
 אברדזם בעד משל. ירוחם בעד ספיר. פינחס
בעדך. וגם עופר.

 בשורה המועמדים כל יעמדו אחר־כך
בתח הסופיות המועמדות כמו הבמה, על

 או שיר ידקלם אחד כל מלכת־המים, רות
 מוכה. יבחר וחבר־ד,שופטים סמבה, ירקוד

 הקהל לא מלכת־המים, לתחרות בניגוד אך
 מצומצם חבר־שופטים בוחר הבוחר. יהיה

״הגוש״. ששמו מאוד,
 באותה קטן פרט לעוד לב שמת בוודאי
 שההסתדרות בפשטות בד, נאמר מובאה:

הממשלה. של צוערת שותפה להיות צריכה
ההס מזכ״ל :אחרות כמילים

 של נרצע עבד להיות צריך תדרות
 היית שלא ומכיוון שר־האוצר.

 הסטייה. את שרפת אתה כזה.
כ אתה זה זה, כמיקרה והסטייק,

 והכוס עופר החכר כעיני עצמה.
שרוף. אתה שלו,

 אלגנטית, יותר בצורה הדברים את אמר
 ידלין. אהרון ח״כ המיפלגה, מזכ״ל כדרכו,

 על מועצת־ד,פועלים מזכירי בכנס כשנשאל
: )9.8.73 (הארץ השיב גורלך,

ה מערכת הנהגת את הטילה ״המיפלגה
 בהסתדרות, הנבחרים שליחיה טל בחירות

 בראש יהיה אשר בן־אהרון, י. ובראשם
נב העבודה, במיפלגת כמקובל הרשימה.

 לרבות הבכירים, לתפקידים נציגיה חרים
ר ההסתדרות, חזכ״ל ח א ה הבחירות ל

 ובהתאם המועמדים רשימת מתוך כלליות,
 פירסום כל דוחה אני המיפלגה. לחוקת
זו.״ להודעה בסתירה שעומד

 להודעתי כמובן, מתייחם, האחרון הפסוק
נפלה. שכבר ההחלטה על שלי

כישראל, אדם ולכל לך כידוע

 אדם ברזילי, אמנון הכתב אומר וכך
מדבר: הוא מה על היודע

ך יצחק מר ההסתדרות מזכיר  ב
 הוא כי למקורביו .הודיע אהרון,

 לא אם מתפקידו שוקל:התפטרות
 לקביעת מיידית הכרעה תתקבל

 — הבא המזכ״ל לתפקיד :המועמד
ל הבחירות אחרי עד להמתין בלי

לספטמבר. 11 ב־ הסתדרות

:מעניינים דברים וכהנה כהנה ועוד
 חיולופי־מיכ־ היו זו התפתחות בעיקבות

 בן־ מר ומשל. בן־אהרון ה״ה בין וזבים
בעי האחרונים הפירסומים כי כתב אהרון
 כעל משל) (על עליו המצביעים תונות,
 ההסכם, של גלוייה הפרה מהווים מועמד,

 אחרי ייקבע מזכ״ל לתפקיד המועמד לפיו
להסתדרות.״ הבחירות

 ידידה כאותה נאמר דוד
 ולהשאיר מייד, להתפטר איימת
 הנחה מתוך חרוכה״, ״כמה אחריך

להר■ תוכל לא העכורה ש״צמרת *מ
; ו

 (עליך) לוותר לעצמה
ככחיו ה------------- מפלה תנחל היא שבן

הסתדרות.
 כעת,

ל- ירות

סיכו״ם דו אין
 כל שאחרי לצפות רשאי הייתי

התנצ •טל מיכתכ לי תשגר אלה
 כ־ דכרי את הגדרת כי על לות

פו־ כעצמך אתה שהרי ״כדוחד!״.

של: רוח□ הבא המזכ׳׳ל מ
 של זה כתיאור אמת הרכה אין

ידלין. החכר
הח שהמיפלגד, רשמית נמסר השבוע רק
 מועצת של הבא המזכיר יהיה מי ליטה

 מוע־ מזכיר על כלומר: תל-אביב. פועלי
 ה־ על אך מראש, מחליטים צת־פועלים

 ראש על מראש. מחליטים אין מזכ״ל
 ראש־ על מראש, מחליטים תל־אביב עיריית

 תפקיד לגבי ורק מראש. מחליטים הממשלה
 של וד,מבוטל הקטן התפקיד ויחידי, אחד

מראש. מחליטים אין ההסתדרות, מזכ״ל
ץ כן לא מוזר,

 הנה כי מוזר. זה בעיניך שגם נראה
דו ״בז־אהרון :כי )8.8.73 קראנו,(הארץ

 מזכ״ל לתפקיד המועמד מי עתה לקבוע רש
בהתפטרות״. מאיים — ההסתדרות

זו. ״כמתה״ סמך על על
 של עניין פה אין העיקר. זה לא אבל

ציבורית. הגינות של עניין יש אישי. כבוד
 אולטימטיכי כאופן דרשת אתה

 שאתה מייד תחליט שמיפלגתך
 מפני ? מדוע הכא. המזכ״ל תהיה

 ההי־ שהוחלט במוני, יודע, שאתה
 המזב״ל תהיה שלא הוחלט פך.

הכא.
 ואתה נתקבל, לא שלך האולטימטום

 הקודמים, איומיך כל את כמו אותו, שכחת
ה ההתפטרויות מכל בהתפטרות. הרבים,

מועד. בעוד התפטדת אלה
 בסך־הכול — פחות דורש אתה עכשיו
 הבחירות. אחרי עד פתוח יישאר שהעניין

 תתפטר — אומר אתה כך — כן לא שאם
״מפלה״. המערך ינחל ואז המערכה, מניהול

 כן־אהרון, החכר לך, כדור האם
ץ דבריך משמעות מהי

:אחרות במילים אותם לתמצת לי הרשה
 המערכה, את תנהל לא אתה אם !•

. ינחל המערך לה מפ
ה אם זאת, לעומת • ת  את תנהל א

יצליח. המערך המערך,
 הודות ץ יצליח למה הודות •

 תהיה שאתה הכוחרים לאמונת
 תפעל וההסתדרות הכא, המזב״ל

עליו. שהכרזת הקו פי על
 לכך ערוכה שום אין אולם •

 הכא, המזכ״ל תהיה אתה שאכן
 ככר להיפך, יימשך. שלך הקו וכי

 שלא — הפוכה החלטה קיימת
 הקו ושלא המזכ״ל, תהיה אתה
ישלוט. יטלך
עד אין כי לטעון תתעקש אם אפילו :•

 בעצמך אתה הרי — כזאת החלטה יין
 שתיבחר סיכויים שאין בכך מודה כבר

 בשיגור הטעם מה אחרת, שהרי — מחדש
 ובהצגת משל, לירוהם נזעמים מכתבים

? אולטימסומים
 לי. ברור שזה כמו לך ברור זה כל

ר הרבה עוד לך ברור זד, בעצם, ת ו י  
לי. ברור שזה מכפי

מזה)• נוכע מה

ספיר׳ של ״משרת
 שאתה הככוד, כל עם מזה, נוכע

 אהיזת של ל״תימרון ידך את נותן
הציבור.״ עיני

 להצביע ההסתדרות לחברי קורא אתה
 בוחרים שהם אמונה מתוך המערך בעד
 היטב יודע -בעודך — שלך הקו בעד

 שנים ארבע ובמשך הבחירות, שלמחרת
 משרת על־ידי העניינים יתנהלו גורליות,

 של הקו פי על ספיר, פינחס של נאמן
ספיר. פינחס
 פעמים אמרת שאתה כפי ספיר, של הקו
 הוא — הסטייק את ששרפת בשעה רבות,

 את המגביר המיליונרים, את המעשיר קו
 חלקם את שיטתי באופן המוריד הפער,

 המרוקן הלאומית, בהכנסה העובדים של
הריאלי. מערכה המשכורת את

למל העובדים את מכניס אתה
להג עוזרים שהם בטענה כודת.
 קורא אתה שלך, התוכנית שמת
 שתכצע מהפלגה, כעד להצביע להם
ההפוכה. המדיניות את

 בשפת כזה לתימרון קוראים היינו איך
פשוטים? אנשים

חחוצוד תעוף ״אתה
 אתה לאחרונה ככך. די לא אבל
תמו סיסמה הזדמנות כבל משמיע

יותר. עוד הה
בהסתדרות, מעמדך כך: אומר אתה

 בתוצאות תלויים שלך, התוכנית והגשמת
הבחירות.

 את יחזק זה ניצחון, המערך ינחל אם
 כ־ אותך למנות ייאלץ והמערך מעמדך,

הבא. מזכ״ל
ושוח ד,קידמה אנשי לכל קורא אתה לכן

 המערך בעד להצביע בהסתדרות הצדק רי
השקפתך. ולמען למענך הפגנה בתור — ץ אמת זאת האם

) זאת אומר אתה מה סמך על
 של וכוחו תיענה, שקריאתך לרגע נניח
 12ב־ להסתדרות. בבחירות יגדל המערך

 כי לדעת המערך ראשי ייווכחו בספטמבר
אחוזים. בכמה המערך עלה לד הודות
ץ אז יקרה מה
 בן־ של כוחו ״יישר יגידו: הם האם
 נשכח הבה !נהדר הוא !שלנו אהרון

 שוב לו ניתן ששרף. הסטייקים כל את
!״ההסתדרות כמזכ״ל לכהן
 ״הדמגוג ההיפך: את יגידו שמא או
 זה נוספים. קולות כמה לנו הכניס הזה
 !מסוכן הוא כמה מוכיח גם זה אבל טוב.

 עוד יעשה הוא מחוזק, כשהוא עכשיו,
 עוד ויפריע ספיר, לפינחס צרות יותר
 צריכים לכן !המערך של למדיניות יותר
!״מייד אותו לסלק

 שהתשובה במוני, יודע, אתה
 נוכעת היא הנבונה. היא השניה

הפוליטי. ההיגיון מן
ככחירות, יותר שתצליח בכל

 גדולה בתנופה החוצה תעוף כן
היום: למחרת יותר

היגיון, אין לעובדים כקריאתך
 לי תסלח אם ולבן, — אמת אין
הגינות. כה אין המילה, על

 שתישאר המערך מצד התחייבות לך אין
 אילו גם בבחירות. תצליח אם בתפקיד

 חתומה, בכתב, כזאת התחייבות לך היתה
 ופינחס מאיר גולדה בידי עדים, בנוכחות

אין. אבל השום. כקליפת ערכה היה ספיר,

ול כזאת, התחייבות לך שאין מכיוון
 אסור — הסוכה התחייבות לך יש מעשה

זו. טענה להשמיע לך

העכברים?״ הם ״מי
 שאם אמרת ימים כמה לפני
 ישתלטו המזכ״ל, מכסא תסולק

״העכברים״. עליו
 אבנרי. אורי לא ? ה״עכברים״ הם מי

 לכל ארידור. יורם לא זיידל. הילל לא
זה. כסא על לעלות סיכוי כל אין אלה

 משל, לירוחם רק להיות יכולה הכוונה
 ידלין לאהרון ברעם, למשה ספיר, לפינחס
ושחד.
 בהגדרה כלפיהם משתמש הייתי לא אני

 בוודאי אתה אבל וסיגנונו. איש־איש זו.
שח. אתה מה ויודע להכירם, מיטיב
 לנצח ל״עכברים״ עוזר אתה איך כן, אם

? בבחירות
 ? הגון זה האם ) מותר זה האם

ההס חברי בלפי הוגן זה האם )־ תדרות
 שנינו בינינו. ויכוח אין אחד דבר על

 ההסתדרות. של העצומה בחשיבותה מכירים
 מכשיר להיות יכלה שהיא יודעים שנינו
 לחיסול המדינה, הידרדרות למניעת כביר

 כלפי יום מדי בה הנעשה המשווע העוול
 מכשיר להיות גם יכולה היא העובד. האיש

 ולהעלאת היוצר האדם של שכרו להורדת
המספסר. האדם של רווחיו

 בידי זה מכשיר למסור שעוזר מי
הקרובות השנים ארבע במשך ״העכברים״

נו ציבורית אחריות עצמו על מקבל —
פקוחות בעיניים זאת עושה כשהוא ראה.

מוסרית. מבחינה גם בנפשו מתחייב הוא — יום למחרת כראי, תסתכל איך
שה כעיתון כשתקרא הבחירות,

ה למזכ״ל נכחד מיטל ירוחם חבר
) הסתדרות

ה האנשים כעיני תסתכל איך
אימון)־ כך שנתנו טובים,

 שזה לפני עכשיו, זה על חשוב אנא,
מדי. מאוחר יהיה

ש היחידה המסקנה את והסק חשוב,
 ה־ של מישחקם את לשחק סרבהגונה: היא

״עכברים״.
ר ט פ ת : ה ו י ש כ ע
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