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השוביניסטי הסח!? מור
 דתיים יהודים נוהגים ראש־השנה ערב

 לילה בשעות קום להשכים ושומרי־מסורת
 בתי- של פתחיהם על לשחר מאוחרות,

 המבצעים באחד להשתתף כדי כנסיות
 היהודית: בדת ביותר החשובים המוסריים

הסליחות. בקשת
הקו המצפון גם כי היה דומה השבוע

חש את עשה מדינת־ישראל של לקטיבי
 אם סליחות, לבקש ויצא שלו הנפש בון
נגדם פעלה שישראל אלה כל כלפי לא

כן־־אהרון יצחק
כסא סל מלחמה

 הרי ועושק, נישול עוול, של במעשים
בית זה היה מהם. אחד כלפי לפחות

 גבוה כבית־דין בשבתו העליון, ד,משפט
 חשיבות בעל פסק־דין שהוציא לצדק,

 מול שחור כדגל להתנופף החייב עליונה,
ישראל. אזרחי של עיניהם

 במשד הפוך. בכיוון אנטישמיות
לאו הסתה מסע בישראל מתנהל שנים

 מגרמניה, נוצרית כת בני נגד קנאי מני
 שטחי שם רכשו בזכרון־יעקב, שהתישבו

ה את לאכסן כדי בתים קנו ואף אדמה
 לביקור הבאים מבני־הכת לרגל עולים

תמ אחות עומדת הכת בראש בישראל.
 שאמצעיה ברגר, אמה הגרמניה הונית,

 שטח את להרחיב לה איפשרו הכספיים
 למחצה, המיסיונרית הכת של הקרקעות

בראשה. עומדת שהיא
 מועצת כאשר לשיאה הגיעה הפרשה

הופ לתיכנון, האזורית והוועדה זכרון־יעקב
 משרד־הפנים מצד לחצים באמצעות עלו

הח פשוט המועצה דחי. שר עומד בראשו
 אמה שרכשה השטחים את להפקיע ליטה
 תוכנית תיכננה היא בזכרון־יעקב. ברגר

צי לצורכי קרקע הפקעת של פיקטיבית
שב האדמות על דווקא אותה החילה בור,
 והוועדה ברגר, אמה של הכת אנשי ידי

התוכנית. את לאשר מיהרה המחוזית
 בית- משופטי שלושה קיבלו השבוע

 ברגר אמה של עתירתה את העליון המשפט
 על להשתלט שנועדה התוכנית את לבטל

 הם וחריף מנומק בפסק־דין אדמותיה.
כנגד האומה של המצפון קול ביטאו

לישראל. שעוללו מה לגויים לעולל הנסיון
 את הגדיר ברנזון צבי העליון השופט

 ״התנכלות כמו בביטויים המועצה מעשי
 אם אפילו כשירה בלתי מטרה זידונית...

הווע כשורה... נראה הכל הדברים פני על
שיקו של באיצטלה התעטפה המחוזית דה
 לא אף ושר־הפנים טהורים תיכנוניים לים

 זוהי — לעצומות להשיב לנכון מצא
עגו מציאות בפני מכוונת עיניים עצימת

 הדעת שאין לעין, המזדקרת ופגומה מה
להצדיקה.״ שאין ובוודאי סובלתה,
 פסק- באותו קבע עציוני השופט ואילו

מדי ויחסי העמים, מחבר חלק ״אנו דין:
 שאין זמן כל הדדיות. על מבוססים נות
ישר אזרחים על האוסר בגרמניה חוק

 מוסדות להקים או קרקעות לרכוש אליים
 יחוקק כלשהו מחוקק כי לתאר אין דתיים,
 מדינר, של אזרחים לרעה המפלים חוקים
 הזכויות אותן כל את לנו הנותנת אחרת

היא.״ לאזרחיה שיש
 הפוקד שוביניסטי ימני סחף של בתקופה

 בית־המש־ של פסק־דינו היה ישראל, את
 על כהכאה ברגר אמה בעניין פט־העליון

לע כדי אולי בה שהיה קולקטיבית חטא
ול ישראל מאזרחי גדולים חלקים צור

נפש. לחשבון עוררם

ת רו ד ת ס ה ה
ל הקוזק גז הו

 בן־אהרון ש? ההתקוממות
 מהיחיד גגה

מדי מאוחר החזה
 הצהיר הזה!״ לבית יותר אחזור ״לא
 בן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכ״ל השבוע
ממש ויצא חפציו את נטל כאשר בזעם,

 הוועד בנין של החמישית שבקומה רדו
ארוכה. כחופשה שהוגדר למה הפועל,
 רוזנפלד שלום העיתונאי כך על הגיב

 הועלתה כבר המערך ״בחוגי במעריב:
חדש,״ בנין עבורו להקים פשרה: הצעת

דו של שבוע סיכמו אלה, אימרות שתי
 ראש־ בין תקדים חסר מילולי קרב

 לא בן־אהרון. לבין מאיר, גולדה הממשלה,
 שני ייצגו שניהם אישי. דו־קרב זה היה

 לאותה שייכים שהיו למרות בעם. מחנות
קוט ניגודים ביניהם היו עצמה, מיפלגה

 גדושה למידה זקוק היה בן־אהרון ביים.
 ב־ ולדגול להמשיך כדי סכיזופרניה של

 בשעה ובה והכלכליות החברתיות דיעותיו
 והכלכליים החברתיים מעשיה עם להזדהות

 כמו אשד, עומדת בראשה ממשלה של
 בן־אהרון כי היה נראה השבוע גולדה.

 החריף הנפשי במתח לעמוד עוד יכול לא
הדב שלמרות אלא זה. אישיות פיצול של
 בן־אהרון שהשמיע והנוקבים הקשים רים

 כדי מתפקידו, להדיחו המנסים אלה בגנות
 הסתדרות,—ממשלה ביחסי בשלווה לזכות
למצבו. באהדה להתיחס היה קשה
ה בשבוע בן־אהרון שניהל הקרב כי

 הקרב כמו רעיוני. קרב נראה לא אחרון
 קודם מספר שבועות רק שניטש המכוער

 זה קרב קיבל הליכוד, מרכיבי בין לכן
כסא. על מילחמה של צביון

 יהיה לא ״דמי שקופים. מהלכים
ה מרכז בכינוס בן־אהרון זעק הפקר!״

 שימשיכו אתן ״לא באפעל, המאוחד קיבוץ
ההס מזכ״ל יהיה לא אני בי! להתעלל

 נוספים חודשים שלושה למשך תדרות
הבחירות!״ למערכת להפריע לא כדי

 ה־ ומעזיבתו שמכך, מישהו חשב אם
 בבנין לישכתו את בן־אהרון של סיתאומית

 מיהרו התפטרות, משתמעת הוועד־הפועל,
 נראה זאת. להכחיש בן־אהרון של דובריו

 ימהרו יתפטר, אכן שאם חשש שבן־אהרון
 התפטרותו את לקבל וספיר גולדה אנשי

 מצב ליצור הכל בסך רצה הוא בשמחה.
 להפחיד כוונה מתוך בהתפטרות, איום של
 לפגוע עלול כזה שאיום המערך ראשי את

לכנסת. בבחירות בהם
 גבעת־ ,לקיבוצו בן־אהרון פרש כאשר

פרי שתעורר ההדים כי קיווה הוא חיים,
 לו לקרוא המערך למנהיגי יגרמו שתו,

 אלא ברכיהם. על בפניו ולהתחנן לחזור
 באה. לא ציפה לה הציבורית שההתקוממות

 פיק־ בבן־אהרון התומכים אלה שגם נראה
בכנותו. פקו

 מעמדו על להיאבק בן־אהרון רצה אילו
 את ולהבטיח ההסתדרות כמזכ״ל העצמאי
 על להגן במטרה נוספת לקדנציה בחירתו
 פינחס של כוונותיו מול העובדים זכויות

 לפני זאת לעשות צריך היה הוא — ספיר
 פנים בן־אהרון העמיד שאז אלא הבחירות.

 ראשי כוונת על כלל יודע אינו כאילו
 פעולה עימם שיתף הוא להדיחו. המערך
בבחירות. הבוחר את שולל להוליך בניסיון
 כזעקות השבוע זעקותיו נשמעו כך משום
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