
הגגכי
התחייה

רכדל
השידור רשות דוברת התחייה

 ה־ הסטודנטים התאחדות יושב־ראש גם
ה בסוכנות היום עובד ברגמן ארצית.
 במקומו לחינון־־בגולה, במחלקה יהודית,

 אקדמיים תארים צובר והוא קליינר, של
הציבורית. פעילותו עם בד־בבד

 חיפה גס
וירושלייס

ת נ ע75 ש  מהפך שנת היתה י
 אם וחיפה, ירושלים באוניברסיטות ■

כן. ״לפני הסתמן השינוי כי
באוניבר־ היו 1972־1970 השנים בין

 רמי כמו אנשים תפסו בפועל בחיפה.
 השילטון את חרות, עם המזוהה בירנהק,

 חברי היו כולם שלא למרות .1975ב־ רק
לליכוד. מקורבים הם חרות,

 מהפך גם היה תקופה באותה ממש
 א־ הן הבחירות ששם למרות בטכניון.

בתפ זוכים 1974 שמאז הרי פוליטיות,
 המזוהים כאלה משום־מה היושב־ראש קיד
הליכוד. או חרות עם

ל או הליכוד, המשיך בתל-אביב
 נבחר 1976ב- לחגוג, חרות, דיוק יתר
 מהנדס היום קנדל, שמואל חרות איש

 המהפך בשנת אחריו, האווירית. בתעשיה
ה־ חרות, איש רון, צבי נבחר הפוליטי,

(כאמצע) רייסר
ח״כ
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* וב בעת יו״רים שלושה העיברית סי
 אחר- זייגרמן, דרור ביניהם אחת, עונה

 בסוכנות, הסטודנטים חטיבת ראש כך
האחרו הבחירות מאז הליברלים וח״כ
 לסירוגין בירושלים שלטו 1975 עד נות.

אלמונים. הם שהיום ומפד״ל, מערך אנשי
 ביושבת־ לשילטון. הליכוד עלה 1975ב־
 בשם מיליטנטית צעירה נבחרה ראש

 בחרות, הפעילה רבדל, רבדל. אריאלה
 ונראה רשות־השידור, דוברת עתה היא

 הדינמיות נחלשה לתפקידה מונתה שמאז
שלה. הימינית
 כתוצאה לשילטון הליכוד עלה בחיפה

 נוצרה הברית המערך. ובין בינו מברית
 סטודנטים קבוצת תפסה 1971שב* אחרי

 ועולים ספירו גידעון בראשות עצמאית,
קבו האגודה. ראשות את מדרום־אמריקה,

 את הביסה השמאלנית־רדיקאלית יש צת
 לכרות 1973 בתחילת שנאלץ המערך,

השמאל את לנצח כדי חרות עם ברית

 ברמת- באוניברסיטה הבריכה מנהל יום
אביב.

 ישראל רון את החליף 1977 במהלך
וה חרות, של בפוליטיקה שמאס רובין,

בלום־אנג׳לם. חי הוא יום

 תקדים
ן ל י א - ר ב ג

 הליבר־ איש 1976ב־ נבחר ירושלים ף•
 ישראל דווקא, דתי הליכוד, של לים ■י•

 קשריאל, בני נבחר 1977ב־ גולדשטיין.
 החברות על ממונה היום חרות, איש

במישרד־השיכון. הממשלתיות
מוע תמיד היה בר־אילן באוניברסיטת

 איש־ לבחור היתה והנטיה דתי, מד
 של הלאומניות לעמדות המקורב מפד״ל
 יו־ כסגן כיהן 1978־1977 בשנים חרות.

אך אומנם, דתי צעיר האגודה שב־ראש

 היה והוא שטנגר, חיים חרות, פעיל
 ה־ לימודי את שהשלים שטנגר תקדים.

 מאוד פעיל היום הוא שלו מישפטים
בחרות.

ה נכה, צעיר בתל-אביב נבחר 1978ב
 פעיל האובן, אלי גלגלים, לכיסא צמוד

 התנועה תל־אביב מרחב מזכיר בחרות,
 מיפעל של מועצת־המנהלים ויושב־ראש

 הוא תל-אביב. באוניברסיטת השיכפול
ב השחיתות פרשיות את שחשף האיש

ב כותרות שעשו תל־אביב, אוניברסיטת
האחרונים. חודשים

 משה בירושלים נבחר שנה באותה
 אחר־ לעסוק שהעדיף חרות, איש שיף,

בפוליטיקה. ולא ברפואת־שיניים כך
 התאחדות ליושב־ראש נבחר 1979ב־

 איש בן־חור, רפי הארצית הסטודנטים
 עליה שליח אחר־כך רב זמן שהיה חרות,

ל נבחר אחריו בגיו־יורק. הסוכנות של
האובן. אלי ,1980 עד תפקיד,

 אלימות
הגגגי גוסח

ע9 רבת מיפנה שנת היא מ
הג האוניברסיטאות בשתי משמעות ״■

זו בשנה וירושלים. תל-אביב דולות,

שנה. באותה שנבחר הנגבי, צחי למי
 גאולה התחיה ח״כ של בנה הנגבי,

 עד לקאמפום. חדש עידן הכנים כהן,
 נבחרים חרות שאנשי ידוע היה שהגיע

 המעטה. בלשון מסודרות, לא בבחירות
ה קלפיות, מעטפות, נעלמות היו תמיד

 קיבלו מקורבים נפסקת, היתד. ספירה
מה לחילופי מעבר אך שונות, הטבות
ב כמו האוניברסיטות סערו לא לומות

הנגבי. של תקופתו
 הירושלמית לאוניברסיטה הגיע הנגבי
 הוא כן לפני בצנחנים. צבאי משירות

ה לימודי את בבמחנה. צבאי כתב היה
 בתל-אביג ה׳ עירוני בתיכון סיים תיכון

 לבית־הספר לבוא אמו נאלצה אחת לא
 שיאפשר אחר או זה מורה לשכנע כדי

 צחי, בבחינה. עובר ציון לקבל לצחי
 כבר אמו, בהשראת ימינה, נטיה שגילה

 קל אלים, כנער ידוע היה צעיר, בגיל
יוצא־דופן. ומעט להתרגזות

 שאמו דמי־הכים את להחביא נהג הוא
 ההובי שבחדרו. בספרים לו נותנת היתד.
 במהירוח־שיא. גרעינים אכילת היה שלו
 ואת כסף על קלפים לשחק אהב הוא

גפ קופסות בתוך מחביא היה הרווחים
 עם הסתכסך הוא אחת לא בחצר. רורים
משחקי-קלפים. בגין חברים

קא- ללמוד התחיל הוא בתיכון בהיותו

זייגרמן(מימין)
ח״כ

ש המיליטנטיים, היו״רים עידן מתחיל
התחיה. תנועת עם שמם נקשר כך אחרי

 שלמרות חזן, שלמה נבחר בתל־אביב
 בתחיה. גם מופיע שמו חרות, חבר שהוא

הירד היו״ר עם הפעולה שיתוף החל אז

 קונג־פו מקל עם ללכת נהג הוא רטה.
 הוא אותו, מרגיזים היו וכאשר בכיסים,

 המקלות את לשלוף וממהר מאדיים היה
ברזל. בשרשרת המחוברים
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