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באוניבר מרצים כמה של מישרדיהם דלתות על עבר
 לוחות״המוד־ על נתלו שבועיים לפני תל־אביב. סיטת

 משתפים מסויימים מרצים כי נאמר שבהם כרוזים עות
מהאוניברסיטה. לסלקם ויש אש״ף, עם פעולה
 את שאלתי תל״אביב! באוניברסיטת קורה מה
 ומזכיר למדעי-החברה בחוג מרצה טמקין, בני הד״ר
הזאת! הפעילות מאחורי עומד מי ר״ץ,

 שנת־הלי־ בתחילת כבר התחילה הפעילות לי. ידוע לא
 אנונימי כרוז הופיע מאחוריה. עומד מי לי ידוע ולא מודים,
 הוזכרו ובו מהאוניברסיטה, לסלק שיש מרצים שמות שפירט

 יאיר ריינהרם, טניה אופיר, עדי שפירא, יונתן של שמותיהם
רוזן. לאה שגם לי ונדמה עצמי אני שקד, משה עברון,

 תיבת־ה־ ועל שלי הדלת על כתובות ציירו ימים כמה לפני
 וטענו למערכות־עיתונים גם צילצלו עברון. יאיר של דואר

דבר. יודע לא אני מזה חוץ ההתחלה. רק שזוהי
 באוניברסיטה קבוצת־מרצים של לפעילות קשור שזה יתכן

 מסויים, בסטודנט שמדובר להיות יכול גם אבל כאן. עד בשם
עכ עד קשה בתל־אביב. לומד שבמיקרה במיוחד, מיליטנטי

 טענה נשמעה לא גם בינתיים כי כלשהו, דפוס למצוא שיו
ספציפית.

אוניברסיטה

 נעמ״ת, מזכ״ל של בשמה כביכול לא-חתום, מיכתב
 למנותה דרש שעבר, בשבוע שהופץ לובלסקי, מאשה

מ מזכ׳׳ל-ההסתדרות, קיסר, לישראל כממלאת-מקום
למזכ״לות. מועמדת עצמה את רואה שהיא שום

 אחראי מי יודעת היא האם לובלסקי את שאלתי
המיכתב. להפצת

 אלה משונה. לי נראית הזאת השיטה כל הערכות. לי אין
בהסתדרות. כה עד היו שלא כללי־מישחק

אומרת? זאת מה •
 כזה מסוג אנונימיים במיכתבים שהשתמשו לי וכור לא
 הודעה נשלחה עליו. ידעתי לא כלל שאני היא האמת בעבר.

 היתה לא ההודעה תמימה. מאוד לכאורה, שנראתה, לעיתונות
 את שמכיר מי נעמ״ת. של הלוגו ללא הופיעה וגם חתומה,

 שזה כך ממלא־מקום. ממנה לא שהוא יודע מזכ׳׳ל־ההסתררות
 מתח ליצור או מזכ״ל״ההסתדרות, את להרגיז כנראה, מכוון,
 עומד מי הערכה לי אין נגדי. אותו לחמם לנסות בינינו.

המיבתב. מאחורי
למזכ״לות? כמועמדת עצמך את רואה ואת •

 להוציא דבר, בשום כרגע עצמי את רואה לא בכלל אני
רבות תוכניות לי ויש מחדש נבחרתי עתה זה נעמ״ת. מזכ״ל

נעמ״ת

 ברית״ה- לנבחרת ישראל נבחרת הפסידה פעמים 16
המא קיוו האחרונה השבת במוצאי בכדורסל. מועצות

 והיתה. נוספת. פעם תהיה שלא ושחקניו קליין, רלף מן,
 התחפושות לא גם היהודיות, המנגינות צלילי עזרו לא
 פה תבוסה. הנבחרת נחלה הפרקט על הגג". על ״כנר של
 - ב״גדול" הפסידו פה נקודות, שתי של הפסד היה לא

נקודות. 32 של בהפרש
 שם. היה לא תל־אביב, מכבי האלופה, רכז ליפין, חן
 נראה הוא קליין לרלף לנבחרת. זומן לא אפילו הוא

 מישחקים בעבר הציל הוא תל־אביב למכבי מיותר,
יותר. קשים
המישחק? על דעתך מה •

 במיגרש. חסרים שהם מרגישים שבחוץ השחקנים תמיד
 לא בפירוש אני אבל שחסרתי, להגיד רוצה לא אני זה. ככה

 בברית- ששיחק בנבחרת, אחר רכז משום נופל שאני חושב
המאמן. את לשאול צריך בנבחרת? לא אני מדוע המועצות.
 שמיש־ לי נראה כרגע לא־טובים. יחסים בינינו היו במכבי

 יכול לא אני לשחק. זומנתי לא זאת, בכל נעלמו. העבר קעי
אותי. שיזמין אחד אף על לכפות

כדורסל
כאן״? ל״עד משוייכים שמנית השמות כל •

 באוניברסיטה בקבוצות־השמאל פעיל לא עברון יאיר לא.
 עוסק כשלעצמי, אני, בו. דווקא בחרו מדוע ברור ולא בכלל,

הקמפוס. כותלי בין לא אבל פוליטית, בפעילות

בנדון? האוניברסיטה עושה ומה •
מושג. לי אין — זה עם עשו הם מה לביטחון. תלונה היתה

מאויים? מרגיש ואתה •
 נעים, לא זה כאלה. לתגובות רגיל אני בר״ץ פעיל בתור

 תטפל שהאוניברסיטה מקווה אני מאיים. לא עדיין זה אבל
בזה.

באוניבר תקדים בזה מסוג לפעילות יש •
סיטה?

 לא אמנם הם מיכתבי־שיטנה חדש. זה לי, שידוע כמה עד
 זה באוניברסיטה אבל מחקר, זה על כתבתי גם חדש, עניין
זרובבל) (אירית •חדש
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 האלה בדברים עכשיו לעסוק בעיתו. יבוא דבר כל וחשובות.
מגוחך. לי נראה

 והיודע בבית היושב שחקן מרגיש איך •
לעזור? היה שיכול

בעיתו״? דבר ״כל אומרת זאת מה •
ש כזאת בצורה מתרחשים דברים הישראלית, בפוליטיקה

 מתחשבים בהישגים, שזוכה מי כל לא זוכה. שמנצח מי כל לא
 אני מישחקי־הכות? יהיו מה יודע מי לאחר״מכן. שלו בהישגים

 מוצאת לא את מזה. חלק להיות רוצה שאני בטוחה לא בכלל
 במערכת־הב־ השקעתי ומרצי זמני כל את להוטה. היום אותי

 מספיק. שאולי לעצמי אומרת אני זה ובשלב האחרונה, חירות
 אני אבל לפוליטיקאים, אופייני ולא מוזר מאוד נשמע אולי זה

מילאתי. שלי האחריות שאת מרגישה באמת
 יש הפרט, ״אני, ולהגיד לקום די לא שלנו, כמו במיפלגה

 שיהיה מי אחריות. גם יש אבל לפרט, זכויות יש זכויות." לי
שייבחר. הוא במועד ראוי הכי

הדין? את תקבלי ואת •
זחבבל) (אורית אשתנה• לא כבר אני

ה בהצלחת רוצה מאוד אני מאור. רע שהרגשתי בוודאו
 למישהו להוכיח כאילו שימחה, של מחשבות לי אין נבחרת.
 אני תנצח. שהנבחרת רוצה אני אותי. לקחו כשלא טעות שעשו

 מוגזמות. מאוד ציפיות האנשים אצל יוצרים שתמיד חושב רק
 וגם כשמנצחים גם פרופורציה, מכל דברים מוציא שלנו העם

 שהספורט בארץ, אחר באלאגן הרבה כל־כך יש כשמפסידים.
יחידי. הכמעט האופטימי כדבר נתפס
 לגב אופטימי אתה מופטימיות, *־פרופו •

צ׳כוסלובקיה? עם הקובע המישחק
 הב לנצח. יכולה היא טובה. נבחרת היא הנבחרת בסך־הכל

 מהתבוס פסיכולוגית להתאושש השחקנים של ביכולת תלוי
 אול להעפיל סיכוי יישאר תנצח, הנבחרת אם רק האחרונה.

 לקחו יצטרכו הזה המישחק את גם אבל, הבא. לשלב
רום (שרית •הנכונות בפרופורציות
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