
תדפקו!" דא ״אותנו מלחמה!״ נשיב
הדי רשות את ביקש. הראשונות, שורות

 הזה העולם ״נציג הודיע: בקר אולם בור.
נו פעם לדבר לכם ניתן לא דיבר, כבר

ספת.״
 והצהיר: הבמה על שוב זינק כהן שלום
ידבר!״ לא איש — לדבר זכות אין ״אם^לי
להצ התנגדות שיש שמכיוון הודיע בקר

 אם המועצה חברי יחליטו כמקיבל, בעה,
 בחירת בשיטת מקיף דיון שיתקיים רצונם
 צירי ורוב — הורמו הידיים הפועל. הועד

 שום לקיים לא כמובן, הכריע, המערך
דיון.

 כהן הכריז להסתדרות!״ שחור יום ״זה
ש המערך לצירי לאולם. וירד הבמה, מעל

 ״אתם השיב: נגדו במקהלת־קריאות פתחו
 לכם. יעזור לא זה אבל מאתנו, פוחדים

 הפועל בועד נהיה אם — נעשה שלנו את
 אנחנו — מלחמה הכרזתם היום לא. או

מלחמה!״ נשיב
 חדש הזה־כוח העולם סיעת ביקשה כאשר

ה לסיום עד ההצבעה את ידחה כי מבקר,
 בית- מבזיון להמנע כדי המשפטי, דיון

 למנוע צריך גם ״אני בקר: השיב המשפט,
 הדרך את פתח ובכך ההסתדרות!״ בזיון
 שקיבל המערך, של הדורסני הרוב בפני

בן־אהרון. הצעת את
נגד

המיעוט דיכוי
 חזר והמאבק — התפזרה מועצה ך*

 בבוקר ראשון ביום המשפטית. לזירה | (
ה בלישכת ליטוינסקי הדין עורך התייצב

 שתי ובידו לונברג, שלמה המחוזי שופט
שיאסור צו־מניעה למתן האחת בקשות:

הוכ לא עוד כל להתכנס, הפועל הועד על
 בקשה השניה בחירתו; חוקיות שאלת רעה

 לא זו בחירה כי האהרתי, פסק־דין למתן
העו נציגי את לצרף יש וכי חוקית היתד,

הפועל. לועד חדש כוח — הזה לם
ה כל תוארה כהן, שלום של בתצהירו

השתלשלות:
. .  הצהיר הפועל, הוועד בחירת לפני .
 מאז נהוג בהסתדרות כי בן־אהרון, יצחק

 בהתחשב הפועל הועד את לבחור ומתמיד
בתוצ משתקפים שהם כפי הכוחות, ביחסי

הש בן־אהרון של מדבריו הבחירות. אות
 לנהוג הכוונה הפעם גם כי בבירור, תמע

 זה מכלל מוציאים אך זה, למפתח בהתאם
חדש. כוח — הזה העולם את

ובהת 151 הוא הפועל הועד חברי מספר
— הזה העולם זכאי הבחירות לתוצאות אם

הפו בועד חברים שני של ליצוג חדש כוח
 במספר שזכו אחרות, קטנות סיעות על.

ש הקולות מן בהרבה גדול שאינו קולות
ב לייצוג זכו חדש, כוח — הזה העולם קיבל

החופ המרכז מק״י, (למשל: לכוחן התאם
וכו׳). רק״ח שי,

להנ עומדים כאילו הדעה רווחה תחילה
 לועד בבחירות 1.56 של חסימה אחוז היג

 כוח —הזה העולם כניסת למנוע כדי הפועל,
 העולם נציגי הודיעו אז הפועל. לועד חדש

הק על המועצה לנשיאות חדש הזה־כוח
 אחרת סיעה לבין בינם טכני בלוק מת

 — היינו הקולות, מכלל 0.54ל'־׳ל שזכתה
 ׳לאחוה. התנועה עם בשיתוף בלוק הקמת
 הפועל בועד היה זכאי זה משותף מערך
 מק״י). לסיעת (בדומה שלושה של לייצוג
 תנועת ונציגי חדש כוח —הזה העולם נציגי
 שהועברה משותפת הודעה על חתמו אחוה

המועצה. לנשיאות
 לאחור, התנועה נציגי הן זה: רק לא

 על הודיעו חדש כוח — הזה העולם נציגי והן
 דברים לאותם במענה המועצה. בימת מעל כך

 כי הרוב׳ מטעם בן־אהרון, יצחק הצהיר
 אישי, באופן נבחרים הפועל בועד הנציגים

 הכוונה אין הכוחות, ביחסי בהתחשב אמנם
 שלא כוונה רק יש חסימה; אחוז להנהיג
 — מסוימים נציגים הפועל לועד להכניס
הכו יחסי לפי להכנס להם מגיע אפילו
 אותם באם ואמר: הוסיף אף והוא חות.

 הזמן ברבות הרי וילמדו, ישבו חברים
סמ יש באשר הפועל, לועד יצורפו אולי
חברים. אליו לספח הפועל לועד כות

 הינו הפועל הועד של הנוכחי ההרכב
 שנים עשרות מזה המקובל לנוהג בניגוד

 חוקתי־תק־ לכלל הפך זה נוהג בהסתדרות.
מח והוא בהסתדרות, הנוהגים סי על נוני,-

 יה נוהג של סיבתו ההסתדרות. את כיום ייב
 הדעות' קשת לכל יצוג לאפשר ברצון היא

 גם ומכאן ההסתדרות, ועידת מורכבת ממנה
הפועל. הועד חברי של הרב המספר

 הועד חברי מספר הוגדל גם לאחרונה
 נעשה ואמונתי הבנתי מיטב ולפי הפועל,

הזאת. המגמה מתוך זה גידול
. .  נערכו ההסתדרות לועידת הבחירות .

 הבוחר על וחזקה הקיים, המצב יסוד על
 ל־ בהתאם ייבחר הפועל הועד כי שירע

ה בתוצאות שישתקפו כפי ,יחסי־ד,כוחות
בחירות.
 הבחירות לאחר העובדתי המצב שינוי

 ובנסיבות הטוב, הציבורי הסדר את נוגד
את ולהכשיל להטעות כדי בו יש הענין

ד1! ו ד ! ! ! \ י1| י | |  את שהקיפה הסדרנים לקבוצת בן־אהרון יצחק מצווה ה
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 חשבו הסדרנים מכאן!״ ״רד כהן: לשלום וקורא האולם, לעבר בידו מצביע כשהוא נראה
חבר־כנסת!״ ״הוא כשאמר: בעדם עצר מהם אחד אך בכוח, כהן את להוריד תחילה

<•׳
 שעה אותה ישב שהוא הסתבר איננו. הוא כי בקר של מזכירתו
נר בתמונה הצו. את לקבל אבן־זוהר לשמחה קרא והוא בישיבה

הצו. על אבךזוהר את מחתימים וזכרוני לינווינסקי עורכי־הדין אים
המניעה צו
..הצו

לונברג, שלמה המחוזי השופט על־ידי ניתן
 את להגיש הזד, העולם לפרקליטי שהורה

השיבה הפועל, ההעד לבניין כשהגיעו ההסתדרות. למזכיר

 היתר, אילו שונה, היה שהמצב יתכן הבוחר.
הבחירות. נערכו בטרם ההחלטה מתקבלת

 הציבורי הסדר את נוגדת הנ״ל הפסילה
בהתח הרי כדין נתקבלה אם וגם הטוב,

 בו הגוף של ובמהותו העניין, בנסיבות שב
 הנתונים הממלכתיים בתפקידים מדובר,

ב המעשה את לראות יש — להסתדרות
ומבוטל. בטל
 חדש כוח — הזה העולם נציגי בחירת אי
 והמעשה המיעוט, דיכוי מהווה הפועל לועד
 לשלילת פתח ופותח שרירות, מתוך נעשה
 ממיעוט ביותר קטן רוב על־ידי מחר היצוג
).490/0 לעומת 51(״/״ ניכר

 שלא הפועל הוועד נבחר הענין בנסיבות
לק בזה מתבקש המשפט בית וכבוד כדין,
 ומבוטלת; בטלה הנדונה הבחירה כי בוע
שלו לצרף יש העניו בנסיבות כי לקבוע או

 (,העולם הפועל לועד נוספים חברים שה
 התנועה מטעם אחד ונציג חדש, כוח —הזה

! ־.! לאחוה).

 נפרסם אנו
שחור ספר

 את ישמע כי קבע, לונכרג שופט ך*
 ימים. שלושה בעוד הצדדים שני טיעון 1 1

 ונימוקי התצהיר קריאת סמך על בינתיים,
 שיאסור צו־מניעה, להוציא החליט הבקשה,

 יהיה אם ״אלא להתכנס הפועל הוועד על
.הסיעות כל של פרופורציונלי ייצוג בו . . 

 תנועת על־ידי הוגשה זו שבקשה מאחר
שה בזה נקבע חדש, כוח — הזה העולם
 אם אלא — חל עתה זה האמור איסור

 נציגים שני הפועל הוועד בישיבת ישתתפו
זו.״ תנועה של

הפו הוועד מזכירות את היכתה ההחלטה
 את לשבש איימה היא בהיר. ביום כרעם על

 את ולעכב המרכזת, הוועדה בחירת סדרי
לעצמו. תיכנן שבן־אהרון העבודה כל

 כי בקר״ אהרון הודיע זאת, למנוע כדי
)16 בעמוד (המשך
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