, ביטאון גם רבים. מיכתבים ושלחו
זו.״ למטרה גויים יתוש,

 עורך יזם הבחירות ערב מציק. יתוש
 אל מיש הסטודנטים. בקרב מישאל יתוש

בבע השקפותיהם לבדיקת מכוון היה זה
ה של הפוליטיות ודעותיהם השעה יות

ל נתבקשו השאלונים ממלאי סטודנטים.
הטלפו מיספרי ואת שמותיהם את צרף
 לא המישאל של תוצאותיו שלהם. נים

 פוש־ שמועות החלו כך, בעקבות פורסמו.
 לספר ידעו אלה שמועות בקמפוס. טות

השאלו את לקח הימנים הפעילים שאחד
 זהותם את לפיהם לאתר כדי לביתו נים
או חבר על הנימנים סטודנטים אותם של

 תעמולת במסגרת אליהם ולפנות הדיו,
שניהל. הבחירות
נבחרה אלה, קשים לידה חבלי לאחר

 הגיעה עתה, הסטודנטים. מועצת לבסוף
 השני: לשלבה בקמפוס הבחירות מערכת
 הסתיים, זה שלב המועצה. יו״ר בחירת
 ריי־ מיכה של המכריע בניצחונו כאמור,

 — היו״ר לתפקיד גח״ל, של מועמדה סר,
 הירד. סגן לתפקיד ליבנת, לימור ושל

 למרות זה, לתפקיד ליבנת הגיעה כיצד
 שיגוי על־ידי שלה? בפקולטה שנכשלה
 להיבחר הצליח שלא שאדם כך, התקנון

 לכהן יוכל שלו, החוג מטעם למועצה
 על־ידי נבחר אם — מישרה בכל במועצה
עצמה. המועצה
 זה שלב גם נראה רבים בעיני אולם

 האשמות כשר. לגמרי לא הבחירות של
 גח״ל מתנגדי על־ידי הועלו וכבדות רבות
וסגניתו. היו״ר נבחרו בה הדרך, כנגד

טו הם צחוק,״ היו למועצה ״הבחירות
 קולות. תמורת תפקידים ״הבטיחו ענים.

— לדוגמה
 גיזבר של מישרה הובטחה ״לסטודנט

קולו. תמורת המועצה
 למישפטים מהפקולטה אחר ״לסטודנט

בקייץ. לחיו״ל לנסיעה זכיון הובטח
 חבר שיהיה הבטיחו שלישי ״לסטודנט

והסברה.״ חוץ לענייני ועד
ה. אין ב  אלה, והאשמות שאלות תנו

 לא החדש, היו״ר רייסר, מיכה אל שהופנו
מפיו. לתגובה זכו

 ההאשמות את מכחיש קליינר, מיכאל
 כאילו ״הטענות, :וכל מכל נגדו המוטחות
 קולם תמורת מישרות לאנשים הבטחנו

בצל יסוד. כל חסרות הן ליו״ר, בבחירות
 ולכן בבחירות, איתנו רץ דוידוביץ אל

רייסר. מיכה בעד שיצביע היה ברור

קו את לקנות לנסות צורו כלל היה לא
 בלוק רשימת העברנו כי הטענה גם לו•
 אין כי אם נכונה. איננה מועמדינו בין

 להצביע שלנו לאנשים שהודענו להכחיש,
שהצגנו.״ המועמדים בעד

 ב־ גח״ל מועמדי הסטודנטים נעזרו האם
הבחירות? מסע לצורך מפלגתם

״לא :מכחיש כיום, המזוקן מיכאל,
 זה את מוכיחה מפלגתי. סיוע כל קיבלנו

ועלובה.״ דלה שהיתה שניהלנו, התעמולה
 מיכאל של דבריו עומדים זו בנקודה

 כי שאישר גח״ל דובר לדברי בסתירה
למומלציה. סיוע המפלגה הגישה אכן

המח התקנת, הפרת האישית, התחרות
 של פעילותה את ■מאפיינים והתככים דלים

 רק לא השנה, ימות כל במשך האגודה
חש רק שהבחירות ׳מסתבר בחירות. בימי

 כתיקונם שבימים קרחון, של קצהו את פו
נראה. בלתי הוא

 שפירסם הביקורת דו״ח קובע
עד :בן־שמחון אבי האגודה, מבקר

 עבודת דרכי על טענות חיסרו לא עתה
 לווי־ מוקדש בישיבות הזמן רוב הוועד.

פרו ודיקדוקי הדדיות האשמות כוח־סרק,
׳מק אינם הוועד חברי מרבית טוקולים.

המצ המינימלי השעות מיספר את דישים
המוגדלת. ׳משכורתם את דיק

בהי האגודה, במשרדי שורר אי־סדר
ל הנוגע בכל ומארגנת ׳מכוונת יד עדר

 ובכל המשרד, פינות בכל הנערמת ניירת
בקהל. לטיפול הקשור

ל דירות ברכישת הוועד של טיפולו
 ה- דיקאן עם בשיתוף ערביים, סטודנטים
לולא שירטון, על ועלה כמעט ■סטודנטים,

 אשד רייסר, מיכה של המהירה התערבותו
 (במשכורת) מיוחד ׳אדם למנות המליץ אף

זו. למטרה
 ׳תדמיתו לשיפור רבה פעילות דרושה

השיכפול. מייפעל של
והחב מקצועי, יהא זה שוועד הכרחי

 המשכורות את להצדיק ׳מחוייבים ביו רים
ר חושבני, הן, אשר ת ו י י ד  מוגדלות: מ

 ל״י 550מ־ העלתה היו״ר של (משכורתו
מש יואילו נסו, ל״י 650ל- נטו לחודש
 ל״י 500כד העלתה היו״ר סגן של כורתה

מהסטודנ שרבים משוכנעני ל״י). 650ל־
 המשכורות, גודל על להם בהיוודע טים,
 לבחירות ׳מועמדות להציג ׳מתכוננים כבר

 ינער זה שמא הבאים! ברוכים הבאות.
מאדישותכם. אתכם

שלון.  ביקורת הדו״ח. לשון כאן עד כי
 גם האגודה פעילות על נמתחת נוספת
 השיב־ במיפעל המחירים לדו״ח: מחוץ

 מה ההבטחות. למרות — ירדו לא פול
 את מנעו לא הגבוהים שהמחירים עוד,

 והשירותים המזון גדעון. של היווצרותו
 :העיקרים ועיקר השתפרו. לא במנזה

ה ציבור בגיבוש האגודה של כישלונה
ב ומגיב רגיש פוליטי לכוח סטודנטים

הישראלית. חברה
 מעלות האחרונות הבחירות תוצאות

 השליט, המיעוט כי ישתנה. ׳משהו אם ספק,
 על- ולסיוע לגיבוי וזוכה היטב המאורגן

 כוח, בעמדות ויחזיק ימשיך — גח״ל ידי
 שאינו ולמרות העבר, כישלונות למרות
ה שיטת בגלל הרוב, עמדות את מייצג

משחית. נצחי, ושילטון האיזורית. בחירות
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 אוטומטיים הילוכים
 כוח הגה

 כוח מעצורי
אויר מיזוג

טובה מכונית ^ "׳,'׳"״*,י
מביתטוב )36115 תל-אביב(טל. ,74 פתח-תקוה דרך בע״מ, תנועה מכשירי קרייזלר

 המספרות, בעלי ארגון שע״י ישראל, ספרי של בינלאומי מועדון
שיער לתמרוקי ״וולח״ חברת בחסות

תל־אביב ״הבימה״ כאולם כערב, 8 כשעה ,1972 לפברואר 8 שלישי כיוס יקיים

ל ב טי ס י פ מ ו א ל נ י ת ב ו ק ו ר ס ת 1972 ל
 ועוד. גרמניה איטליה, מצרפת, מעולים ספרים משלחות בהשתתפות

ותזמורתה חן שולה יגיל, גלי :האמנותית בתוכנית
 ארגון במזכירות .19 נרק בני רה׳ שיווק, אינטרקוטמא דיזנגוף. פרג׳ ״לאן״, במשרד כרטיסים:

)8.30 בשעה תנעלנה (הדלתות תל״אביב. ,16 מלאפה בעלי מרכז רה׳ שפירא), (מר המספרות בעלי


