
 כאן תשמש נכונה, זאת הנחה גם אם
 מתוך ואכן, כמידגם. התל-אביבית האגודה
 יושבי־הראש של הפוליטי קידומם בדיקת

 לגדעון פרט כי מתברר, זאת באגודה
 לפני תפקידו את סיים אשר פורטנוב,

 כ״טריקת- שהוגדר במה הקדנציה סייום
ני לקידום יושבי־הראש שאר זכו דלת,״

במיפלגתם: כר
 ורחב־ גבה־הקומה בנו קליינר, מיכאל

 ב- לשעבר רוולית מיסעדת בעל של הגרם
 שנים כחמש לפני קבע אשד תל־אביב,

 המערך בארון האחרונים המסמרות את
ה את בה והניח התל־אביבית, באגודה

 היום משמש הליכוד, של היציבה שתיתת
מו וכחבר הרות, צעירי מזכירות כיו״ר
ו הליכוד. מטעם תל־אביב עיריית עצת
 בעימות — ויי!צמן בעזר תמיכתו לולא

 — בגין לבין האחרון זה בין הגדול
 לכנסת מועמד להיות עשוי קליינר היה

המיפלגה. מטעם
 קליי- של הג׳ינג׳י יורשו רייסר, מיכה

 למישרד היום זכה תל-אביב, כיו״ר נר
 בשמשו זאב, במצודת הרביעית בקומה
 בתל־אביב, הרות צעירי מרחב כמזכיר

 ויצחק המיפלגה! של הראשי המרחב שהוא
ה שבלשונו הקודם, הידר סגל, (טולי)

 להשכין ידע שלו ובכובד־הראש עסיסית
 הצעירים חברי־הוועד בין שלום־בית

כ תפקידו, סיום עם ממש נבחר, ממנו,
החרות. תנועת מרכז חבר

 כיו״ר כיום המשמש עצמו, אבני יצחק
 וקפץ הוא גם הזדרז בתל־אביב, האגודה

 בעודו ,המיפלגתיות המישרות עגלת על
 נשיא ונתמנה סטודנטיאלי, בתפקיד נושא

תל-אביב. במרחב חרות צעירי מועצת
הארצי? במישור ומה

 המתמחה אחד, התאחדות ידר לפחות
 גם שהוא מיליקובסקי, רוני למישפטים

 בעת בו ותמך בגין של קרוב־מישפחה
הלי מועמדי בין היה בגין־וייצמן, מאבק

 לא־ריאלי, במקום האחרונה. לכנסת כוד
שמו מהלכות זאב במצודת אך אומנם,

 תיערך הקרובות הבחירות לקראת כי עות,
ול לקליינר, מיליקובסקי בין התמודדות

 חרות צעירי כנציג ישובץ מהם אחד פחות
ריאלי. במקוס-בחירה

פגייה
לערכאות

 כמו תנועה שומרת איך להכין די ץ*
 באגודת- שילטונה המשך על הליכוד ^

 המידגם את לסקור להמשיך יש סטודנטים,
 עובדי כי מתברר, כך מתוך התל-אביבי.

 יותר, או פחות חופפים, בשכר האגודה
 חרות של ״תא־הסטודנטים שנקרא מה את

 — בתוכם תל־אביבית.״ באוניברסיטת
 — ברגמן וסגנו אבני מיושב־הראש לבד

ו ועד-השיכפול, חבר בן־יאיר, גדי גם

 ״ורק סטודנטים. 2816 רק הצביעו המוסד
 ב- הליכוד זכה הללו האחוזים 20 מתוך

 הידר רמון, חיים הנזכרים.״ האחוזים 85
 זה, בקמפוס המערך תא של גבה-הקומה

 בעלי רוב מצביעים היו אילו כי מאמין,
 תבוסה נוחל הליכוד היה זכות־ההצבעה,

 בידיעה מסביר הוא שאותו דבר מוחצת,
הצב מחמיצים אינם הליכוד שתומכי

 ד,מיפ- שאר תומכי לעומת פוליטיות, עות
 שלהם במצב־הרוח תלויה שהצבעתם לגות,
הב בשעת לרשותם העומד הפנוי ובזמן

חירות.
מוכיח, התל־אביב המידגם מקום, מכל

 זו באגודה הכוח מוקדי שהופקדו מאז כי
הלי אנשי של הפקוחה עינם שבט תחת
 ה־ את לעצמו להשיב למערך קשה כוד,

האר הצעירה במישמרת ונציגם שילטון,
 לאחרונה פנה אף רייך, אבי ד״ר צית,

 בדחיפות לדון בבקשה המיפלגה, למוסדות
הסטו לענייני האחראים מצד ב״הזנחה״

להע אפילו הצליחו שלא במיפלגה, דנטים
מועמדים־לבחירה. של מתאים מיס׳פר מיד

 שוועדת- העובדה מתווספת זה ״׳ולדבר
 שלנו,״ מועמדים תישעה פסלה הבחירות

 שבשיטת־הבחירות גם הטוען רמון, מוסיף
 התל־אביבית, באגודה הנהוגה הקיקיונית

 הנחה יותר, גבוה לאחודהצבעה סיכוי אין
 בארבע הבחירות תוצאות על המתבססת

האחרונות. השנים
 פירושה הסטודנטים במועצת שליטה

 שבוחרת היא המועצה כי באגודה, שליטה
בבחי אחרים. ולגופים לוועד נציגיה את

 תענית בו שחלה בלבד זו לא דתיים:
ב הראשון גם הוא אלא העשרה־בטבת,

 איד־אל-אדח׳ה, המוסלמי החג ימי ארבעה
 בו נופל וכן המוסלמי, פחג־הקורבן הידוע

הנוצרי. חג־המולד
 לכולם לא

מותר
ב נעשתה לבית־המשפט פנייה ך*

 אלא בה היה לא אך המערך, יוזמת \ ו
 הבחירות. הליכי על התרעומת מן מיקצת

 איזורי חלוקת על יצאה אחת תרעומת
מאפ האגודה שתקנון למרות — הבחירה

שמו עד הבחירות את לקיים לוועדה שר
 הזדרזה שנודהלימודים, מתחילת 'יום נים

יו מוקדם במועד לקיימם ועדת־הבחירות
 דו״ח-מחשב לרשותה שיעמוד ובלא תר,

 המוסד תלמידי מיספר בדבר ומעודכן סופי
לחוגי־לימוד. וחלוקתם
 נוספים חריגים נתגלו הבחירות במהלך
 שוועדת־קלפי העובדה כגון מהתקנון,

 רק נחמיה לסטודנט איפשרה 8 מיספר
 ובלא אישית, היכרות סמך על להצביע
 •מזהה. מיסמך או תעודה שיציג לתבוע
 המישפטים, שבבניין ,10 מיספר בקלפי
בל תעודת־זהות בהציגו סטודנט הצביע

 ועדת־ של המפורשת להוראה בניגוד בד,
 באמצעות הצבעה לאפשר שלא הבחירות

זה. מיסמך
ש העמדה היה בחריגים החמור אך

אכני יצחק עסקן
7 לרומן אכזבה

 שלום, ראובן כגון בולטות פחות דמויות
 דיטד, חווה האגודה! של רכז-ההסברה

 רכז- בליצקי, ויהושוע רכזת־הקליטה,
התעסוקה.

 הליכוד את ולהציג לבוא זאת, ״עם
 הסטודנטים בקרב רוב בתמיכת כזוכה

 מעט לא יהיה תל-אביב, באוניברסיטת
ה כהן, משה אומר הציבור,״ מהטעיית

חב הסטודנטים אירגון של הארצי מזכיר
ב ההצבעה אחוז כי הטוען המערך, רי

 ולפי ,20 על עלה לא האחרונות בחירות
תלמידי אלף 15 מתוך שבידו, המידע

 בסוף כאמור, נערכו, אשר האחרונות- רות
ונמ עצמה, על המועצה התעלתה דצמבר,

ה נציגים לוועדת־הבחירות מלבחור נעה
המערך. עם מזוהים

ב הזו, ועדת־הבחירות של פעילותה
 שמואל הצעיר עורך־הדין של ראשותו
 חדל אשר ראשודלציון, תושב בר-לב,
 גררה כשנה, לפני בבר סטודנט להיות

 שלושה העותרים, לערכאות. האגודה את
מוסל בתוכם האגודה, חברי סטודנטים

 בטענה הבחירות, מועד על עירערו מים,
ברגשות התחשבות ללא נקבע שהוא

 על-פי לבחור הזכאים סטודנטים, ״מיספר
 כך, לבחור.״ הורשו לא האגודה, תקנון

 האגודה של ועדת־דיביקורת קבעה בפירוש,
.1974 בדצמבר 3׳1מה- שלה בדז״ח

 נוספים אחרים וחריגים אלה, דברים
 המועצה נשיא מיתקי, יורם את הביאו
 לאגודה הגיע אשר ועדת־הביקורת, וחבר

 לפקח כדי במייוחד המרוחק חצור מקיבוץ
 פסילת את לדרוש הבחירות, תהליך על

דרי אך חדשות. בחירות וקיום הבחירות
 מתי של קולותיהם ברוב נדחתה שתו

 המיפלגה וחבר ועדת־הביקורת יו״ר וייס,
 חברת קירשנבאום, וירדנה הליברלית,

החופשי. המרכז
 במהלך חריגים שהיו מכחיש ״איני

ב שעמד בר־לב, עו״ד אמר הבחירות,״
 אלה חריגים ״אך ועדת־הבחירות, ראש
 ועדת־ קבעה גם וכך בתום־לב.״ נעשו

הביקורת.
 על ועדת־הביקורת מתרעמת זאת עם
ה ״ברוב ההצבעה: בעת חשאיות העדר

נאל וסטודנטים פרגודים, היו לא קלפיות
 קובעת כך זה, דבר בגלוי.״ להצביע צו

 לחצים ל״הפעלת גרם ועדודהביקורת,
הצבעתם.״ בעת סטודנטים על

 חנה גם הגישו דומה ברוח תלונות
 קלפי ועדת כיו״ר שימשה אשר ליטמן,
 סטודנטית שטוק-שני, ונחמה ,2 מיספר

ישר עם של והיסטוריה עברית לסיפרות
 העובדה כי וטענה, בתלונתה שהוסיפה אל,

 במעטפה להצביע נאלצו א׳ שנה שתלמידי
 פרטי מופיעים מהן אחת כשעל כפולה,

עו אינה ההצבעה, פתק ובשניה המצביע
הבחירה. חשאיות עם אחד בקנה לה

 ״חשאיות רמוז: חיים• המערך איש וסיים
ש קטנה אבן־פינה אותה היא הבחירות

 הדמוקרטיה של מיגדל־הקלפים מונח עליה
בבחי שניצחונה מיפלגה לאותה ואוי —

 אם גם זו, חשאיות חשבון על נקבע רות
בתום־לב...״ נעשה הדבר

תמרורים
ו א ש י  ביודציוני־אמויקה באולם ♦ נ

 ),25( בלומנטל אבינועם בתל-אביב,
הב בנו תל־אביב, באוניברסיטת סטודנט

 בלו- נפתלי למימון כור סמנכ״ל של כור
 לאחד ונחשב מפא״י מראשי שהוא מנטל

 המיפלגה, של החשובים הכלכלה מראשי
ת י ג כי א .23ה- בת גינזבורג ו

ם י ד פ ר א ע ש נ י ה  במאי . ל
 ל־ בעבר נשוי שהיה הצרפתי הקולנוע
 פוג- וג׳יין סטרויברג אנט בארדו, בריז׳יט

 אימפריית- ו״יורשת ואדים, רודה דה,
 שניידר, קאתרין צרפת״ של הפלדה

גדולים. מיפעלי-פלדה בעלת שמישפחתה

. ג ו ח  אנשי- של קטן קומץ בחברת נ
 קלמנטה, שבסאן בחווילתו וידידים, סגל

ארצות־הברית נשיא של 62ה־ יום־הולדתו

ניבסון
62 כן

 לרגל שזכה ניכפון, ריצ׳ארד לשעבר
ה מהנשיא טלפוניים לאיחולים המאורע

פורד. ג׳ארלד נוכחי

ג ו ח  טנסי שבמדינת ממפיס בעיר ♦ נ
 של 40ה־ יום־הולדתו בארצות־הברית,

 פרסלי, אדוויס זמר־הרוק אליל-העבד,
בעש האחרונות בשנים במישקלו שעלה

קי בדיאטה עתה החל קילוגרמים, רות
ק״ג. 80 של למישקל •*חזור כדי צונית

. ה נ ו  ארצות־הבדית נשיא על-ידי מ
ב שר־המישפטים לתפקיד פורד, ג׳ארלד

ש סקאמבי ויליאם של במקומו ממשלתו,
 אדו״ בהודו, ארצות-הברית כשגריר מונה
או נשיא שהיה יהודי, ),64( לוי ארד

 שהיה מי של נכדו שיקאגו, ניברסיטת
 ובנו באדה״ב הרפורמית התנועה מראשי

באו מישפטים 1936 מאז מלמד רב, של
 —1940 בשנים שימש שיקאגו, ניברסיטת

נשי בימי הכללי לתובע מיוחד עוזר 1945
 1968ב־ מונה דוזבלט, הנשיא של אותו

האוניברסיטה. כנשיא

ה ת נ ו  אוגנדה ,נשיא על-ידי ♦ מ
 ב- אוגנדה שגרירת לתפקיד אמין, אידי

המ ),27( אולובו ברנאדט וואתיקן,
 במערב-גר- ארצה כשגרירת עתה כהנת
מניה.

. ר ח ב השי חטיבת מנהל לתפקיד נ
 צדוק של במקומו ברדיו, הערביים דורים

 שנות 25 לאחד לגימלאות הפורש בן־מאיר
בר שאול בתורכיה ישראל ציר שרות,
השי עובדי ׳מראשוני שהיה ),50( חיים

 ל- שהצטרף לפני הערבי־י׳שראלי דור
מישרד־החוץ.

ו  ניירי לשחקנית בלונדון, ♦ דיה ל נ
 פורסיית אייריני היא ),38( פורטר דון

 פורסייוז, לבית ההגדה הטלוויזיה מסידרת
 ולירידה שנים, ארבע לפני שהתאלמנה

 בת: ),28( האלסטד רובין השחקן
נאטאליה.

ם י ל ה נ . מ ן מ ו ה במאדריד, ד
 אול■ ליוו הבלונדית הנורווגית שחקנית

ה של רבים סרטים גיבורת שהיתה ׳מן,
 התגרשה ברגמן, אינגמאד השבדי במאי

 שהוא בן לו וילדה הרופא מבעלה בגללו
 נקשר שמה ואשר שנים, שבע בן עתה

 קיסינג׳ר, הנרי האמריקאי בשר-החוץ ■גם
 הנשוי פיקולי, מישל הצרפתי והשחקן
גרקו. ז׳ולייט לזמרת


