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מפ אינו שבן־אהרץ מפני רק ולא — חח
 כסאו, שליד הגדול מזגן־האוויר את עיל

 נטול־ בחדר אורחיו עם יחד להזיע ומעדיף
פוליטית. סיבה גם היתה האיוורור.
ל פצצה מרי סיעת הטילה היום באותו

 היא ארלוזורוב. ברחוב הבניין חלל תוך
 לא אם לביודהמישפט, שתפנה הודיעה

 את לקיים החלטתה את ההסתדרות תבטל
 ולמועצות ההסתדרות לוועידת הבחירות
אחד. בפתק הפועלים

 הודיעו בן־אהרון של מישפטניו
ההס להחלטת :נפולות כפנים לו

 היא בחוקה. אחיזה אין תדרות
 דמוקרטיה. של מושגי־יסוד נוגדת

 את להצדיק עשוי בית־המישפט
ה הפרדת על לצוות מרי, עתירת

בחירות.
 של האירגון אנשי טענו זה, במיקרה

 הבחירות את לדחות צורך יהיה המערך,
בכלל.

 זאת היתה בן־אהרון כשביל
פי הבחירות דחיית בשורת־איוב.

 שלו הקאריידה סוף עבורו, רושו,
בהסתדרות.

3? ד ת ח א
 כעניין המחלוקת נראתה כאורה, 1ך
 לה היתד, למעשה אך וטכני. פורמלי /

מכרעת. חשיבות
 מתבקש הבלתי־חוקי, הקיים, הסדר לפי

 במעטפה אחד פתק לשים חבר־ההסתדרות
 נציגיו את גם בוחר הוא זה בפתק אחת.

 במועצת- נציגיו את וגם הארצית, בוועידה
המקומית. הפועלים

 ב־ הבוחרת במועצה, בוחרת הוועידה
ל בוועדר,־המרכזת. הבוחר וועד־הפועל,

המר המוסדות לכל הבחירה זוהי מעשה
לבחירות בדומה — ההסתדרות של כזיים
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הממלכתי. במישור לכנסת
 רשות היא זאת, לעומת מועצת־הפועלים,

הממ במישור העיריה כמו — מקומית
 העובדים ענייני על ממונה המועצה לכתי.

 אחד בפתק לבחור אפשר האםבמקום.
 ב■ יעשה מה ולעירייה? לפנסת
ב לבחור הרוצה אדם זה מיקרה

במו אף לכנסת, המעיד רשימת
 יצביע איד בעירייה? גח״ל עמד

מקו רשימה כעד העירוני הבוחר
אר ברשימה קשורה שאינה מית
? בכנסת צית
סי בהסתדרות. קיימות בעיות אותן כל

הבחי משתי נפגעת שהיא טענה מרי עת
יחד: גם נות

 מקומי מועמד לה יש למשל, באילת, •
 והמקווה המקום לתושבי היטב הידוע חזק,

מצ של בקולות במועצת־ד,פועלים לזכות
אח לסיעות קולם את שיתנו רבים ביעים

 גלעדי, מתי זהו הארצית. ברשימה רות
 מיפעל עובדי בין הבולטות הדמויות מן

 החודשיים. העובדים ועד יו״ר תימנע,
 את להפסיד גלעדי עלול הפרדה, אין אם
 מועמדים לגבי הדין הוא קולותיו. רוב

הארץ. ברחבי אחרים
 מועמדים למרי אין שבהם במקומות 0

 מרי מצביעי מאבדים ,למועצת־ד,פועלים
ש מכיוון המקומי, במישור קולותיהם את

 מקומית רשימה בעד להצביע יכולים אינם
 כמד, של התלכדות גם תיתכן לא אחרת.
 בלי למועצת־הפועלים, בבחירות סיעות
יאב מיקרה, בכל לוועידה. לבחירות קשר

 ונשללת קולותיהם, את רבים בוחרים דו
למועצת־הפועלים. זכות־ההצבעה מהם

ציה״ ״באלקאניז
 הנפרדת ההצבעה על מאבק יי*

 חופש■ על מאבק כן, על הוא, 1 1
חברי-ההס- שוויון ועל ההצבעה

גו לוחם בן־אהוון ומוקוטיות בחיוות נ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■י■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

הרפורמה: מדורשי ותובע
עקרו הם אלה בבחירות. תדרות

ההסתדרות. בחוקת המעוגנות נות
 מן ההסתדרות ראשי התעלמו מדוע
 הבחירות בכל וקיימו שלהם, החוקה

ובלתי־חוקי? אנטי־דמוקרטי נוהל כה עד
 השק מן השבוע יצא המרצע

ו מרי ראשי בין הוויכוח בלהט
 חסידיו בהסתדרות. המערך ראשי

ה בריתחת הפליטו בן־אהרון של
 ״באל■ :מילת־הגנאי את דברים

קאניזציה״.
 הבאלקאגים איזור לפיצול היא הכוונה
 גרמו ביניהן •שהמאבקים רבות, למדינות
מת מילחמתית למתיחות המאה בראשית

באירופה. מדת
 שאם חוששים המערך ראשי

 רחבי בכל יקומו הבחירות, יופרדו
 למועצות־ מקומיות רשימות הארץ

תהיינה •טלא רשימות — הפועלים

 כללית חזרה יהיו בהסתדרות שהבחירות
 מוקדמות. בחירות מעין לכנסת, לבחירות

 מע־ כל וכימעט לעשות, הגדיל אף השנה
מת בהסתדרות המערך של רכת־הבחירות

כש כלל־לאומיות, סיסמאות בעזרת נהלת
 מעל מתנוססת ראש־הממשלה של תמונתה

לה נדרשים וחברי-ההסתדרות למודעות,
נשכח. המזכ״ל למלכה. אמונים ביע

 וחסידיו כן־אהרון של הפאניקה
 פנימית. פוליטית מסיבה נובעת

 עתירת תתקבל שאם חוששים הם
 את המערך של הבוסים ידחו מרי,

 עד חודשים, לכמה הבחירות
י ר ח לכנסת. הבחירות א

 על מראש להודיע יהססו לא זה במיקרה
 דבר — בן־אהרון את להדיח החלטתם

הבחי לפני כיום, לעשותו חוששים שהם
לכנסת. רות

הפסיקו!הרפורמה? על לוותר צריכים זה בגלל
עי וגמור מנוי למיפלגות. כפופות

ל כדי מחיר, בכל זאת למנוע מם
 המנגנון שליטת המשך את הבטיח

במועצות. המיפלגתי
 כמה עד בן־אהרון אנשי מוכיחים בכך

נבו סיסמאות הם בן־אהרון דיבורי כל
 בן־אהרון טוען המפוצצים בנאומיו בות.

בהסתד דמוקרטיזציה לחולל רוצה שהוא
 ״מלמטה״, מקומית מנהיגות לפתח רות,
 השולטים שהם ההרגשה את לעובדים לתת

בהסתדרות.
 תביא מרי על־ידי הנדרשת הרפורמה

 מקומיים, מנהיגים אלה. לתוצאות בדיוק
ל יוכלו העובדים, ציבור מתוך הצומחים
המקו למועצת־ד,פועלים לבחירות התייצב

אח או זו למיפלגה להשתעבד מבלי מית,
 חדשים קאדרים להיווצר יכולים כך רת.
פעילי־עובדים. של

ה על נורא איום כמובן, זהו, יי
 חוששים הם המערך. של בוסים

ההסתד על שלהם שאחיזת-הברזל
 עצמם ושהעובדים תישבר, רות
 יהפכו בידיים, העניינים את יקהו

 למכשיר בהדרגה ההסתדרות את
ולממ ספיר לפינחס כפוף שאינו
שלה.

 נגד האמצעים בכל לוחמים הם כן על
הרפורמה.

ה כ ל מ ר ה כי מז ה ו
ל ?כרת אס —י שי דיי  לוזב־א ציי־״ זז
 שנועדו להסתדרות, הבחירות לדחיית ) 1

לספטמבר? 11ל־
 כי לא. אומר: הפשוט ההגיון

 בכל להציב הוא שנדרש מה כל
 מעטפות של נוספת ערימה קלפי

ופתקים.
 לאירגוני- נפרדות מעטפות יש ממילא
 מזמן קיימת שלגביהם הארציים, העובדים

 עוד לספק הבעייה מה בהצבעה. הפרדה
ופתקים? מעטפות

לד היה אפשר ביותר, הגרוע במיקרה
לק למועצות־הפועלים, הבחירות את חות
ההסתדרות. לוועידת הבחירות את בזמן יים

 בדחייה, צורך היה אילו גם
 קצרצרה. להיות יכולה זו היתה

 מדוע : ישנה שאלה נתעוררה בכך
 כהסתדרות הבחירות את לקיים לא

 מתקיימות שבו יוס-שבתון באותו
 לרשויות וגם לכנסת גם הבחירות

? המקומיות
הממ המישור בין להפריד רצו אילו

לאפ כדי ההסתדרותי, המישור ובין לכתי
 היו העובדים, בעיות על אמיתי דיון שר

 בהסתדרות הבחירות את לקיים צריכים
הב לפני וחצי חודש ולא — אחרת בשנה
לכנסת. חירות

מעוניין הוא בכך. רוצה אינו המערד

 מרי אנשי את מעריב האשים השבוע
ש בכך במערך, הגוש״ את ״משרתים שהם

 היא האמת הבחירות. לדחיית גורמים הם
המע ראשי את מכריחה העתירה הפוכה:

 עתידו לגבי האמת את לציבור להגיד רך
בן־אהרון. של

 תימרון על בן־אהרון מנצח כיום
 והונאת■ אחיזת-עיניים של גדול

 יודח שהוא יודע הוא הציבור.
 הוחלט הדבר וכי הבחירות, אחרי
 כאילו פנים מעמיד הוא אולם מזמן.

 את יחזק בבחירות המערך ניצחון
האישי. מעמדו
 ערב — עכשיו רק אפשרית זו הונאה
בהס שהבחירות ברגע לכנסת. הבחירות

 בלתי אמיתיות, לבחירות יהפכו תדרות
 המערך יוכרח לכנסת, בבחירות קשורות

 לציבור להודיע ההונאה, טכסיסי על לוותר
 כולה והרמאות למזכ״ל, מועמדו יהיה מי

תתפוצץ.

ט א ד מנ ת ה מ
 האלה, המגמות כל הסתבכו שבוע ך*

 הקלעים מאחורי הקדחתניים והמהלכים 1 1
הגלויים. המהלכים עם התחרו

 דחתה התכנסה, ועדת־הכחירות 0
 את הפעיל המערך מרי. אנשי דרישת את

התי נמנע. גזו״ל נגדה, האוטומטי הרוב
 הועלתה אך צודקת, אמנם הדרישה רוץ:

באיחור.
שמ ועדת־הביקורת מזכירות 0

ב אותו דחתה מרי, של העירעור את עה
אוטומטי. רוב אותו
 חזרה, ועדת־הכיקורת מליאת 0

החלטה. אותה על עצמו׳ יום באותו
 בית■ אל הדרך נפתחה בכך

המישפט.
 המני־ ,מיושנים ״סוציאליסטים״ בעיני

 עצם המנדאט, תקופת של האדום בדגל סים
 איך פסולה. היתה לבית־המישפט הפנייה
 נגד הממלכתי השופט אל לפנות אפשר
? ההסתדרות ראשי

 את התואמת אנאכרוניסטית, גישה זוהי
 הם המדינה אזרחי רוב העליון. הנציב ימי

 מדינה אינה ההסתדרות ההסתדרות. חברי
 השופט מדינה־בתוך־מדינה. ולא נפרדת,

 הוא ותפקידו ישראלי, אלא בריטי אינו
מנגנו מול האזרחים זכויות את להבטיח

ו ציבוריים ממלכתיים, — שרירותיים נים
הדמו הבטחת על הממונה הוא פרטיים.
 היכולה מיסגרת בכל הטבעי והצדק קרטיה
האדם. בזכויות לפגוע

 :השבוע היתה, הגדולה השאלה
 למלא ישראל שופטי יעזו האם

? תום עד זה תפקיד
 מהפכה מרי של העתירה תחולל כן, אם

 ובאי- ההסתדרות בסדרי ראשונד,-במעלה
רועי־הבחירות.




