
ב ותשובות ״שאילתות בן־אהרון הנהיג
התכתבות״.

 — הזה העולם סיעת נציג מסים, אלכם
ה הפועל בוועד היחיד החבר חדש, כוח

תפקי מילוי לצרכי בשאילתות משתמש
:למשל שאילתות. של זו בצורה התנפה דו,

ה מזכיר החרים מדוע השאלה על >•
 ועידת של הפתיחה מושב את הסתדרות

 אי־סד־ על הידיעות נכונות והאם הפועל,
 קיסר, ישראל ענה לוועידה, בבחירות דים

 המרכזת בוועדה הפועל תיק על הממונה
 מילה אפילו בה שאין ארוכה, תשובה

 את בן־אהרון החזיר מדוע הסבר של אחת
׳ לוועידה. ההזמנה כרטיס

 רוקח לוויה פוטרה מדוע השאלה על <•
 ברומא, ההסתדרות, עתון דבר, כתבת
 אל ישירות לפנות ״עליך :בן־אהרון השיב

 תאות היא כי מקווה אני דבר. עורכת
לך.״ להשיב

 מנחם הרב משלה, ״רב״ להסתדרות •1
ומיי המרכזת הוועדה חבר הוא וגם הכהן,

 הרב העליונה. ההשגחה את כנראה, בה, צג
 כ־ עליה חתם בדבר, מודעה פירסם הכהן
 המודעה העובדים״. מושבי תנועת ״רב

 הכבושים, בשטחים המתנחלים את בירכה
 ההת־ חלוצי עימכם, ״ה׳ בקריאה הסתיימה
ה הוועדה אם לדעת רצה מסים ישבות״.

הכהן החבר של כוחו את ייפתה מרכזת

 ההסתדרות חברי את האלוהים בשם לברך
 דיקלה המושב מתנחלי בית״ר, חברי ואת

 ״מותר הכהן: הרב תשובת בפיתחת־רפיח.
 הסתדרות. חברי שאינם כאלה גם לברך לי

 החבר על גם ה׳ ברכת תחול כי אני מאחל
 שלמה.״ בתשובה לשוב מסים, אלכם

 לשאילתות בתשובה אם מקום״. ״אין
 חוש־ את המרכזת הוועדה חברי מפעילים
 להצעות בתשובותיהם הרי שלהם, ההומור

במי יותר הרבה חסכניים הם לסדר־היום
 השבועות ארבעת במשך ובמליצות. לים

 — הזה העולם סיעת תבעה האחרונים,
 ההסתדרות של הפועל בוועד חדש כוח

ה בחיי ביותר המרכזיים בנושאים לדון
 במדינה: השכירים וציבור הסתדרות

 ראש אצל התפטר בן־אהרון ״יצחק 9
 נשיא אצל מהתפטרותו בו וחזר הממשלה,
 המרכזת, לוועדה הסיעה כתבה המדינה,״

ה של העליון במוסד דיון לקיים תבעה
 השיבה לא המרכזת הוועדה הסתדרות.

הפנייה. למכתב כלל
ה שנת תום אחרי חודשים חמישה +

 חברת של הכספי הדו״ח הובא לא כספים
 גם שהוא בוועד־הפועל, לדיון העובדים
ל התביעה על העובדים. חברת מינהלת

 מזכיר דו״ח את ולשמוע כזה דיון קיים
 אישור אפילו נתקבל לא העובדים, חברת
קבלה.

 המיסים בהעלאת לדון התביעה על !•
ה הוועדה השיבה המקומיות, ברשויות
ה מליאת את לכנס מקום ״אין מרכזת:

הנידון.״ בנושא הפועל וועד
 בסכסוך־ דיון לקיים ביקשה הסיעה !•

 הממשלה ופעולות המזון, בענף העבודה
 הוועדה תשובת זה. בנושא וראש־הממשלה

 הפועל הוועד לכינוס מקום ״אין :המרכזת
בנושא.״ לדיון

ארו״ונים

דרכים פרשת
שהת והצעירות הצעירים וחמישים מאה

 ששי ביום בתל-אביב אחווה במועדון כנסו
 השלישי הארצי לכינוס שעבר השבוע של
 — חדש ישראלי שמאל — שי״ח של
 מפלגתית וועידה כל למשתתפי דמו לא
 של המפלגתי בנוף אחרת תנועתית או

 הופיעו מהמשתתפים רבים ישראל. מדינת
במכ תנועתם של הארצי הכינוס לפתיחת

החב בין יחפות. ברגליים או קצרים נסיים
כאב־ קשישים של קטן מספר גם בלטו רים

באושת - הניחה
 של במטוס מאלומיניום, מתים בארונות

 גופותיהם מועברות האמריקאי, חיל־האוויר
 שניספו מפורטו־ריקו, הצליינים 16 של

הרוצחים. עם אחד במטוס ללוד בהגיעם

 מגן־שמו־ כהן ורן מעין־החורש לניר ניבה
 כי נאמר ידם על המומלץ בנוסח אל.

 של הארצי הכנס ע״י שיתקבלו העקרונות
 יש וכי קבוצותיו כל את יחייבו שי״ח

 נפגש אשר ארצי, מתאם ״גוף להקים
הקבו ע״י נקבעים חבריו ואשר בקביעות

השונות.״ צות
 הוויכוח כי נדמה היה שישי ביום אם
 יום בדיוני הרי ומינוחי, אירגוני הוא

גבו ועירנות בדריכות שהתקיימו השבת,
 הוברר גבוהים, בטונים גם ולפעמים הה,
בקבוצה ופוליטי. רעיוני הוא הוויכוח כי

)22 בעמוד (המשך

במדינה
 מוותיקי וולדהיים ותיאודור ליפסקר רהם

 ד״ר המרצים בית־אלפא, השוה״צ קיבוץ
 וד״ר תל־אביב מאוניברסיטה כהן בנימין
 פתר דני המחנך מירושלים, ליף ישראל

 שמאליות מתנועות אורחים או מתל־אביב,
בישראל. אחרות

 מכל שי״ח חברי נקראו לשמה המטרה
בש דיון היתד׳ התל־אביבי למועדון הארץ

 וה־ בישראל״ השמאל ״מצב :סעיפים ני
 מוקד גבריאל ד״ר פתר, דני של צעתם

 זיקים מקיבוץ קידרון ופרץ מתל-אביב
שי״ח״. ״עיקרי לטיוטת
 משלוש יותר מתווכים...״. ״כלי

 השו־ יוצאי חברים, שעשרות אחרי שנים
 שי״ח, את הקימו ומק״י מפ״ם מר־הצעיר,

מפו מצע החדשה לקבוצה עדייו היה לא
והמפ הקבוצות עם בוויכוחיהם משלה. רט

 משמאל לשלטון, האופוזיציוניות לגות
 חברי התפארו והממשלתי, הציוני למימסד

אידי שלהם, החדשה באידיאולוגיה שי״ח
 לא כש״הכל חדש״ ״שמאל של אולוגיה

מפלג אירגון אין החלטי, לא הכל ברור,
החב ע״י מוכרע הכל — מנהיגות אין תי׳
מתוו בלי ישיר, באופן השורה, מן רים

כים...״
 פקפקו הישראלית הפוליטית במציאות

 הפוליטיות, ומטרותיו שי״ח אוהדי אפילו
יו המקיפה פוליטית קבוצה של ביכולתה

 הארץ, בכל חברים וחמישים ממאה תר
 מפורט, מצע בלי ימים לאורך להתקיים
בר אחיד. ארצי ואירגון לפעולה עקרונות

 עצמם שי״ח לחברי גם התברר הימים, בות
 קבוצת מתארגנת למשל, בירושלים, כי

קבו ש״כל אירגון בצורת הדוגלת חברים
 מדינית אוטונומיה בעלת היא בו צה

 אחרות, קבוצות עם וקשורה ואירגונית
 כפי ותיאום,״ הידברות חברות, בקשרי
הקבו של החיה והרוח דוברה זאת שניסח

ש בטיוטה קמינר, ראובן הירושלמית, צה
הארצי. הכנס באי בין חילק

 ובתוקף בגלוי יצאו כאלה הכללות נגד
גבולות, מקיבוץ אמיתי יוסי פתר, דני
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