
במדינה
)19 מעמוד (המשך

 הוועד חברי וחמישים מאה בפני ברסיטאי.
 בן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכיר ניצב

 ״ה־ על לתלמידיו פרופסור כמו והירצה,
הישראלית.״ העבודה בתנועת דמוקראטיה

הביקו :המניין מן שלא להרצאה הסיבה
 הסיעות כל נציגי שהשמיעו הנוקבת, רת

הסכיזופר על בהסתדרות, האופוזיציוניות
ב שחבריו המערך, של הפוליטית ניה

 של הדוהרת להתייקרות אחראים ממשלה
 חבריו ואילו — הבסיסיים הסזון מיצרכי

ה מגיני של פנים מעמידים בהסתדרות
המקופחות. והשכבות שכירים

ת. קו ע האמי הדמוקראטיה היא ״זו צ
להצב העמיד בטרם בן־אהרון, צעק תית,״

 המבטיחות המרכזת, הוועדה הצעות את עה
 ״,וכו ולדון אחדים שבועות בעוד ״להתכנס

 חילוקי שאין ״איפה ותוצאותיה, באינפלציה
!״דמוקראטיה אין דעות

 מה כשצעק טיפש. אינו בן־אהרון יצחק
 לעניין. אינן צעקותיו כי היטב ידע שצעק,
 הוועד־הפועל התכנס השנה ינואר בחודש
 עמודי־דפום, שלושה לאורך החלטה, וקיבל

המרכזת. הוועדה ע״י שהוצעה
:נאמר ההחלטה של השביעי בסעיף

ה הקצבת המשך את תתבע ״ההסתדרות ,
 כדי חיוניים, מזיון מצרכי 12ל־ סובסידיות

״.1973 בשנת המחירים אי־העלאת להבטיח
 אחרי שקרה מה פאשיסט: כדיון:

 מפ״ם המערך, קולות ברוב ההחלטה קבלת
 לכל כבר ידוע העצמאיים, והליברלים
 שרי- פעלו בלילה גנבים ״במו :עקרת־בית
 סיעת נציג מסים, אלבס קבע הממשלה,״
 הכללי הדיון בעת כוח־חדש — העולם־הזה
 בשיעורו, בן־אהרון פתח בטרם שהתקיים
ה הסתדרותיות מפלגות חברי ״השרים,

 על הסובסידיות את ביטלו וימפ״ם, עבודה
 אותן ויבטלו חיוניים, מזון מיצרכי שלושה
 אף האחרים. לתשעת ביחס גם בקרוב

 והמלצותיו הוועד־הפועל מהחלטות אחת
בוצעה.״ לא

 למפלגת אין שבלעדיהם מפ״ם, לחברי
כו ובהסתדרות בוועד־הפועל רוב העבודה

 !״בריון כאלה. אמיתות לשמוע נוח לא לה׳
 עין- מקיבוץ הרץ, ישראל צרח !״פאשיסט

ב מסים, לעבר השומר־הצעיר, של שמר
 האחרון של הבלתי-פוסקים מוויכוחיו אחד
 ועל הישיבה, ניהול אופן על בךאהרון עם

 ״אנחנו הבלתי־פוסקות, התקנון הפרות
מכאן!״ בכוח אותך נוציא

כלום. בלא כרגיל, נסתיים, הסוער הדיון
ל ככית־המישפט. שלישי חדק
 היו בדאהרון של בדמוקראטיה שיעור
ה הרצאתו בתחילת :שני־חלקים הפעם

ה במפלגת רק כי להוכיח ניסה נלהבת,
 בה — אמיתית דמוקראטיה ישנה עבודה
 כאוות־נפשו לדבר הרשות עצמו לו ניתנת

 מדיניותו את לבצע ספיר פינחס ולשר —
המנוגדת.

 מעשי לשיעור בן־אהרון ניגש אחר,
 דרשו הסתדרותיות סיעות שש : יותר הרבה

ב לדון כדי ההסתדרות, מועצת כינוס את
 בן־אהרון יצחק ותוצאותיה. אינפלציה

 ההסתדרות מועצת נגדית: הצעה העלה
ב ״לדיון בירושלים מאי במחצית תכונס

 לקראת ההסתדרות של האירגונית הערכות
הבחירות.״

כ״ל  ההסתדרות חוקת כעבריין. המז
 מועצת מחברי אחוזים 25 אם כי קובעת

 — המועצה כינוס את תובעים ההסתדרות
 בן- לדמוקראטיה הפרופסור לכנסה. יש

 בחוקה,״ ״כתוב אחרת: סבור היה אהרון
 וגם היושב־ראש גם שהוא — המזכיר אמר

ו והחוקות, התקנונים של החוקי הפרשן
 יפעם אחרי פעם כבר נדחו פירושיו שכל

 הוועד- ״כי — המדינה של בבתי־המשפט
 תקראו יחליט. הוועד־הפועל מחליט. הפועל

המרכזית.״ הביקורת בוועדת לבירור אותי
 העדיפו החופשי והמרכז גח״ל סיעות

 הסיעות, שאד הדיונים. אולם את לעזוב
 נשארו המרכזת, בוועדה מיוצגות שאינן

זה. בסעיף ההצבעות את והחרימו

ה של השלישי החלק כי ספק כמעט אין
 בבית- בקרוב יתקיים בדמוקראטיה שיעור

ל שיתבקש בתל־אביב, המחוזי המשפט
 של המדעיים חידושיו על מקרוב עמוד

הצעקן. המזכ״ל

1857 הזה העולם

 ר1(1וועדהנ1 מזניוה
 10־1 נ׳ התלוננה

- יחסי־מי! עריה לכפות
 לפתוח ציווה ונן־אהוון

החשוד וגו בחקירה
 אם באשכולות, תמיד כאות צרות ך*

ל גם האדם, לאחד גם בצרורות. לא 1 1
 מזכ״ל בן־אהרון, יצחק כמו מעם מודם

והספונטאני. הדינמי ההסתדרות
 שלו והספונטאניות הדינמיות כל אולם

 על להתגבר כדי לבן־אהרון הועילו לא
לארץ. שעבר בשבוע חזר כאשר תדהמתו,

 — לו שחיכתה הראשונה הצרה על
 לעס ספיך שהכניס ההתייקרויות שורת

 את לדפוק כדי רק גבו, מאחורי ישראל
בדרך. בעודו למזכ״ל נודע כבר — המזכ״ל

כשהגיע. רק לו נודע השנייה, הצרה על
לראשו שפורסמה כפי השנייה, הצרה

 לשכב, לא או (לשכב שעבר בשבוע נה
 מזכירה סביב התבטאה )1856 הזה העולם

 מסרים איש־ציבור על שהתלוננה מסויימת,
בוועד־הפועל.

 את גם לגלות כבר היה אפשר השבוע,
:איש־הציבור של שמו

בן־שמחון. שאול

 — חקירת־גילוי
כיסוי או

 גם פשוטות, היו השבוע, עובדות, ך*
 :חלקות כך כל לא אם ) 1

הבו אחד כי היתה המזכירה תלונת •
 אותה לאלץ ניסה הוועד־הפועל של סים

ה בפני אותה בהעמידו למיטה, להיכנס
 לפחות או — בחיים ולהתקדם לשכב ברירה

ולהיזרק לשכב לא או — בוועד־הפועל

וששון שמחה
בושימחון אעל

צרורות. צרות לסבול לפחות או — משם
 בתלונה, חקירה מייד יזם בן־אהרון 0

התקדמותה. בגורל אישית התעניין
מ אחד על-ידי התנהלה החקירה 0

 העומד הוועד־הפועל, של הצמרת וותיקי
לפנסיה. בבר לצאת

 חושש הוא אין ההנחה, היתד, כך, משום
האמת. את יגלה יותר, ולאויבים לכיסאו

 דווקא כי טענה, ההפוכה הגירסה 0
 לו ולקנות להסתכסך ירצה לא כך, משום

שהחקי לכך ידאג האחרון, ברגע אוייבים
כלום. תעלה לא רה
 בין שנערך בטוטו ראשון, שזכה השם 0׳

 של לזהותו בקשר הוועד־הפועל, אנשי
 הוועדזד יחבר היה — הנ״ל הציבור איש

בן־שמחון. שאול המרכזת
הפו על עצמו, בן־שמחון השבוע הגיב

חב בין במפתיע זכה שבה הרבה פולאריות
 שמתחת: אלה ולכל החמישית, לקומה ריו

 לשום בקשר אלי, פנה לא עוד אחד ״אף
 פיתוי בעניין לא נגדי, שמתנהלת חקירה

ש מה אבל אחר. עניין בכל ולא מזכירה
 מכולן.״ יפה הכי הבחורה שאשתי בטוח,

 בהומור בן־שמחון הסביר התלונה, לעצם
 :זך מצפון ספק, ללא שהוכיח, שליו,

המזכי לארבע לי מספיק זמני ״בקושי
ל זמן לי אין שבטח כך לי. שיש רות

 הוועד־הפועל.״ של האחרות מזכירות
ל שנתבקשו הוועד־הפועל, חברי־צמרת

וקולגיא־ זהירים היו בעניין, דעתם חוות

המוא הפקיד עם קולגיאליים ביותר. ליים
המזכירה. עם לא שם,

 הולנדר, מנשה איש־הצמרת כשנשאל
 אני זה. מי בעצמי לדעת מת ״אני השיב:
 ועד־ חבר שהוא פקט, שמיכאל חושב

זה.״ מי יודע בטח העובדים,
 :אלגנטי פחות לא היה פקט מיכאל

מס זה כאילו הסביר, בחופשה,״ ״הייתי
ה ועד יו״ד ארצי, צבי בטח ״אבל ביר.

יודע.״ עובדים,
במפ ידע, לא היו״ר גם הצער, למרבית

 ״אבל השיב. יודע,״ איני באמת ״לא, : תיע
?״ באמת זה מי סקרן. מאוד אני

 נישואין
המזכירה עם

ב בן־שמחון שאול דווקא זכה מה 1■
הגדול? כבוד /

 לטבעית נוסף — סיבות כמה לכך היו
 הכבוד לו מגיע אכן כי — דהיינו מכולן,

 בינתיים הוכחה לא זו עובדה אולם הזה.
תוכח. שלא אף וייתכן כלל,

 פי- למועמד שעשוהו האחרות, הסיבות
המפתה: לתפקיד בוריטי

 עניין בעבר פעם כבד גילה בן־שמחון 0
 מסויי־ במזכירה לפחות או במזכירות, רב
רעייתו. — מכולן״ ״היפה זוהי, כיום, מת.

 ושרמנטי, תמיר גבר הוא בן־שמחון 0
יחסית. :וצעיר כסוף־שיער

 להפוך מספיקות אינן כמובן אלה עובדות
 השבוע הספיקו הן אולם לאשם. אותו

לתפ ביותר הרצוי למועמד אותו להפוך
האשם. קיד

המרוק מלך המכונה בן־שמחון, שאול
חגי כמארגן בעיקר התפרסם בארץ, אים
 מיטב ביטוי לידי בא שבהן המימונה, גות

 יהדות של והססגונית העתיקה תרבותה
י הממושכת. המסורת בעלת מרוקו

:רק לא אבל — בעיקר
 את בזמנו אירגן כאשר גם התפרסם הוא

הפנתרים. למשלחת גולדה בין הפגישה
 על-ידי הותקף כאשר גם התפרסם הוא

 הוצאות על קבלות מגיש הוא כי בן־אהרון
 היתה שלא ברמה חי לחודש, ל״י 2,000 של

פועלים. נציג רק לא בממשלה, שר מביישת
הוועדה־המרב־ חבר כיום בן־שמחון,

ו רפ״י מטעם חוועד־הפועל של זת
 הוא אשדוד, פועלי •מועצת מזכיר לשעבר

 שנתיים, לפני ומנוסה. משופשף פוליטיקאי
מרוקו. יוצאי ברית את הקים

 שהיא בין עליו, האחרונה ההתקפה
פולי למטרות פיברוק שהיא בין מוצדקת,

השבוע. במיוחד אותו הפחידה לא טיות,
 רק לא מאוד, חזק גב לו שיש ידע הוא

 המלוכד בארץ, מרוקו יוצאי ציבור מצד
 נוספים, קשרים בזכות גם אלא מאחוריו,
מעט. לא לו חייבים שבעליהם
 החקירה. גם אותו הפחידה לא כך, משום

 ראה לא הוא — יהיו אשר תוצאותיה יהיו
בו. לפגוע יכולות הן כיצד
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