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 שנות־שילטון שבע אחרי הארצית. דנטים
המע הפסיד הסטודנטים, בהתאחדות רצופות

 במיוחד גאים בליכוד הזה. המיבצר את גם רך
 מצודת־זאב במיסדרונות מכנים שכבר מה על

 הניצחונות (לאחר השלישי״, ,המהפך בשם
 והמכה המקומיות, ולרשויות לכנסת בבחירות
להסתדרות). בבחירות

 חבר־ של בנו הוא הזה המהפך מחולל
 בחר הבן כהן־אבידוב. מאיר הכנסת־לשעבר

 בדרך־הת־ וגם אביו, של מזה שונה במחנה
שונה. בטאות

בליכוד. חדש נסיך
★ ★ ★

 שבע אחרי השבוע, של מהפך ךי•
/ קדנ (שבע המערך שנות־שילטון \ 1/

 להתאח־ בחירות נערכות שנה בכל כי ציות,
מחיקת של תהליך מסיים דות־הסטודנטים)
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 ורל״שית כדוברת כיום משמשת והיא ליטי,
 איש־ רשות־השידור, מנהל מקל, לאריה
הימין.

בפ השלישית השנה סטודנט עצמו, איקי
העב באוניברסיטה למדע־המדינה קולטה

 הפוליטי. במסלול בהתמדה מתקדם רית,
 תא־ דובר להיות הספיק החדש תפקידו לפני

 התא, יו״ר התא, יו״ר סגן באוניברסיטה, הימין
 האחרונה. בשנה ההתאחדות יושב־ראש וסגן
 כעוזר גם לעבוד התחיל חודשים ארבעה לפני
מילוא. רוני לשר

★ ★ ★
 הפר בתרבות חדש דור של סמן הוא הן ^
בליכוד. ליטית ^

כהן־אבידוב, חבר־הכנסת־לשעבר אביו,
הקיצו ובהתבטאויותיו בדיעותיו ידוע היה
 אמר פעם שרון. למחנה ובהשתייכותו ניות

 העיניים את ולנקר הבטן את לרטש שצריכים
ערבים. חשודים של

את היטב ושינן למד נראה, כך איקי,
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בירו העברית באוניברסיטה שהתחיל הפך
 הצעירים מרבית הזדהות את הממחיש שלים,
 עם הימין, עם המשכילים, ובכללם בארץ,
הלאומי.״ המחנה

 טעם השבוע לניצחון יש כהן איקי לגבי
 בנח״ל, עשה הצבאי שרותו את במיוחד. מתוק

 מגדיר הוא בקיבוצים שהותו תקופת ואת
היריב״. את ״דע של כתקופה כיום

קיצו את האנשים, את להכיר ,למדתי
 הם למה נובע. זה ממה להבין וניסיתי ניותם,

 מצורעים, כעל הליכודניקים על מסתכלים
 אינטגרלי כחלק לקבלם מוכנים ולא

 שלהם, הדימויים עולם לפי מדוע, מהמדינה?
 שירוץ אינטליגנטי, ליכודניק להיות יכול לא

 להיות חייב הליכודניק אלא ויצליח, קדימה
שרשרת־זהב?״ עם צ׳חצ׳ח

כאלה? כולם
ב שם יש אבל כאלה, כולם לא ,בהחלט

הוותי מחינוך. הנובעת חמורה, בעיה החלט
 להתנשא הצעיר הדור את מלמדים קים

 סגורה שהיא חברה של במסורת ולהמשיך
 בית־ הזאת. במדינה אחרים גורמים לפני

 ביותר. הקיצוניים הקיבוצים היו ושובל העמק
 דגל־ הנפת על קרבות לנו היו שובל בקיבוץ

חינוך.״ של עניין הכל המדינה.
 איילה(איקי אשתו, — לא או מתנשאים

 קיבוצניקית־לש־ היא וחצי) שנתיים זה נשוי
 בתקופת אותה הכיר הוא חמדיה. מקיבוץ עבר

 במהירות התגברה איילה שם. הצבאי שרותו
הפו־ בתחום לפחות הקיבוצניקי, עברה על

 נבחר(אחרי שלא אביו, של הפוליטיים לקחיו
 הפנימיות בבחירות בכנסת) קדנציות ארבע

 ומתון זהיר הוא האחרונה. בקדנציה בליכוד
 מרבה אינו בקפידה, מתלבש בהתבטאויותיו,

בעשייה. להתרכז ומשתדל בסיסמות
אידי חידושים אין הזאת לקליפה מתחת
 פעמים הרבה אבי לבין ביני .היו אולוגיים:

 על וגם ההתבטאות, דרך על חילוקי־דיעות
 למעשה אבל מחנה״שרון). ההזדהות(עם דרך

 מזו. זו רחוקות כל־כך לא שלנו הדרכים
 ארץ־ישראל זהות: יש המהותיים בדברים
 עם משא־ומתן לא ואופן פנים בשום השלמה,

 לשאת צריך ושומרון יהודה ערביי עם אש״ף.
 ולספח יותר, ולא בלבד, אוטונומיה על ולתת

 יש״ע.״ אזורי מרבית את
 שמיר־ארנס? במחנה הוא ומדוע

 ביותר הריאליסטי המחנה זהו .לדעתי
 להביא יכול שגם היחיד המחנה זהו בתנועה.

 בכלל, לתנועה. האחדות ואת השלום את
 חולה, רעה בעיני, היא, המחנות תופעת

 את להגשים התנועה של ביכולתה הפוגעת
 שלה.״ האידיאולוגיה

 אחרת או פוליטית אישיות יש האם
עליו? הנערצת

 שפוליטית, להגיד אפשר בגין. ,מנחם
ברכיו." על גדלתי

★ ★ ★

 פולי־ תודעה בעלת ממישפחה בא יקי ^
ממיש־ וגט מושרשת, טית־חרותניקית

במערכות־ישראל. כבר מחיר ששילמה פחה

 אחרי חודש בטיסת־אימונים, נהרג אחיו
שלו. בר־המיצווה את חגג שאיקי

 במילחמת־ נהרגו אביו של מאחיו שניים
 איש־ שהיה אביו, של נוסף ואח העצמאות,

במדריד. בהתנקשות נהרג המוסד,
 בתנו- הפעילים נוספים, אחים שני לאיקי

 כלכלי נספח היום הוא אודי עת־החרות:
 למינהל־עסקים, סטודנט ושמוליק, במילנו,

מרכז־התנועה. חבר הוא
★ ★ ★

 היתה השישי ביום כהן איקי של חידתו ^
ממו קואליציונית התכתשות של סיומה ^

למערך. הליכוד בין שכת

 שימש כהן איש־המערך. הדר, עדי בראשות
כסגנו.

 מיפלגת־העבודה בשביל מקווה מאוד ״אני
 להם שומר עדיין אני בכבוד. להפסיד שילמדו

 שנעבוד רוצה אני סגן־היו״ר. תפקיד את
הסטודנטים. לציבור חשוב זה כי ביחד,

 בעניינים בהתאחדות מטפלים הכל, ״בסך
 ושומרון. יהודה בעתיד ולא סטודנטיאליים,

 עם לעבוד ילמדו שהם בשבילם מקווה אני
אנשי־ליכוד.

 מפעילי־ אחד אותי שאל שנבחרתי, ״לפני
לאנ שעלה הנגבי, צחי כמו אפעל אם המערך

ההתיי ההתאחדות. יו״ר כשהיה בימית דרטה
היה שלילית. כל־כך היתה לאיש־ליכוד חסות

בחגיגה במרכז) חשוך, כהן(בחזה איקי יו״ר
מתון מרמי יהיה הליכוד

אוניבר נציגי היו הראשיים המחוזרים
 רובם הארצית, בהתאחדות בר־אילן סיטת

אנשי־המפד״ל.
 שכהן למדי ברור כשהיה מסויים, בשלב

 תרגיל אנשי־המערך הגו להיבחר, עומד
 להם והציעו לאנשי־המפד״ל פנו הם מבריק.

 המפד״ל, נציגי ראשות־ההתאחדות. את
 הבינו בכהן, לתמוך קודם־לכן התחייבו שכבר

 109,)המהווה שסיעה, ריאלי כל־כך לא שזה
 בתפקיד תזכה — בוועידת־ההתאחדות

היו״ר.
 נוספת טאקטית טעות היתה ,זו כהן: איקי
 לא ,רק של מטורף מהלך ניסו הם שלהם.
 בינינו האמון יותר עוד נפגם וכך ליכוד',
 בהתאחדות פעולה ששיתפנו לאחר לבינם,
 הקופה, כל על הלכו הם שעברה. השנה במשך

הכל." הפסידו ולכן
לקוא הצדדים בין גישושים היו קודם־לכז

הלי בראשות אך השנה, גם משותפת ליציה
 שהמגעים להבין לכהן נתן המערך שליח כוד.
 יסכימו לא לעולם ושבמערך רציניים, אינם

הליכוד. בראשות לקואליציה
משותפת קואליציה היתה החולפת בשנה

 הם בעיניים. ותיסכול זעם הרבה כל־כך להם
 שראש־ההתאח־ העובדה את לקבל יכלו לא

איש־ליכוד.״ יהיה רות

★ ★ ★

 רגועה תקופה השבוע הבטיח בהן יקי ^
בהח הסטודנטים. בהתאחדות לחלוטין

 הנגבי. וצחי כץ ישראל לימי חזרה לא לט
 עם לפעול רוצה אני מהפכות. אעשה לא ״אני

 בשיתוף־פעו־ האוניברסיטות ועם הממשלה
 צעקות הפגנות, בלי ויושר. אמון מתוך לה,

 האמון את לשקם גם רוצה אני והשתוללות.
 ואת במנהיגות־הסטודנטים שר־החינוך של

ש אמון בשר־החינוך, הסטודנטים של האמון
 שנת־ תחילת את שליוו באירועים נפגע

 שכר־הלימוד.״ ועליית הלימודים
 בהתאחדות הימני המהפך יורגש במה

הסטודנטים?
 העברת היא שקיבלתי הראשונה ״ההחלטה

 בירת־ישר־ ,לירושלים מישרדי־ההתאחדות
 שבע לפני המישרדים את העביר המערך אל.
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