
 !וזמניים קבועים שליחים מאות שנד. בכל שולחת היא
ונו רבים, במקומות משרדים ומקיימת תבל, פעות לכל

ומדברת. נאומים, אמת
ץ לישראל מכיא זה כל עולים כמה

לאפס. קדוב האחריות: במלוא לומר, מעז אני
 בלעה שאילו לקבוע מעז אני מזה: יותר
 כולה, הציונית ההסתדרות כל את מחר האדמה

 היתה לא ונואמיה, ומשרדיה שליחיה כל על
אחד. חי כעולה אף קטנה לישראל העליה

 בפזורה בנעשה — במעט אך ולוא — המצוי אדם כל
אמת. שזו יודע היהודית,

ציו מהם לישראל. עליה על .חושבים רבים יהודים
 המגע לאלה, גם לאלה ציונות. מכל הרחוקים מהם נים.
 פעם ולא מיכשול, הוא היהודית הסוכנות משרדי עם

סופי. מחסום
לבוא? רוצים הם מדוע
 חוברות־ כגלל לא ציוניים. נאומים כגלל לא

 לא ובוודאי הסוכנות. של התפלות התעמולה
 לעיתים המעוררים הציוניים, השליחים בגלל

ובוז. רוגז מאוד קרובות
יש על יום־יום קוראים שהם מפני לבוא רוצים הם

 להם שנמאס .מפני אותם. !מושכת והארץ בעיתונות, ראל
 יותר רבה קירבה מרגישים שהם מפני מגוריהם. בארצות
גרים. הם שבה לחברה מאשר הישראלית לחברה

 נמצאים לעלייה כיותר הלהוטים היהודים
 לסוכנות זכר אין שם — ככרית־המועצות

ולשליחיה. היהודית

המושכת, בעולם היחידה המדינה אינה שראל *
מהגרים. והקולטת המביאה

 לארצוודהברית לאוסטרליה, לקנדה, גדולה עליה יש
אחרות. רבות ולמדינות

 ובלי ציונית הסתדרות בלי למשל, קנדה, מסתדרת איך
יהודית? סוכנות

תודה. מאוד, טוב
 בארצות מיוחדות נציגויות מחזיקה הקנדית הממשלה

 בהן נמצאים חדשים. עולים למשוך רוצה היא שמהן
 (גם המעוגייגים לתשומת־לב ׳מביאים הם המדינה. פקידי

בקנדה. להם המצפים התנאים את בישראל)
 העלייה מהישגי נופלים אינם הישגיהם

 ובוודאי ציונית, אידיאולוגיה כלי — לישראל
 כדור פני על המתנועעת ציונית תנועה כלי

הארץ.
ה כי מ הכל? ככלות אחרי לישראל, באים יהודים כ

יהודים. מילית 11כ־ מצויים ישראל, לגבולות מחוץ

הרצל
1־
:1

 חיהד ממלאים — ועצום — מיוחד תפקיד
 ,אט על המערב מארצות כרבות השולטים דים

 העיתוי הרדיו, הטלוויזיה, — צעי־התקשורת
 המסוגלת אדירה, מעצמה זוהי הקולנוע. נות,

 כימעט ולהשתיק, להעלים ולרומם, לפאר
באוות־נפשה.

 אוטומטית, כימעט פועלת הזאת העצומה המכונה כל
פנימית. הרגשת־חובה מתוך

 בכל ביותר זעיר חלק מהווים הציוניים האירגונים
 התעמולה סיגנון חיובי. חלק ■תמיד ולא הזה. המערך
מעו המיקצועיים, הציונים ורמת המיקצועי, הציוני

שבמקו גם מה והתנגדות. דחייה קרובות לעיתים ררים
 השמרני, הימין למיבצר הציונית הקהילה הפכה רבים מות
6.!!*^ הגזעני. ואף

 מעל מחר הציונית ההסתדרות נעלמה אילו
 ההסברתי המאמץ היה לא בדור־הארץ, פני

לטובה. זה וגם כהרבה. משתנה הישראלי

 והסברה ולחץ עולים טובים. אנשים כאן יגידו ן, ^
אה? הכסף, עם מה אבל ציונות. בלי להסתדר יכולים ^

גמורה. אשלייה זוהי גם
 זוהי אבל כבדיחה, יצלצל זה רכים בעיני

 קטן חלק רק יש הציוניים לאירגונים האמת:
לישראל. התרומות באיסוף

 המגבית הוא לישראל כספים להזרמת העיקרי המכשיר
ה המאוחדת, היהודית נ נ י א ציונית. ש

 ומרכזת מאחדת שהיא מפני ״מאוחדת״, היא המגבית
ל ההתרמה את בידיה כ  ב־ החל — היהודיים הצרכים ל

 מאוד נכבד חלק בצרכי־הדת. וכלה המקומי בית־היתומים
ל כצינור היהודית, הסוכנות לידי מועבר התרומות מן

לישראל. העברתו
נאמ אלא אינם הציוניים המוסדות :כלומר

 נראה (עוד העברה. לשם כסף המקבלים נים,
הזה הנאמן נאמן כמה

מפלג באירגוני־נוער תמיכה על־ידי — לשולחן מתחת
״קונסטרוק מיפעלים מפלגתיים, ״׳מו׳סדות־חעוך״ תיים,

 פ־ימ עסקנים שכר מפלגתיים, טיולים מפלגתיים, טיביים״
 ציונים של עצום וצבא שליחים, של באיצטלה לגתיים

מפלגתי. מפתח לסי מיקצועיים,
 קלי־ הם ז״ורד״ נפט״ ו״נתיבי ״אוטוקרם״

 האדירה קערת־השלל לעומת פות־גרעינים
הזאת•

11 0 ■
השי־ ומידת הציוני, הרעיון על כאן מתווכח יני *ס

וענייני. רעיוני ויכוח יתכן כך על בימינו. בותו
 לוותר יכול כיותר הנלהב הציוני גם אד
הסתד הקרוי הזה, הטפילי הגידול על בהחלט

ציונית. רות
 יותר נאמן שהוא ציבור לתאר קשה קטנה: דוגמה
ארגנטינה. יהדות מאשר יותר, ״ציוני״ לישראל,

ה במיסקד התפקדו מהם נפש. 500,כ־ססס ■מונה היא
 להשתתף טרחו מאלה .14,000 הקונגרס, לקראת ציוני,

 פחות בדואר!) פשוט טופס ■מישלוח (על־ידי ב״בחירות״
.5,000מ־

 רבו אלה לגבי וגם אחד: מאחוז פחות
לזיופים. החששות

ש כדי דרוש זה שאלה! איזו ?דרוש זה פה לשם
 של השלל את ביניהם יחלקו מיקצועיים יהודים קומץ

 על- לירושלים נחמד לטיול ויסעו וכיבודים, הטבות
המוצי אך במישחק, השתתפו שלא האחרים 990>״/ חשבון

 את משרת שזה אמונה מתוך כסף, הרבה מכיסם אים
ישראל.

 תיאודור של המזוקן דיוקנו מקשט בישראל
 הציונית, כתנועה ל״י. 100 של שטר הרצל

גדולים. יותר הרכה שטרות על מופיע הוא

 היה שלא ברית־המועצות, יהודי את זה .ממיספר נוריד אם
יהו מיליון 8.5 של בלום אוצר ישנו חופש־העלייה, להם
 — לישראל ולעלות לקום רגע בכל חופשיים שהם דים,

בכך. ירצו אך אם
עו אלף 40מ־ פחות לישראל באים זה, עצום ממאגר

בשנה. לים
 מאשר פחות — 8,500,000 מכין 40,000

1: 200.
 בסדר־ היא ולאוסטרליה לקנדה הבריטית העלייה

 לחברה ישנה ׳מחברה ״נורמלית״, הגירה זוהי דומה. גודל
חדשה.

 מחר התחסל שאילו לחלוטין משוכנע אני
 ואיר־ הציונית, ההסתדרות של העצום המנגנון

 פקידים של קומץ לידי עוכר היה העלייה גון
 היתה לא — המדינה בשגרירויות ישראליים

להיפר• אלא נפגעת, העלייה
לח מייותרת הציונית ההסתדרות זו, מבחינה דווקא

לוטין.

אחרת. תשובה נחפש הבה כן, ם ^
 בעולם לגייס כדי הציונית ההסתדרות דרושה אולי

 לישראל? מדינית אהדה
יער. ולא דובים לא

לישר אהדה לגיוס יומיומית פעולה בעולם. מתנהלת
מתבצעת? היא איך אל.

 פועלות הן הישראליות. השגרירויות עומדות בראשה
 מקומיים מוסדות ובאמצעות במישרין ובסתר, בפרהסיה

ומוסווים. גלויים
אל — השונות היהודיות קבוצות־הלחץ הן זרועותיה

 החל ובינלאומיים, וארציים מקומיים יהודיים, אירגונים פי
יהודיים. קומוניסטיים בתאים וכלה באירגוני־רבנים

 שרבים־רבים בעולם, היהודים מיליוני הם אצבעותיה
 הסברה כסוכני אוטומטית מגויי׳סים עצמם את רואים מהם

במקומו. איש־איש ולחץ,

 על- מגוייס לישראל הזורם הכסף של אחר ניכר חלק
ה להסתדרות קשר כל אין לו שגם הבונדס, מיפעל ידי

עצמה. המדינה מטפלת זה בכסף ציונית.
ליש הכסף להזרמת האדירה הפעולה כל

המדי מנגנון כידי להיעשות בהחלט יבולה ראל
מתווכים. ללא עצמה, נה

 מוסדות־כיסוי, פורמלית, מבחינה שדרושים, ובמידה
 הן שאלה ארצות־הברית של שילטונות־המס את שישכנעו

 ולא אמריקאי) ממיס (המשוחררות ״פילנטדופיות״ תרומות
 יותר זולות כתובות להמציא אפשר — חלילה ״מדיניות״

הציוני. המנגנון של הזה המנופח הגידול מן

ה־ לקיום כלשהי סיבה להיות מוכרחה הרי בל
הציונית! הסתדרות

ויש. יש דאגה. אל
ה למפלגות דרושה הציונית ההסתדרות

ציוניות.
 מי!מי נאגרים שבו מלאכותי, אגם מעין מהווה היא

 מדינת אל בדרכם ׳ממשיכים שהם לפני היהודי הכסף
 מהם גדול חלק נשאב זה, באגם נמצאים וכשהם ישראל.

 ה־ ושלוחותיהן הישראליות המפלגות קערות לתוך ישר
מפריע. באין חו״ליות,

לדמוקרטיה. זכר אין הציונית כהסתדרות
 הכל ממש. •טל פיקוח אין אמיתיות. כחירות אין

 ״שמור שיטת לפי קנוניה, של בדרך שם מתנהל
 כששתיהן — יד רוחצת יד לך׳/ ואשמור לי

נקיות. אינן
 רשמי, אך סודי באופן במישרין, מועברים מיליונים

 על ״ויתור״ תמורת כביכול ישראליות, מפלגות לידי
מחולקים אחרים מיליונים עשרות עצמאי. כספים איסוף

שחה

טוב. כסף
 חולקו הכ״ח הציוני בקונגרס הישראליים המנדאטים 1 1

שב התנועה, השביעית. לכנסת הבחירות תוצאות לפי
 לארבעה זכאית היתד. לכנסת, נבחרתי רשימתה ראש

בקונגרס. ׳מקומות
בסף. שווה בקונגרס מקום

 אוטוקרס. של תרומה כמו או בנק, של רשיון כמו לא
כסף. אבל

 50 מקבל הייתי בקונגרס בציר כל, קודם
 כמשך אש״ל, שנקרא מה כתור ליום, ל״י

ימים. עשרה
ב טובים אנשים הרבה של חודשית משכורת זוהי
ישראל.
 מכל או מהונג־קונג, או מארגנטינה ציר הייתי אילו

 הוצאות־ מחצית גם מקבל הייתי בעולם, אחר מקום
וחזרה. לישראל הנסיעה

 אתה ציונית, סיעה מהווה כשאתה ההתחלה. רק וזוהי
 לשולחן, מעל קצת העוגה. מן כלשהו לחלק לקוות יכול

 לשולחן. מתחת יותר וקצת
טוב. עם;, — הכל כסך

■ ■ ■
 שאלה לשאול כדי חופשי, מרצון ויתרתי, זה כל ל

ע :קטנה אחת י
הציוני? הקונגרס דרוש מד. בשביל

¥ הציונית ההסתדרות דרושה מה כשביל
,1917ב־ לא ,1896ב־ לא — דרושה היא מה בשביל

 לפי 1972 בשנת היום, אלא — 1945ב־ לא ,1929ב־ לא
הגויים? ספירת

זו. לשאלה תשובה כבנות ונחפש הכה

 כדי :היא ממש, המתבקשת הראשונה, תשובה ךי
 ישראל. למדינת עלייה לגייס | 1

? האמנם
העליה. למען עושה'הרבה הציונית ההסתדרות אכן,

נמה


