
 דייו משה של כליו נושא
ל• היסוד את עבורו מארגן

הצורד לשעת מהפכני פוליטי מערד
ץ תן * ו לי, א  ב־ התרחש לכאורה, שו

 קשה הישראלית. בחברה החולף שבוע
 או רחבה ציבורית משמעות לו ליחס היה

 הרחק בצינעה, נעשה הוא פוליטי. צביון
 למרות הקהל, ודעת הפירסומת מזרקורי
ב ואנשי־תיקשורת עיתונאים בו שנוכחו

ל אסור כן, פי על אף מבוטל. לא מספר
 החשיבות חוסר למרות זה. ממאורע התעלם

 בעתיד להוות עשוי הוא שלו, הפוליטית
מהפכה. של ראשיתה רחוק הלא

 את שציין נשף היה מדובר, בו המאורע
 מיסדר במיסגרת חדשה לישכה של הקמתה

 מרובה בחגיגיות התקיים הוא ברית. בני
 נשיא וכסלר, ויליאם הד״ר של בנוכחותו

ה מלבד ברית. בני של העולמי המיסדר
 החדשים, החברים 80 בו נוכחו אורחים,

 ה־ את וייסדו ברית בני למיסדר שהצטרפו
 עכשיו. השם את הנושאת החדשה לישכה
ו היסוד במגילת שנרשמו החברים שמות

 החדשה, הלישכה הקמת בטכס השתתפו
יוצא־דופן. דבר שום על הצביעו לא

 ב- החל שונות, מפלגות חברי שם היו
והרשי גח״ל המפד״ל, המערך, של ח׳׳כים

מתח מעיתונים עיתונאים !הממלכתית מה
 עורכי־דין 1 ופרופסורים אנשי־מדע ! רים

 ה־ בהרכבם דמו הם לכאורה ואדריכלים.
 מיסדר של אחרת לישכה כל לחברי רבגוני

 אבל פוליטי. בלתי אירגון שהוא ברית, בני
רו לרוב אחד משותף מכנה היה למעשה

כ רובם :החדשה הלישכה חברי של בם
דיין. משה של כתומכיו ידועים כולם
 : המאורע של החשיבות גם היתד, וזו
הפו־ ההיערכות בתולדות הראשונה בפעם

 היא האירגון, של לחשיבותו אחת דוגמא
אח מיד בישראל ארצות־הברית של הכרתה

 נשיא של היהודי חברו זה היה היווסדה. רי
ש טרומן, הרי ימים, באותם ארצות־הברית

לת ששיכנעו ברית, בבני אח כמובן היה
 הרי חתם בו המעמד המדינה. בהקמת מוך

 דה־ ארצות־הברית של הכרתה על מרומן
 בני נציגי בנוכחות נעשה בישראל, יורה
בלבד. ברית

שהיא הפוליטית, השתדלנות של בנושא
 בארצות־הברית, לגיטימית פעילות צורת

 טורח כיום גם ברית. לבני מתחרה אין
מדיניו את להסביר ניכסון ריצ׳ארד הנשיא

 למנהיגי כוונותיו ואת ישראל כלפי תו
לעת. מעת נפגש הוא עמם ברית, בני

 ה־ הם ברית■ בני ולפרט, להאריך מבלי
 ביותר וההשפעה הכוח רב היהודי אירגון

שם. היד,ודיים האירגונים מכל
 הסודית התוכנית

דיין ש?_______

ה- של חשיבותו פחותים ישראל ף■
 מתרכזים בארץ הלישכות אחי מיסדר.

נאמ וחברתית׳ סוציאלית בפעילות בעיקר
אחדות.״ ״צדקה, המיסדר: לסיסמת נים

 אין חחופשייס, הבונים למיסדר בניגוד
ת בני לישכות של הפעילות חשאית בדי

 רב מספר כוללת שהיא למרות ומיסתורית,
ותוארים. מיוחדים טכס גינוני של

בהתאם ,100ל־ 13 (בין בלישכר, האחים

 מפעילות הרחוקים השכבות, מכל צעירים
מפלגותיהם. בתוך מפלגתית
חיו היתה ברית בני אנשי של כוונתם

לצ במיסדר, וחדש צעיר דם להזרים : בית
שו מחוגים השפעה בעלי אנשים אליו רף

ויעילותו. לפירסומו שיתרום דבר נים,
ה את זו הצעה תאמה במיקרה, לגמרי

 את שעה אותה שהעסיקו והתוכניות כוונות
 ידידו הוא יעקבי שגד דיין, משה חסידי
 יד ממושכת תקופה במשך והיה הקרוב

הפוליטית. בפעילות ימינו
 מהמערך מאושר אינו שדיין סוד, זה אין

 הוא כזה במערך בישראל. הקיים הפוליטי
לר וסיכוייו ממשי פוליטי עורף כל נעדר

כמ אפסיים הם ראש־ד,ממשלה כס את שת
מת בהתנגשות הנמצא דיין, לחלוטין. עט

 גם יודע במערך, השלטת הצמרת עם מדת
ב תועלת כל שאין העבר, נסיון סמך על

שגור חדש, פוליטי גוף ובהקמת פרישה
ז״ל. רפ״י של גורלה כמו ודאי יהיה לו

 על במאבק דיין שרואה היחיד הסיכוי
 של כמנהיג הצבתו הוא במדינה, השילטון

 בדיעו־ התומכים קיימים, פוליטיים כוחות
ה לגבולות ובקשר לנסיגה בהתנגדות תיו,

כו לשעת ממתין הוא ישראל. של עתידים
החלט רקע על כנראה שתבוא מתאימה, שר
 מהשטחים לסגת ממשלת־ישראל של תה

 אז .1967 ביוני 4ה־ לגבולות המוחזקים
ו מהממשלה יפרוש כאפשרות, דיין רואה

ה הניצים מחנה בראש יתייצב מהמערך,
 בקונסטלציה ולנסיגה. לויתורים מתנגדים

מע בראש לעמוד יוכל מקוה, הוא כזאת,
 הרשימה המפד״ל, גח״ל׳ את שיכלול ךו

המערך. בקרב חסידיו הממלכתית,

 תמימה מיסגרת
חשד מעוררת שאינה

ר ך■ סיון דו  יש זה, מעין מהפכה שכ
שבד,כנות הקשיים אבל מראש. לד,כץ ^

- הגדול האח
ת דיין משה של ימינו ויד רה ה בפעילו

 של עכשיו לשכת כנשיא משמש פוליטית,
 יסוד להניח כדי שקמה הלשכה בני־ברית,

מפ פעילי של רחבה ציבורית להתארגנות
ת לגות ת מסביב שונו דיין. משה למנהיגו

 בארצות־ ברית בני אנשי עם הדוקים מגעים
הברית.

 בני מיסדר במיסגרת פעילות באמצעות
לה לקמת דיין משה חסידי יכולים ברית

 ממשלת על גם השפעה של לעמדות גיע
האמריקאי, לאירגון ונזקקת התלויה ישראל,

 משה של תומכיו התארגנו בארץ, ליטית
שו מפלגות ותומכי מפלגתיים בלתי דיין,
 אחת. וחברתית אירגונית במיסגרת נות׳

 משה הוגים אותה לתוכנית היסוד הונח כך
לא :רב זמן מזה במיסתרים ותומכיו דיין
 דיין משה של במנהיגותו הדוגלים את חד

 להוות הזמן בבוא שתוכל אחת, למיסגרת
הפוליטית. להנהגתה האלטרנטיבה את

 לחץ קבוצת
פוליטית

 ההתארגנות משמעות את להכין די ^
 ה־ הוא מה לדעת תחילה כדאי הזאת,

ברית. בני מיסדר :השם את הנושא אירגון
 ה־ הפעיל היהודי האירגון שזהו למרות

ביו ורב״ההשפעה המאורגן הוותיק, גדול,
 אודותיו הרחב הציבור יודע בעולם, תר

בצינעה. נערכת שפעילותו כיודן מאוד, מעט
כא שנה, 128 לפני המיסדר של ראשיתו

 מהמבורג, יהודי מהנדס ג׳ונם, ד,נרי שי
 אחים אירגון יסד לארצות־הברית, שהיגר

ה של הותיק החשאי המיטדר במתכונת
מט היתד, הראשון בשלב החופשיים. בונים

 ל־ היהודים למהגרים לעזור המיסדר רת
 היהודיים חייהם את לארגן ארצות־הברית

 מקומית יהודית תרבות בהעדר הקהילתיים,
 המים- סייע השני בשלב מושבם. במקומות

להת אליו שהצטרפו החדשים לחברים דר
ב ולהשתלב האמריקאית במציאות אקלם
 מאוחרות בתקופות רק האמריקאיים. חיים

 הפכה ארצות־הברית יהדות כאשר יותר,
 אימץ ופוליטי, חברתי מישקל בעל לגורם
 כלל־אנוש־ הומניות מטרות המיסדר לעצמו

בישראל. הקשורות לאומיות ומטרות יות
 ברית בני אין רשמית שמבחינה למרות

 הוא מעשית מבחינה הרי ציוני, אירגון
 באד־ ביותר ההשפעה רב הציוני חאידגון

הק ומאז המדינה, הקמת ערב צות־הברית.
ה תדמיתו את האירגון קשר המדינה, מת

ה היהודי כמוסד משמש בישראל, יהודית
כס באיסוף :מישורים בשני ביותר חשוב

 מאורגנת וכקבוצת־לחץ ישראל למען פים
האמריקאי. הפוליטי בלובי

משוח לעת, מעת נפגשים הלישכה) לגודל
 מטפחים אותם, המעסיקות בעיות על חים
 ורעות, אחווה של ברוח מיוחדים חברה חיי

לפעי פעם מדי ונחלצים הרצאות שומעים
הק גני־ילדים, אימוץ כמו סוציאלית לות
מאו לילדים אפוטרופסות מועדוני־נוער, מת

בנצרכים. טיפול או מצים
המיסדר של היסודי התא היא הלישכח

מה מפלגה שום הם. גם ברורים כאלה,
 לאיש תרשה לא בישראל הקיימות מפלגות
נוס פוליטית במיסגרת להתארגן מחבריה

דיין. משה של התואר את שתישא פת,
 בני אנשי של הצעתם באה זו מבחינה

ת  שבני מאחר השמיים. מן כהצלה בדי
 שחבריו וולנטארי, צדקה אירגון הוא ,ברית

אך מנוגדות פוליטיות השקפות בעלי הם

ארצות־הברית. ממשלת על וגם
 ברית בני של והאחוד, הרעות סיסמאות

ה כל את מחייבות הם מליצות. רק אינן
 ברית בני בלישכת אח הלישכות. בכל אחים

כשה אחר, אח של לבקשה לסרב יתקשה
 והשפעתו• קשריו בהפעלת מדובר

 יעקבי גד קפץ מדוע יובן אלה כל לאור
חוד־ מספר תוך לו. שהוצעה ההצעה על

במסת גייסות
דיין. חסידי של ברית בני

הכנ של הצעירים נזהח״כים שלושה
 ללשכת שהצטרפו השביעית, סת
מין הליב־ הפלג ח״ב כ״ץ, אברהם מי

 הליברלים. מצעירי הוא אף פת, גדעון — במרכז בגח״ל, רלי
לון משמאל: בו ל שחבריו בכנסת, המפד״ל צעירי נציג המר, ז

בבני־ברית. החדשה ללשכה עמו יחד הצטרפו מפלגה

ודוב מנהיגה שהוא נשיא עומד ובראשה
 גדולה. לישכה עומדת גליל כל בראש רה.
 מש־ העולם ברחבי הגדולות הלישכות וכל

בוושינגטון. העליונה ללישנד, תייכות

 שעושים להתרחבות, הפעולות במיסגרת
ת בני אנשי מס לפני נפגשו הם בארץ, ברי

שר־ד,תחבו סגן יעקבי, גד עם חודשים פר
 הלישכות. אחת בפני להרצות שהוזמן ,רה
 ליש־ להקים ההצעה את באוזניו העלו אז
ציבור אנשי בתוכה שתאגד חדשה, כר,

לגי היא במסגרתו הפוליטית שהפעילות
 מיסד לארגן פז הזדמנות זו היתד, טימית,

חסי של חשדות מעוררת ובלתי תמימה רת
להת היסוד כאבן שתשמש דיין, משה די

העת. בבוא יותר רחבה ארגנות
בהתארג נוספים יתרונות גם כמובן היו

ו חזקה לישכד, ברית. בני במסגרת נות
 להיות הזמן בבוא יכולה היטב, מאורגנת

חב נוספות. לישכות לגבי השפעה בעלת
ה בלישכה למישרות להיבחר יכולים ריה

להם יהיו ברית. בני של הארצית, גדולה,

 את הנושאת החדשה, הלישכה אורגנה שים
 וש־ ,עכשיו — דבר אומר שאינו השם,
 ובך סודו איש עצמו, יעקבי גד הוא נשיאה

דיין. משה של טיפוחיו
 עסקנים ח״כים,

ומנכ״לים
 ה־ רשימת את לבדוק ומעניין דאי ץ*
בד, שיש החדשה, הלישכה של חברים ^
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