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השחיתות

ת ועדת ו יו־ שהיה מי רו חי ב  ה
תון את מנהר  הגיש הוא - המי

מ נגד הבחירות לדחיית עתירה
 - כיו־־ר עתה המכהן הסיו־׳ו, שהיה

 לידר הרביץ נימעט הנוכחי הסיו־־ר
 - למיזנון הזכיוו את קיבל משלא הקורס

 בגלל סולק המיננון של הקורס המפעיל
 מיפעל בראש - בחינות טנסי מבירת

האגודה ר יד שהיה מי עומד השיכפול
ב ונופף ממקומו קם טיירו יים יץ

 ייבחר!״ לא הזה ״האיש אגרופו. * •
 הבטיח הוא לאמון! ראוי אינו ״הוא צעק,

ההב את קיים ולא המיזנון ניהול את לי
 שייבחר לו אירגנתי שאני למרות טחה,
 דניאל הפרופסור !״.להיסטוריה בחוג

 שלמה בפניו. אגרוף מהלומת ספג קארפי
אקרו ובקפיצה המהומה, את ניצל חזן

 על נמלט השניה, הקומה מחלון בטית,
 המדרגות, לעבר פנה טיירו חיים נפשו.
 בחוצות חזן אחרי רגלי במירדף ופתח

רמת־אביב.
 היה שנתיים, לפני המיקרה, כשקרה

 הוא היום השורה. מן ועד חבר טיירו
 אגודת־הסטו- של הוועד יו״ר סגן משמש
 הוועד יו״ר היד. חזן בתל־אביב. דנטים

 היה קארפי הפרופסור שנה. לפני עד
 ה־ אירע שבה המועצה בישיבת נוכה

הבחי כשרות על לשמור כדי מיקרה,
מתרח אינם אולי כאלה מיקרים רות.
 של הסטודנטים מועצת בישיבות רק שים

מתרח הם שם אך בתל־אביב, האגודה
לבקרים. חדשות שים

 אגודת של הנוכחי היו״ר דלל, לאלי
 יש תל-אביב באוניברסיטת הסטודנטים

 החוזרות הבחירות לדאגה: טובה סיבה
בת תיערכנה אגודת־הסטודנטים למועצת

הבא. בשבוע הסימסטר, חילת
 את שאיפיינו וההונאות הזיופים אם

 עצמם, על יחזרו הראשון הבחירות סיבוב
האוניבר הכרת את סופית האגודה תאבד
 הוא זה צעד של המעשי פירושו סיטה.

 תוכל לא זו, שכן לאגודה, מוות גזר־דין
וה הטלפונים המישרדים, ללא להתקיים

האוניברסטיה. של הכספית תמיכה
תהיי והבחירות הזיופים, יחזרו לא אם

 וחבריו דלל אלי עלולים כשרות, נה
 שלהם הרוב את לאבד האגודה בוועד

 עימו ויחד אגודת־הסטודנטים, במועצת
 טובות־ההנאה ואת מישרותיהם את גם

להן. הנילוות
 מבשלים איך

מועמדותי
י שננקטו הזהירות אמצעי כל מרות י
 בתל- האוניברסיטה הנהלת על־ידי *

 הקלפיות 15 מתוך חמש נפסלו אביב,
 הקלפיות בינואר. 14ב־ שנערכו בבחירות
(הבחי אזורי-בחירה 24 כוללות שנפסלו

המשו־ המכנה אישיות־אזוריות). הן רות

 באגודת־הסטו־ השליטה על המאבק של
 בין פוליטי מאבק זהו לכאורה, דנטים.
 וכן והתחייה, הליכוד את הכולל הימין,

 גוש מתומכי דתיים־לאומניים סטודנטים
 אנשי את הכולל השמאל, ובין אמונים,
זוהי — למעשה ורק״ח. שליי המערך,

דלל יו״ר
דמוקרטי״ באופן ״נבחרתי

המב עסקנים קבוצת של קיום מילחמת
 שלה. הכוח עמדות על לשמור קשת

 של תקציב על חולשות אלה עמדות
 של חלוקה ומאפשרות לירות, מיליוני
ולמקורביהם. לעסקנים הנאה טובות

 המרי- אינם השנה בבחירות העיוותים
תקדים■
 אלף 12 של המוכתר מנהיגם דלל, אלי

 שנתי לתקציב שאחראי ומי סטודנטים,
 ״אי-אפשר טוען: שקלים, אלף 600 של

 דימוקרטית.״ לא בצורה שנבחרתי לומר
 בקולותיהם 1980 באוקטובר נבחר דלל
 אגודת־הסטודנטים. מועצת חברי 45 של

 בינואר שנערכו בבחירות נבחרו אלה
 — סטודנטים 236 של בקולותיהם ,1980
 זכות בעלי מכלל בילבד אחוזים שני

הבחירה.
זכור, אינו נמוך כה הצבעה שיעור

 הנגדי שהמועמד והתברר נספרו, לות
 האורות. כבו לפתע עצום. בהפרש מוביל

 נתלש הבניין של הראשי החשמל לוח
 מחדש, התחילה הספירה מישהו. על־ידי

 ובאורח-פלא סמוך, בחדר גרות, לאור
שהו המועמד הוועד. מועמד הפעם זכה
 במיספר אפילו זכה לא לכן קודם ביל

!הראשונה בספירה זכה שבו הקולות
 כבר חזן שלמה נבחר שבה הצורה על
 בחירתו, את שליוו חיסורים לאחר סופר.

 שילם הוא עצמו: את לפצות חזן דאג
 החזר־הו־ רבים חודשים במשך לעצמו

(בער בחודש לירות 2000 בסך צאות־רכב
 ללא שקל) 500כ־ — היום של כים

מועצת״האגודה. אישור
 היו״ר למישרת נבחר חזן שלמה אחרי
 תקופת מלכה. קלוד דלל, של קודמו

י

שפרלינג מועמד
!״אותך נתלה המודעה, את תתלה ״אם

 היום פרשיות. חסרת היתד, לא שילטונו
האר ההתאחדות יו״ר כסגן מלכה משמש

 הסטודנטים עיתון הסטודנטים. של צית
 גילה יתוש, תל-אביב, אוניברסיטת של

 נגד תביעת־דיבה מגיש מלכה שקלוד
 דויד הסטודנט דברי את שפירסם הארץ,
בחירות שוחד לו נתן מלכה כי וולמן,

 המשיך סילוקו חרף אך — באנגלית
המזנון. את ולהפעיל ועד חבר לשמש
 הוא לרווחים אכזב לא מקור עוד
 אגודת־ מפעילה שאותו השיכפול, מיפעל

 מים־ של המנהל הוועד יו״ר הסטודנטים.
 עסקן ברגמן, דובי הוא השיכפול על
 שונים תפקידים כבר שמילא חרות של

ה בעשר הסטודנטים במוסדות ומגוונים
מקו השיכפול במיפעל האחרונות. שנים
 80ל־ 60 בין הנעות נאות, משכורות בלות
מתלו והסטודנטים בחודש, לירות אלף
 אינם בו הספרים שמחירי כך על ננים

אח בחנויות הנהוגים מהמחירים נמוכים
רות.

 אגודת״ תומכת שבהן הצורות אחת
 חלוקת היא השיכפול, במיפעל הסטודנטים

מ מעטים רק לסטודנטים. תלושי־הנחה
 של קיומם על יודעים הסטודנטים בין

 במישרדי המחולקים אלה, תלושי־הנחה
סיבה. יש לכך וגם האגודה.

ל״  י יס ע
האנרכיה״

ל הגיע טימרמן אורי סטודנט ך*
 תלושי־הנהה. לקבל כדי מישרדים 1 י

תלו ששה לקבל זכאי שהוא לו נודע
 דבר את לרשום צורך שהיה כיוון שים.

 בעובדה טימרמן הבחין התלושים קבלת
 המופיע האגודה, סיו״ר טיירו, שחיים

 קיבל הסטודנטים, ברשימת לפניו מעט
בע את המזכים תלושים, 14מ־ פחות לא

 לשאלתו לירות. מאות של בהנחה ליהם
 מותר ועד לחבר :השיבו טימרמן של

 זכות חברים״, למען ״גם תלושים לקחת
סטודנט. לכל מוקנית שאינה

 השיב: דלל. אלי היו״ר כך על כשנשאל
 יקח ועד שחבר להאמין מסוגל ״אינני

 חבר לו. שמגיע ממה תלושים יותר
הסטו לקהל דוגמה לשמש צריך ועד

דנטים.״
 אבי הביטוח, ברכז קשור נוסף מיקרה

 האגוךה מבקר מצא כשנתיים לפני שני.
 ״ האגד של הביטוח שאיש בכך, לפגם טעם
 בפירטי הפרטיים לצרכיו משתמש דה

 אגד על־ידי אליו המועברים הסטודנטים
 היום עד משמש שני אבי דת־הסטודנטים.

ומ אגודת־הסטודנטים, של הביטוח כרכז
מטעמה. משכורת קבל

 מאוד הדאיגו להן ודומות אלה פרשיות
הסטד שאגודת האוניברסיטה, הנהלת את

את חבריה בין לחלק עסק[׳□ של חבורה הצליחה בך
מ״פלגחיות בחוויות שימוש תוך - השילטון של השלל

למוע שנפסלו: אזורי־הבחירה לרוב תף
 לזכות סיכוי היה לא האגודה ועד ,מד

שמט זיופים התגלו הללו בקלפיות בהם.
 מועמד של לבחירתו להביא היתד, לא רתם

 לפסילת להביא אלא — אחר או זה
גדו צרורות הוכנסו לקלפיות הבחירות.

 את לשבש כדי פתקי-בחירד״ של לים
 הרשום המצביעים מיספר בין ההתאמה

הפתקים. מיספר ובץ
חריפותו על מצביעות זה מסוג שיטות
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שמ בארץ, הסטודנטים אגודות בתולדות
 גבוה. הצבעה בשיעור הצטיינו לא עולם

הפעם הוחרמו הבחירות :לכך הסיבה
נפ ממועמדיה 45ש־ האופוזיציה, על-ידי

שו בתואנות ועדת־הבחירות על-ידי סלו
ומשונות. נות

האגו במועצת התקיימו שנתיים לפני
 שני היו האגודה. לגיזבר בחירות דה

 נתמך מהם שאחד עיקריים, מועמדים
הקד חזן. שלמה האגודה, יו״ר על-ידי

לירות. 1,200 בסך תלושי-מנזה בצורת
 אגודת־הסטודנטים מועדון שליד המזנון
רוו של אכזב לא מקור מהווה בר־מינן

 1,000בכ־ מסתכמת שלו ההכנסה חים.
 ניתן להפעלתו והזיכיון ערב, מדי שקלים

 הפעיל כחודשיים לפני עד מיכרז. ללא
 לכן קודם ששימש ישי, אמיר המנזה את

 סולק זה ישי תרבות. לענייני הוועד חבר
האוניברסי שילטונות על-ידי מהלימודים

בחינות־כניסה טופסי מכירת בעוון טה

 שתי מונו חסותה. תחת פועלת דנטים
 רואה־ בראשות שבהן, הראשונה ועדות.

 :במסקנותיה כתבה כרמלי, דוב החשבון
 וחוסר אי־סדרים של סימנים ״אותם
 האגודה, של וציבורית ניהולית אחריות
 * הלכו קודם, בדו״ח כבר הצבעתי עליהם

 לא אך זעירים, תיקונים למעט והחריפו,
 את מוצאת הבעייה שנתבקשו. התיקונים

 בכספי בשימוש הקשור בכל ביטוייה
החל לגביהם, הנבחרים ואחריות האגודה,


