
מלחמה ״הכרזתם ד להסתדוות שחור יום ״זה !״בהסתדרות היה לא כזה רבר

 ההסתדרות, של הראשונה וועידה ך•
 50 לפני חיפה של בטכניון שהתקיימה

 טובה שהיא לשונית מטבע נטבעה שנה,
 ברנר, יוסף הסופר הוועידה, ציר כיום. גם

 לו: קרא היו״ר בקריאות־ביניים. הירבה
 הדיבור!״ זכות את לך אין ברנה ״החבר

 הצעקה!״ זכות את יש לי ״אבל בתר: השיב
תום עד השבוע ניצלו הזאת הזכות את

ירו מצד דווקא נלהבת לתמיכה זכה אהרון
 מקצועי. לאיגוד המחלקה ראש משל, חם

 ולא ההסתדרות מזכיר להיות שקיווה משל,
 שהוחלט אחרי גם זו שאיפתו על ויתר

 אחי- עצת נתן בתפקיד, יזכה בן־אהרון כי
 ייכנס שאם הנחה מתוך לבן־אהרון, תופל

הרא צעדו עם כבר לבוץ החדש המזכיר
ספו־ כמזכיר ימיו יהיו — בהסתדרות שון

לא כהן עם לשוחח הבטיח עסוק, הוא כי
 הדיונים התחלת ולפני הוועידה נעילת חר
התקיימה. לא השיחה המועצה. של

והת — המועצה בצירי בחרה הוועידה
 לבחירת מייד ניגשה המועצה ואילו פזרה.
אחוז־החסימה. מזימת פי על הפועל, הוועד

 בית־ אל לדרכם יצאו וכהן ליטוינסקי
התו־ לשופט להגיש כדי המחוזי, המשפט

״הדיון את מיד להפסיק דורש אני . . . 
 אהרון הישיבה יו״ר מהומה. פרצה באולם

 שישב בן־אהרון, יצחק בפטישו. דפק בקר
 המקורב במקום הנשיאות, שולחן בקצה
 וקרא ממקומו קפץ למיקרופונים, ביותר
בהסתד נעשה לא עוד כזה ״דבר בכעס:
רות!״
כזה מעשה־נבלה בהסתדרות היה ״לא

ממתין בן־אהוון
רעיון אבי המיועד, המזכיר

הדיבור. רשות לו שתינתן מבלי לבמה שעלה כהן, שלום יעשה מה לראות
 נאומו. את יסיים שהדובר ממתין שלובות, ידיו במרכז, עומד נראה כהן

כהן., שלום הזה, העולם ח״כ לעבר מבטו את מלכסן נראה החסימה, אחוז
למיקרופון יד

להרחיקו בקר אהרון ציווה

 המיקרופון את כהן שלום נטל כאשר
 לבית־המשפט, בקשה שהוגשה והודיע

בידו. המיקרופון את מכסה סדרן מהדוכן.

ה במועצת חדש כוח — הזה העולם נציגי
.11ה־ הוועידה על־ידי שנבחרה הסתדרות

 מיעוט של מלחמתו לשיאר, הגיעה בכן
מזכו אוחו לנשל המנסה דורסני רוב נגד

יותיו.

 אחיתופל עצת
משל של

 אחד ניגש הצהרים לפני שישי יום ך•
ה לאיש המערך של המרכזיים העסקנים ^

ה לאחת אותו הוביל חדש, כוח—הזה עולם
ו הסינרמה, טרקלין של השקטות פינות
 אתכם. לדפוק החליטו ״היזהרו, לו: גילה

 לוועד בבחירות חסימה אחוז להציע עומדים
 כדי בדיוק מחושב החסימה אחוז הפועל.
כניסתכם.״ את למנוע
ה של סודית בהתייעצות כי סיפר, הוא
 שתשלול מזימה, נרקמה המערך, מן בוסים

הפו לוועד חדירה חדש כוח — הזה מהעולם
כדבריו. ייכנס!״ לא כהן ״שלום על.

ה המזכיר היה ברעיון העיקרי התומך
 היוצא, המזכיר בן־אהרון. יצחק מיועד
 צעד כי חשש הוא התנגד. בקר, אהרון

 גם ההסתדרות. את יסבך זה בלתי־דמוקרטי
ה הדואר ושר ידלין אשר חבריו־לסיעה,

בן- לכך. התנגדו ישעיהו ישראל יוצא

התפ את ׳לרשת עצמו הוא יוכל ואז ריס,
קיד.

ו בן־אהרון של דעתם התקבלה לבסוף
 את לבצע המערך סיעת על והוטל משל,

המזימה.
 מייד הפעיל להתרחש העומד על הגילוי

 חדש. כוח — הזה העולם סיעת את
 אל מכתב שיגר גלעדי נעים הסיעה נציג
 תשובה ממנו ביקש הוועידה, מושב יו״ר

ל המערך מתכוון אומנם אם השאלה על
ה את העביר היו׳׳ר אחוז־חסימה. הנהיג
 שולחן ליד לצידו, שישב לבן־אהרון מכתב

 ״זה בכתב־ידו: כתב ובן־אהרון הנשיאות,
 מחר ידון הדבר הוועידה. של מענינה לא

במועצה.״

מזימת
אחוז-החסימה

 ופרקליטי התייעצות, נערכה כמקום ו ך*
אמ עורכי־הדין חדש, כוח — הזה העולם ■■1

 מנסחים החלו ליטוינסקי, וחיים זכרוני נון
 המזימה. את שתמנע לבית־המשפט, פניה
 ביקש בן־אהרון, אל מכתב שלח כהן שלום

 הפועל הוועד בחירת בענין עמו לשוחח
השיב בן־אהרון לדיון. יועלה שהנושא לפני

 נגד לצו־מניעה הבקשה את רווה יצחק רן
הפועל. הועד בחירת
 הוזעק לבית־המשפט, הגיעם בטרם עןד
 מהר, ״בוא לסינרנדוז: בחזרה כהן שלום

ההחלטה!״ את להעביר מנסים הם

 בכוח ״רק
\״ אותי תורידו

 שבן־אהרון הסתבר הגיע, אשר1 ^
מירבית. במהירות המלאכה . את עשה

ו המזימה, הצעת את למועצה הגיש הוא
הס להגיש לסיעות רשות ניתנה אז

 דקות הוקצו מסתייגת סיעה לכל תייגויות.
 בקצב הכל — הסייגותה להנמקת אחדות

מסחרר.
ההסתיי את בשלוות־נפש שמעה המועצה

 מדובר כאילו להצבעה, לגשת עמדה גויות,
לחלוטין. ותמימה סדירה בפעולה היה

 לעבור ייתכן שלא כהן שלום החליט כאן
 בעקרונות חמורה כה פגיעה על לסדר־היום

הדמוקרטיה.
שה עד המתין הבמה, לעבר צעד הוא
 את יסיים דובן־הנואמים על שעמד דובר

 רוצה ״אני למיקרופונים. וניגש דבריו,
 בית־המשפט דן ממש זה ברגע כי להודיע,
 הועד בחירת נגד צו־מניעה להוציא בבקשה
אותו. לבחור מתכוננים שאתם כפי הפועל

 שלום לנגדו צעק לעשות!״ רוצים שאתם
כהן.

 ומייד — בן־אהרון קרא סדר!״ ״להשליט
 אחד סדרנים. שלושה כהן שלום את הקיפו

המיקרופון. את בידו כיסה מהם
 הודיע מכאן,״ אותי תורידו בכוח ״רק

כהן.
 על האחראי אך יד, הרים הסדרנים אחד

 חבר־כנסת,״ ״הוא בעדו. עצר הסדרנים
בו.״ תיגע ״אל לסדרן. אמר

 - מלחמה הכרזתם
נשיב! אנחנו

 ה־ סיעת ישבה בו האולם, קצה *ץ
 ,קריאות: נשמעו חדש, הזה־כוח עולם 1̂

נד כאשר הרש!״ כבשת את גוזלים ״אתם
צע באלימות, ישתמשו שהסדרנים היה מה
ו הבמה, לעבר הסיעה׳ מחברי שנים דו

 רבתי.- קטטה של האפשרות הסתמנה לרגע
 להחזיר זמן אותו כל שניסה בקר, אהרון

 ״כאן כהן: לשלום קרא כנו, על הסדר את
 הפקר!״ איננה ההסתדרות הזה! העולם לא

 בעדנו שהצביעו ההסתדרות חברי ״גם
כהן. השיב הפקר!״ אינם

 של להפצרותיו כהן שלום נענה לבסוף
 משם ויבקש לאולם בחזרה ירד כי בקר,

ה־ באחת התיישב כהן הדיבור. רשות את




