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 תל־ לאוניברסיטת כניסה ^

ב,  של בבודקה השולחן על ^אכי
 של ערימות שתי מונחות היו השוער,
 ניירות היו אחת בחבילה ניירות.
 פרופסור מטעם הודעה שבהם ירוקים,

 הבחירות על המפקח נוימן, זאב
 על לשמירה הקוראת באוניברסיטה,

הסדר.
 פחות הרבה היתה השניה הערימה

 המזהיר כרוז־בחירות, זה היה תמימה:
 בקבוצת יבחרו לבל הסטודנטים את

 : בו נאמר השאר בין אלטרנטיבה.
 רק״ח שעסקני ברורה הוכחה ״נמצאה
 הכרוז אלטרנטיבה!״ את מנהלים

 ברקה, מוחמר של תמונתו את נושא
הערביים. ועד־הסטודנטים יושב־ראש
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 הת־ תל־אביב אוניברסיטת ^
דו ד מו  לאגודת בבחירות השבוע ^

אנשי עיקריים. גושים שני הסטודנטים

 בשערוריות־ הסתבכו שעברו בשנים
 חלקם את שהובילו שונות, שחיתות
ספסל־הנאשמים. ואל למעצר

 איש קראוס, אלי נבחר 1982ב־
 קראוס האגודה. כיושב־ראש חרות,
 על כתב־אישום נגדו והוגש נעצר

 וגניבת באיומים, וסחיטה שוחד לקיחת
 התביישו לכן האגודה. מקופת כספים

 עצמם את לזהות הימין של הסטודנטים
ליכוד, כאנשי

 אלטרנטיבה, המתחרה, הגוש
 אנשי — מרכיבים שלושה כולל

 ואנשי מפ״ם אנשי העבודה, מיפלגת
 חברים השלישית, בקבוצה קמפו״ס.

 וער ואנשי השמאל מתנועת סטודנטים
הערביים. הסטודנטים

 מדבר אלטרנטיבה של המצע
 הע בין חברתיות. בעיות על בעיקר
 על המדבר בסעיף זה, במצע מוזכר
 ״... למינימום: שכר־הלימוד הורדת
 אלטרנטיבה תפעל ראשון כצעד

 שבהן, ועדת״קצב, מסקנות לביטול
 אוטומטיות הנחות על המדבר בפרק

קריטריונים מופיעים בשכר־הלימוד,

 אלה גדולים גושים שני בין המאבק
 שאנשי כשהתברר תפנית, קיבל

 לשורותיהם הכניסו אלטרנטיבה
 עטו הימין אנשי רק״ח. חברי ערבים

 יצאו הם רב. שלל כמוצאי זו מציאה על
 את מפנים כשהם נרחב, תעמולה במסע

זו. לנקודה חיציהם כל
 כאפקטי־ עצמה את הוכיחה זו דרך

 נבהלו לא הסטודנטים אומנם בית.
 הימין, באנשי לתמוך ועברו רק״ח מפני
 את דחקה יקרה שכר הסכנה עצם אך,

 השולטים העבודה, מיפלגת אנשי
 מיהרו הם להתגוננות. באלטרנטיבה,

 ״אנו השאר: בין האומר, כרוז לפרסם
 הקיצוני הימין נסיונות את מוקיעים
 שמאלנים, של תוויות לנו להדביק

 לא אנחנו אש״ף. אוהדי קיצוניים,
רק״ח." אינה אלטרנטיבה רק״ח.
הסטו לכל להודיע הזדרזו הם

 שלהם המועמדים 65 מבין כי דנטים,
 הוא וגם — אחד ערבי רק יש בבחירות

האגודה. יושב־ראש להיות מועמד אינו
 ביום הבחירות תוצאות כשנודעו

תעמולת־ כי התברר בבוקר, השלישי

ך1ה|| ך |  הבחירות ביום העבודה, מיפלגת חבר שפרלינג, יוסי |
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הערבים. הסטודנטים וועד וקמפו־ס, מפ״ם המערך, אנשי את אלטרנטיבה

^ ״1ךןן ך ן  אחד דואניט, איציק ך
סטודנטיון. הנקראת 11^ #11

 את מגדירים סטודנטיון, אחד, גוש
 בירור אך א־פוליטיים, ציונים עצמם

 מדובר כי מראה הסטודנטים בין קצר
אחרים. וימניים הליכוד באנשי
 את בפומבי לחשוף יכולים אינם הם
הלי שאנשי מכיוון הפוליטית, זהותם

אביב תל־ באוניברסיטת ששלטו כוד

שהיא מודה תנועה ממועמדי
אחד היה: שלהם אינה ו1 תנועה

 סטודנטים בין ברורה בצורה המפלים
וערבים.״ יהודים

 בחומר- הזכירו לא׳ הימין אנשי
 ועדת״קצב, דו״ח את שלהם התעמולה

 על מיוחד באופן הדגש את ושמו
 באגודת־ שחיתויות למניעת מאמציהם

הסטודנטים.

 המרכזי קו־התעמולה בליכוד. רה
ערבי! הוא אלטרנטיבה ממועמדי

 את הפחידה לא הימין של הזוועה
 עסקני־ את שהפחידה כפי הבוחרים
 של הסוחף הניצחון העבודה.

 הסטר לציבור כי הוכיח, אלטרנטיבה
 דמגוגיה ושום — מהימין נמאס דנטים

זאת. תשנה לא
חמורות שחיתויות בעקבות

בבחי האחרונות בשנים שהתגלו
 שכללו, תל״אביב, באוניברסיטת רות
 גניבות ואף קולות זיופי השאר, בין

 תחת הפעם הבחירות נעשו קלפיות,
ביותר. חמור פיקוח

 קלפי, בכל שמרו אנשי־ביטחון שני
 השנה ישבו לא ובוועדות״הקלפי

 האוניברסיטה. עובדי אלא סטודנטים,
 על־ידי נעשתה הקולות ספירת גם

 על־ידי ולא האוניברסיטה, עובדי
עצמם. הסטודנעים

 רציני מהפך חל שהשנה ספק אין
 שלטו — בירושלים באוניברסיטות.

 של הימין אנשי ארוכה תקופה במשך
 מיפלגת־העבודה אנשי קסט־ל.

 פרשו מהמרכז שמאלה אחרים, וגופים
 והקימו מהסתדרות־הסטודנטים

 אחרי משלהם. מקביל גוף לעצמם
 בחירות שיערכו הוחלט בוררות
חדשות.

 חודש, לפני שנערכו אלה, בבחירות
 רשימת קסט־ל, גופים: כמה התמודדו

מיפלגת־ אנשי אופ״ק, הימין, אנשי

 השמאל אנשי — קמפרס, העבודה,
בי ער ה  ויוני מפ״ם אנשי — ואומץ ו

מיפלגת״העבודה.
 — אופ״ק אנשי זכו אלה בבחירות

 נציגים, 36ב־ זכו (הם העבודה. מיפלגת
 11 ב־ — קמפו״ס ,21 ב־ — קסט״ל
).7ב־ — ואומץ
 מהפך חל חיפה באוניברסיטת גם
 המהפך ששם אלה ).68 עמוד (ראה

 בחיפה ומורכב, מדהים יותר הרבה הוא
 הוא הסטודנטים אגודת ועד יושב־ראש

 קואליציה להרכיב שהצליח תמ״י, איש
 אנשי תמ״י, אנשי תחיה, איש הכוללת

הסטו מוועד ונציג מיפלגת־העבודה
הערבים. דנטים

 בתוך הימין תנועות התחזקות
 70ה־ שנות בראשית האוניברסיטות

 לשילטון הליכוד עליית את בישרה
 הפוך, תהליך מתרחש היום .1977ב־

 מיפלגת אנשי מקבלים שבעיקבותיו
 באגודות־הסטו־ השליטה את העבודה
 ן בפולי־ לצפוי סימן זהו ואולי רנטים,
ת ישראל. של טיקה 1■ סרגוסטי ;ג
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הלינוד את ניצחו אנשי־המעוו ירושלים:




