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 שלושה רק לו חסרו שלו(מדע־המדינה)
 כקול הפעם חזר, להיבחר, כדי קולות
 רחבה לקואליציה הצעתו על רפה,

 לו נתן ושאנן, מדושן מחלב, באגודה.
על־כן־. לחלום שיוכל להבין

 מחלב הצליח המשא־והמתן במהלך
 מדרי־ צחתא את יחסית בקלות לקפל
 כך בקואליציה. קמשס את לשתף שתה

 ״בלי מתדיינים, והעבודה צחתא נותרו
הקוא ההסכם פרטי על ומק״י", חרות

ה שהפשרה לכולם כשברור ליציוני,
 יישאר ומחלב לבסוף, תימצא מיוחלת

 תאריך בינואר, 15ה־ אחרי גם כסאו על
 מועצת־האגודה של הראשונה ישיבתה
 לבחור אמורה היתה היא שבו החדשה,

נושאי־התפקידים. וביתר ביו״ר
 :,א מאקיאוולי

ד"ץ-לי!וד
במפ־ התפזרה הנינוחה אווירה ך*

 א', יום המכריע, היום בצהרי תיע 1 1
 וחצי חמש .14.30 בשעה בינואר, 15ה־

 המכרעת הישיבה פתיחת לפני שעות
 יו״ר את בבהילות צחתא ראשי איתרו

.,נפתל בניין של בקפיטריה סטזדנטינן
 הועברה דיסקרטיות, על לשמור כדי

 למועדון־הסטודנ־ המפתיעה הפגישה
הפקולטה־למישפטים. בבניין טים

 לסיכומם נאמן ושהוא למהלך, ירוק
 שותפות ביקש לא הוא מהצהריים.

 המוקצה־מחמת־ ,השמאל עם בשילטון
 לצוותא הציע אבל מבחינתו, מיאוס
 בת״חסותו, העצמאית, מימון את לשתף

בגודלה. סבירה בקואליציה לזכות כדי
 מאמינים אינם עדיין צוותא ראשי
 מברדוגו ביקשו הם אזניהם. למישמע
 בעמדתו שינוי יחול לא אם לעדכנם

 עמד לפניהם מחלב. עם פגישתו אחרי
 שנקבע בכינוס, לשכנע הקושי: עדיין

 באגודה חברי־סיעתם 22 את ,19.30ל־
 תוך האגודה, על ההשתלטות למהלך
 הנאמן המפא״יניקי השותף בפני יריקה

הימין. כידוני ובתמיכת מאתמול,
 בר־ עבר בלבד שניות בעשר :19.15

 של מאולם־הישיבות המרחק את דוגו
 צוותא, אנשי עם נועד שבו האגודה,
 לו המתין שבו האגודה, יו״ר למישרד

 מנאמניו. בכמה מוקף עצבני, מחלב,
 החדר, את לצאת מכולם ביקש הוא

היו״רים. מקורבי שני מלבד
 שכיסאו להבין הספיק שכבר מחלב,

 תמיכה תמורת לברדוגו, הציע רועד,
 לאחד סגן־נשיא של תפקיד בעבודה,

 חבר־ועד(אחד של וג׳וב מאנשי־הימין,
העצמאית. מעוון לאיש משיבעה)

מס היה אחרות שבנסיבות ברדוגו,
 את להציל עתה הסכים לא לדיל, כים

דרש הוא כל־כך. סימלי במחיר מחלב

ובן־ישי ברדוגו מחלב, עסקני־סטודנטים
להן...־ להיענות יכולים איננו אנחנו אך מובנות, ועמרותיך .תביעוחיך

לסטודו־ צוותא אנשי גילו בפגישה
פו הקואליציוני שהמשא־והמתן טען
האולטי דרישתה לפיצוץ: הרקע צץ.

 שמועצת־האגודה צוותא של מטיבית
 הראשונה, הישיבה בתחילת מיד תקבל
 החלטה נושאי־התפקידים, בחירת אחרי

 עם לדבר לממשלת־ישראל הקוראת
 בעל־כורחו הסכים שכבר מחלב, אש״ף.
 לעיתוי דווקא התנגד ההחלטה, לתוכן

בסדר־היום. האולטימטיבי
 הפצצה: את בן־ישי סיגל זרקה אז

 נציגים, 29 יחדיו ולקמפוס לצוותא
 השלישי״ אם.הבלוק .25 רק ולעבודה

נצי 18 המונה והעצמאיים, הימין של
 לנושאי־ משלו מועמדים יציב גים,

 ולקנו־ לצוותא גיבוי ויתן התפקידים,
 ואנשי באגודה, מהפך יתחולל פוס,
עליה. ישתלטו ר״ץ

הרעיון. על נדלק ברדוגו
 את לקח ללמד רצה הוא ראשית:

 ולה־ אליו בזילזול שהתייחס מחלב,
 במיוחד משותפת, לקואליציה צעתו

 ושנית: בטוח. שכסאו שהרגיש מאז
 באגודה, הרדיקלי השמאל של שילטון

 שמאלי־קיצוני פוליטי קו שישליט
 יהווה הערבי, והוועד רק״ח בשותפות

הבאה. בשנה הימין לעליית נוחה קרקע
 תשובה צוותא לאנשי נתן ברדוגו

 למצודת־ נסע הוא עקרונית. חיובית
 מלא גיוס ולערוך טלפונים להרים זאב,
 וגם הימין, מטעם המועצה חברי של

 עם למהלך. חבריו דעת את לשמוע
 ולהיפגש לשוב קבע צוותא אנשי

 לפני שעה ,19.00ב־ האגודה במישרדי
ה־״ש". שעת
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ה ^ ע למי מגיע ברדוגו :19.00 ש
 צור ראשי רק לא שרדי״האגודה. 1 ן

 עטו בכירי־העבודה גם שם. נמצאים תא
סטודנטיון. אנשי על

 ל־ נאמן שהוא להוכיח מנסה ברדוגו
אנ עם ראשית שיישב והודיע דיברתו,

 יו״ר־האגודה את הותיר הוא צוותא. שי
שול על בעצבנות באצבעותיו מתופף

 בר־ הודיע צוותא לאנשי מישרדו. חן
אור וקיבל חבריו עם שהתייעץ הוגו

■ 18 ־ ■ 11............י "'־

 עצמה, לסטודנטיון בוועד אחד מקום
 וסגן־ ממינוון, לחבר בוועד נוסף מקום
ימני. נשיא

בטו נאמרו הבאים הדברים חילופי
גבוהים: נים

: ו נ דו ר  ריק תואר זהו ״סגן־נשיא ב
 אמיתי שותף להיות רוצים אנו מתוכן.

התמיכה." מלוא את ותקבל לעשייה,
 ללכת אותי מאלץ ״אתה מחלב:

 עם ההכרזה בעניין צוותא לקראת
רוצה?״ שאתה מה זה אש״ף.

 צוותא ״כרגע רוח: בקור ברדזגו,
 לשנינו הזאת. בהכרזה תסתפק לא

ה כל על הולכים הם שעכשיו ברור
קופה.״

 לכסאו מחלב את הצמית ברדוגו
 מבוקשו את לו יתן לא שאם כשרמז

 בנפילתו, בשלווה יצפה הוא ״הצנוע״,
האגודה. על השמאל ובהשתלטות

ולצ כסאו על לנוע התחיל מחלב
 הכל רוצה אתה ממהר? אתה ״מה עוק:

 גם לך לתת אוכל שגה בעוד עכשיו!
 לא זה בלתי־אפשרי. זה היום ועד... חבר

 בכסא לשלם לי איכפת לא בתא! יעבור
 שאתה מה זה עקרונות... עבור שלי

 ויהפכו באגורה ישלטו שצוותא רוצה,
 ופעילות הכרזות של למוקד אותה

קיצונית?" שמאלנית פוליטית
 סטודנטיון עם ששותפות ירע מחלב

הס לא ברדוגו שלו. בתא תתקבל לא
 ליו״רות, הדרך את למחלב לרפד כים

 השבועות, שלושת כל שבמשך אחרי
 התייחס הבחירות, תוצאות היוודע מעת
 לראות נהנה הוא בזילזול. מחלב אליו

 ומתנגשים מתכתשים השמאל תאי את
בזה. זה

 את לסיים האיץ מחלב של מקורבו
מוב ועמדותיך ״תביעותיו הפגישה:

להי יכולים איננו פשוט אנחנו אך נות,
בתא." אצלנו יעבור לא זה להן. ענות

ש ברדוגו הודיע מהחדר צאתו לפני
יש מחלב ואם סגור, לא דבר מבחינתו

 הרי — 20.00 השעה עד דעתו את נה
במישרדי־האגודה... נמצא עדיין שהוא

 לא שדבר היה נדמה 19.30 בשעה
 של נפילתה את למנוע עוד יוכל

 תל־ באוניברסיטת אגודת־הסטודנטים
לי בהיסטוריה, הראשונה בפעם אביב,

 המיפ־ אחת לידי ולא ור״ץ, מפ״ם די
הגדולות. לגות

 מאקיאוולי ■
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 אירו־ שני אירעו 19.30 שעה ף•
 פעמים שקורה כמו שהפכו, עים

מע 180ב־ הפוליטי הגלגל את רבות,
לות.

בא צוותא נציגי של הפורום ישיבת
 מטעם חברי־האגודה 22 התכנסה. גודה

 לא־מא־ ,בראשונה רובם שמעו, צוותא
 ההשתלטות תוכנית פירטי את מינים,

 שיפשפו ואחר־כך בן־ישי, סיגל מפי
נצי לפניהם כשדיברו ואוזניים, עיניים

 הצד מן שיעמדו להם והבטיחו הימין גי
האגו על משתלט השמאל כיצד ויביטו

דה.
 ראשי־ רוב של לעמדתם בניגוד

 בחוסר־ צוותא פעילי התייחסו התא,
 בטוחים היו הם המפוקפק. לדיל אמון

ומרחי פח, להם טומנים הימין שנציגי
 לבין בינם הקרע את זדונית בכוונה בים

לה היא מטרתם כשכל אנשי־העבודה,
 לקוא־ ,לעבודה המתאים ברגע תחבר

באגודה. לאומית" ״אחדות ליציית
וה דוברים, שלושה־ארבעה נשמעו

הצבעה. אף נערכה לא ברור. היה כיוון
 מבכירי כמה נכנסו הישיבה כדי תוך

 מחלב, עם העת באותה שישבו התא,
ויע ״התקפל" שמחלב לפורום ובישרו

 לממשלת־ הקוראת הצעתם, את לה
שרצו. בעיתוי אש״ף, עם לדבר ישראל

 קרובים כשהיו דווקא נפל. הפור
 הסטודנטים אגודת את להגיש מתמיד

 צוקר לדדי כסף של מגש על בתל־אביב
 מה- ידיהם את צוותא אנשי משכו —

עיסקה.
הצד ששני שחשו סטודנטיון. אנשי

 כדי בהם השתמשו צוותא, ובעיקר דים,
וזוע נבגדים הרגישו עמדות, לשפר

 לקבל יכלו לכן קודם דקות חמש מים.
לשות פתח ולפתוח מחלב הצעות את

 בערבון־מוגבל. גם אם ימין־מערך, פות
 יו״ר־ למישרד להיכנס כשניסו כעת,

 מאנשי־ כמה לעברם הפטירו האגודה,
מדי". ״מאוחר שכבר העבודה
 פעם להופיע ביקשו סטודנטיון אנשי

 את ולהפיל צוותא, חברי לפני נוספת
לנפי ייחלו ממש כעת החשדות. מסך
 לעשות מוכן היה שלא מחלב, של לתו
לקראתם. קטנטן צעד עוד

 נציגי שוב, כונס צוותא של הפורום
 ואחרי בלהט, לפניו דיברו סטודנטיון

ההחל מחדש אושרה דיון של דקות 20
הע בראשות לקואליציה הולכים טה:

 סגני״נשי־ 2 סגן־יו״ר, התמורה: בודה.
 ואישור הברי־ועד )7 (מתוך 3 אים,

 למשא־ הקוראת ההחלטה להעברת
אש״ף. עם ומתן

 הגסיפים ■
מחי של |

♦  הפתעות היו לא יותר דבר: דן? ך
לילה. באותו

 כיו״ר גדול ברוב נבחר מחלב אפי
 נושאי־התפקידים שאר כל האגודה.

 לראות שביקשו מי ההסכם. לפי נבחרו
הסטו אגודת על משתלט השמאל את

 פוליטית־ לאגודה אותה והופך דנטים,
קוא לראות שפיללו ומי מיליטנטית,

 אלה גם אלה — מערך־ימין ליציית
שנה. עוד לפחות להמתין ייאלצו

 למחרת היומית העיתונות לקוראי
 הגדולה; הדראמה על רמז אף היה לא

בפ ויתרה שבו ערב, באותו שהתרחשה
ב פוליטית תנועה השנה השנייה עם

 בכף־ ממש שהיה השילטון על ישראל
ידה.

 דדי קליינר, מיכאל מילוא, לרוני
יור נמצאו וחבריהם ברעם עוזי צוקר,
 בכל לפחות מוכשרים, פחות לא שים

 הפוליטית. התכסיסנות לרמת הנוגע
 של המניפולטיבית שהיכולת ומכיוון

 גווני מכל הסטודנטיאליים העסקנים
 ובטי־ בקלות יכולה הפוליטית הקשת
 מאקיא־ של בנסיך פרק למלא בעיות

 נכבדים, קוראים לכם, מציע אני וולי,
 בעור הזאת. הכתבה את ולשמור לגזור

 המאקיאווליס־ את תפגשו שנה 15־10
 יכולים אז ועד בכנסת, הצעירים טים

 כמה עור ללמוד הנוכחיים הח״כים
לק בפוליטיקה שימושיים תרגילים

הבא. הקואליציוני המשא־והמתן ראת
לחלום. להמשיך יכולה בן־ישי סיגל

המיליונרים מסיבות —
 )15 מעמוד (המשך

 השולחנות שעל למפות להתאים בים
המסיבה. ולאופי

 ואזה שתהיה לי חשוב ״נורא ניצן:
 זה, על חושבים לא בשרותים. פרח עם

פרח. לראות נהדר זה כשנכנסים אבל
 שלי. כרטיס־הביקור הם ״הסידורים

 אנשים הרבה מוצלחת, מסיבה אחרי
 הרבה עובד אני שרותי. את מבקשים

 בהרצל־ בכפר־שמריהו, ובעיקר בקיץ,
 בדי־ גם לפעמים ובסביון. יה־פיתוח

בתל־אביב.״ רות־גג
 עלה עשה שניצן גדול הכי הסידור

 מסיבה בכל יש כלל בדרך דולר. 650
סידו השולחנות, על קטנים סידורים

 אחד: כל המיזנון(מחיר על גדולים רים
 אז תקציב, עוד יש ואם דולר), 500־100
 הבריכה פני על הצפים סידורי־ענק גם

דולר). 600־400 אחד: כל (מחיר
בשור בנרות, הרבה משתמש ניצן

בפח בסחלבים, חנוטים, בפרחים שים,
 לדעתו צחור. ובשושן בציבעונים יות,

״למסי הפרחים. בכמות להגזים אסור
 של מחיר הצעת נתתי מסויימת בה

ומ מעל היה זה לדעתי דולר. 1800
 איתי, הסכימה לא המסיבה בעלת עבר.

דולר." 2800 הוציאה רבר של ובסופו
מטורפות. בקשות גם יש

 סידור־ לעשות ממני ״ביקשו ניצן:
 בהליום, המלא לבלון שיחובר פרחים
 וזאת פיסיקאי, לא אני באוויר. שיעוף
 לעשות סידור איזה — בעיה היתה
 היו בסוף לארץ. הבלון את יוריד שלא
 מחוברים בלונים 50 באוויר להם

מקסימים.״ לסידורים
הח על לשמור רוצה שטרן מייקל

 המרנין. והמראה האסתטיקה גיגיות,
 בנושא גם איתו להתייעץ צריך לכן

הכל. את מרכז הוא הפרחים. סידורי
 צריכים שלי ״האירועים מייקל:
 אותו שהכינו מאירוע יותר להיראות

ומת מתוכנן להיות צריך הכל לבד.
 הם כי מרוצים, שאנשים יורע אני אים.

 אנשים יש ושוב. שוב אלי חוזרים
 מסיבות עושים והם לחגוג שאוהבים
 יש בשנה. פעמים ארבע-חמש לחברים

 הרוצים הבינוני, מהמעמד אנשים גם
 והם בחיים, פעם חלומי אירוע לעשות

 וטוב־ שכסף לומר רוצה אני אלי. באים
לזה." זה דבוקים לא טעם

 הפתעה ^
לאשה

למסי להגיע צריכים אורחים ף*
ומזי מתנשפים ולא נינוחים, בה 1 !

 מהמקום שעה חצי שצעדו אחרי עים
לבית. ועד מכוניתם את שהחנו

 זיו של בבעלותו פלוס ולט חברת
 בפתח שרותי־חנייה. מספקת ספקטור

 לבושים נהגים, של שורה עומדת הבית
ה המסיבה. לנושא המתאימים במדים

בידי ומפקידים לידם עוצרים אורחים
המכונית. מפתחות את הם

מקו מאוד הזה השרות ״בחו״ל זיו:
 כסטייל. בשרות מסתכלים בארץ בל.
 בכפר־ בהרצליה־פיתוח, הצגה. לא זאת

 לכן צרים. רחובות יש ובסביון שמריהו
 לחנות צריכה שמגיעה 50ה־ המכונית

מהמסיבה.״ קילומטר שני במרחק
 מקבל מכוניתו, את שמסר אורח

 של המפתח מיספר. ועליה קטנה לוחית
 גדול לוודעץ על נתלה המכונית

 המתאים. המיספר מופיע שבו במקום
 ייתן הוא המסיבה, את יעזוב כשהאדם

 לוחית־ה- את ביציאה העומד לנהג
 תעצור אחדות דקות ותוך שלו, מיספר

לידו. מכוניתו
 במסיבה המועסקים הנהגים מיספר

 ובמקום־האי- המוזמנים במיספר תלוי
 להגיע צפויים המוזמנים כשכל רוע.

 כפול הוא צוות־הנהגים השעה, באותה
 המוזמנים שבהם באירועים מהמיספר

 הוא כשהלחץ טיפין־טיפין. מגיעים
 הנהגים לרשות עומדים רציני, ממש

 מהמקום אותם המחזירים קטנועים,
 הבית, לפתח המכונית את החנו שבו
הבאה. המכונית את לחנייה שיקחו כדי

 למקום, בהתאם נקבע השרות מחיר
 הדרושים אנשי־הצוות מיספר היום,

שבאיזור. החנייה ומקומות
 בערב־ ,בסביון למסיבה שרות״חנייה

 דולר, 600 יעלה מוזמנים, 400ל־ שבת,
אנשי־צוות. שמונה ויכלול

 תל־ בדזילטון לחתונה שרות־חנייה
 1350 יעלה מוזמנים, 400ל־ אביב,
אנשי־צוות, 16 כולל המחיר דולר.

 למלון הקרובים חניונים כמה שכירת
 המוזמנים את שיסיע מפואר, ומיניבוס

 שב־ מכוניתם אל המלון מפתח שירצו
- חניון•

לע הפתעה יש פלוס ולט לחברת
 מעדני־ מכל טעמו שכבר שירים,
 אשתו את להפתיע הרוצה בעל החיים.

 בידי שעות. לכמה ונהג לימודן יזמין
 האומר: לאשתו פתק יפקיד הנהג

 שהבחור מה כל תעשי היקרה, ״אשתי
האוהב." בעלך תדאגי, אל לך. אומר

במ ללימוזין. האשה את יקח הנהג
 האהוב בקוקטייל אותה ישקה כונית
 יקח אחר־כך זר־פרחים. לה ויתן עליה,
 לעבור נוהגת היא שבו למקום אותה

 למיס־ אותה יקח אחר־כך טיפולי־יופי,
 בני־הזוג בעלה. לה יחכה שם עדה,
לביתם. וימהרו נוסף, קוקטייל ישתו

 יכינו בלימוזץ, טיילה שהאשה בזמן
 יום־ לכבוד מסיבת־הפתעה בביתה לה

למר תאמין ולא תיכנס היא הולדתה.
 כל־טוב, עמוסים שולחנות עיניה: אה

 רומאיות, בטוגות לבושים המלצרים
 וכל מתאימה, המוסיקה רומאי, האוכל
בשימחה. אותה מנשקים חבריה

שפנפנה
!קופסה

 הפתעה לעשות אפשר בעל
 . קבלת לכבוד המסיבה בזמן אחרת: )

 * ענקית, קופסה יביאו החדש התפקיד
 את יפתח הוא ציבעוני. בנייר עטופה

 חשו־ שפנפנה תקפוץ וממנה הקופסה
פת־חזה.
הש הבלון מחברת מושכל, מנחם

 ובלונים, ליצנים למסיבות שולח מח.
הרו שוטרות, ואף שפנפנות חשפניות,

 הלילה. באמצע רעש על דוחות שמות
 250ל־ 50 בין נע כזו הפתעה מחיר
ש״ח.
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וירק. חמניות כלי־בישול, חלב,
 אנשי להנאות רק שייכים ולא יחסית,

 ־*י שדווקא אומר מנחם העליון. העשירון
 וכשמז־ ,להזמינו מרבים אינם אלה

 רקדנית- רוצים בדרך־כלל — מינים
חשופת־חזה. שפנפנה או בטן

 צריך מישהו השימחה, כל אחרי
 שתמורת חברות יש הבית. את לנקות
 עד ינקו שקל 400־200 של סכום

 השייכת ממו, חברת האחרון. הפירור
 עבור תעשה פרייס, ונורית לצביקה

 מה־ ,המסיבה הפקת כל את העשירים
 יש לחברה הניקיון. ועד קייטרינג
 עם מוזלים מחירים של הסכמים
 אותו את משלם שהלקוח כך הספקים,

 -* הה־ טירדת את מעצמו וחוסך המחיר
כנות.

 המסיבה. של הגדול הרגע מגיע
 מחליפים להיכנס, מתחילים האורחים

 מסתובבים ואחר־כך מילות־נימוסין
 טועמים המוארים, העצים בין בחצר

במל מביטים לאניני־הטעם, מהאוכל
 - על יושבים באיטלקים, הלבושים צרים

מא ביד, כשכוס־המשקה שפת־הבריכה
 מ• מתלהבים הנהדרת, למוסיקה זינים

 מדברים המהממים, סידורי־הפרחים
 למרות ומשום־מה, הביזנס, על קצת

 שהושקע, והכסף המרובות ההכנסות
 ואילו כבויות. שעיניהם לא״אחת נראה
 דיסק־ג׳וקי עם הדשא, על מסיבה בסתם

 והעיניים רוקדים שהאנשים קורה זול,
בכסף. תלוי הכל לא בורקות. שלהם

2691 הזה העולם




