
 אסי־ התקיימה חודשיים לפני ^
 בנייני של הקטן באולם נאצית פה €

 הנאספים 500 בירושלים. האומה
 האוב־ כלפי ונאצה שיטנה דברי שמעו
 נגד נמרצות קללות הערבית. לוסיה

 של ההיסטרי בקולו השפוי, המחנה
כהנא. מאיר

 הציונית ההסתדרות הנהלת יו״ר
 ל׳ אריה היהודית, הסוכנות והנהלת
 שובו עם כך על שמע חלציו, (ליאון)
 על אסר צעקה, קול הרים הוא מחדל.
 להשתמש כך לאנשי להתיר אנשיו
 ב־ ,הבטיחו דובריו ״לאומי״. בנכס

ד יקבל לא שכהנא היסוס־מה, ו  את ן
' האולם.
 כשמקו־ ,חורשים חמישה לפני גם

 חייו, על נאב,ק זייגרמן, דרור ח״כ רבו,
 מהארץ. דולצין נעדר הפוליטיים.

 על יוותר לא שהאיש מעידים, מכריו
 זרה, בשגרירות ביקור על או נסיעה,
 באותו עולים אלפי יגיעו אם ״אפילו
לתפ הוחזר אבל הובס, זייגרמן היום״.
 ואף הסטודנטים. בחטיבת כפקיד קידו
 למצוא הידר, בבירכת לחדל, יצא

כלשהוא. צ׳ופר לעצמו
זייגר־ המשיר בכנסת חברותו בעת

 מיוחד״ ״יועץ של בתואר להחזיק מן
 לו איפשרה זאת מישרה לדולצין.
 היו״ר, סוכנותי. ברכב להחזיק להמשיך

 הפוליטית בתמונה להישאר האוהב
מבן־חסותו. עירכונים קיבל המקומית,

 את שינו לא האלה העידכונים
 הנהלת יו״ר באמת: החשובה התמונה

 כלכלי־ כוח בידו המחזיק הסוכנות,
 במשאבי שליטתו בשל עצום, פוליטי

 על להשפיע יכול אינו היהודי, העם
 בליכוד, הליברלית במיפלגה הנעשה

 המרכזיים. במוסדותיה חברותו חרף
חיילים. בלי גנראל הוא זאת במיפלגה

 בראשות ממשלה בזכות הצהרתו
 כלפי שלו הגינוי ומילות פרס, שימעון

 להכשיל שניסו חרותניקים" ״כמה
 אוייביו ידי על התקבלה זה, מהלך

ואנ שרון אריאל לוי, רויד בליכוד,
יחסית. בשלווה שיהם,

 שימחה על־ירי שהוכתר דולצין,
 משי״, ״אברך בתאור המנוח ארליך

שךיי להזיק• יכול אינו י

עסיסית
 היא הזאת הקביעה מעשה,

 1984 בינואר במקצת. נמהרת /
 שרון של מועמדותו את דולצין הכשיל

 הנחית ובכך העליה, מחלקת לראשות
 ראש־הממ־ של יוקרתו על מהלומה

 בשרון שתמך שמיר, יצחק ראז, שלה
הציוני. הפועל בוועד בנאום

 הנאמן המנגנון את אז גייס דולצין
 העבודה מיפלגת עם פעולה שיתף לו,

 מחו״ל הנציגים את רתם ומפ״ם,
המורח. שר־הביטחון נגד למערכה
 דולצין על איימו אנשיו רתח, שרון

 ללא משברצ׳יק. גרמה חרות בגלוי,
 אנשי שגם היטב ידע דולצין הועיל.
 הציונית. ובהסתדרות בסוכנות חרות
 הנץ ההתיישבות, מחלקת ראש ובהם

 רוצים אינם דרובלס, מתיתיהו הקיצוני
בשרון.

 עצום, אישי אומץ־לב הוכיח דולצין
 הוא בעבר. לו לייחס נהג לא שאיש
 שרון, נגד שלו הפעילות בעצם הודיע,

 בעולם לגיטימציה אין זה שלאיש
 ועדת־כהן, של הגינוי אחרי היהודי.
שרון. על כבדה מהלומה דולצין הנחית

ארוך, זיכרון בעל אדם הוא שרון
 האמור הוא לדולצין. זאת ישכח לא הוא
 החב בישראל, הנאור הציבור בכל גם

כבוד. של חוב לרולצין
 כבר מהארץ רולצין של העדרויותיו

 מם׳ הכל בסך הוא למעשה אבל הוזכרו,
 אלוף־ ההנהלה. של הנוסעים בטבלת 6

הקי לווינסקי, עקיבא הוא האלופים
 כגיזבר המכהן המערך, איש בוצניק

הסוכנות.
 זהים דולצין של ותנאיו משכורתו

 ראש־הממשלה. של לאלה לחלוטין
 וגדל ברוסיה שנולד ,71 ה־ בן דולצין

 איש הוא מיטגרת) (ראה במכסיקו
 מטילי־האימה שגביניו וספורטיבי, נאה

האר על מאפילים אינם שמיר בנוסח
 הכחולות, עיניו ועל שלו החמה שת

הידידות. שופעות

 מתון, שמרן הוא דולצין למעשה,
ובי חוץ בנושאי יונץ יותר או פחות
 ואינו אינטלקטואל, איננו הוא טחון.

 נושאים עם ברצינות להתמודד מסוגל
פרג גישתו אבל עקרוניים־רעיוניים.

מפא״יניקית. כמעט ישירה, מטית,
 כיו״ר משמש שהוא לשכוח אין
 הבונה הציונית), (ההסתדרות אירגון

 בשטחים ההתנחלויות כל את ידיו במו
הכבושים.

הסוכ כספי בתיעול עוסק גם הוא
 ״הלא הסוכנות ידי על (הנאספים נות

 ובכך הציונית, ההסתדרות אל ציונית״)
 ארצות- חוקי הגדולה: לתרמית מסייע
ה בכספים שימוש אוסרים הברית

 שהיא התנחלות, לצורכי שם נאספים
 דולצין אמנת־ז׳נבה. לפי בלתי־חוקית

 הסוכנות כספי את ״מלבינים״ ואנשיו
 מחזיקים הציונית, ההסתדרות עבור

כפול. מנגנון זה לצורך
 השלום לסיכול חלציו של תרומתו

 כל מתגמדים ולעומתה אדירה, היא
היוניים. ניסוחיו

 השמאל נגד יוצא הוא בנאומיו
 ו״הפסודו־ החדש השמאל היהודי,

 חדים. שמרניים בניסוחים ליברליזם"
 וביטחון, חוץ בנושאי לעמדותיו אשר
 בנאום רבה בבהירות הגדירם הוא

הליב המיפלגה של החמישית לוועידה
ת  בדיוק ימים שישה ,1980 במאי רלי
בגרה. הערים בראשי ההתנקשות אחרי
פלס למדינה מתנגדים אנו •

טינית:
אש״ף; עם למו׳־מ מתנגדים אנו •
ירושלים; לחלוקת מתנגדים אנו •
 לגבולות לחזרה מתנגדים אנו •
1967.

אפש כל המסכלת הזאת, הנוסחה
 חוסיין, המלך עם אפילו למו״מ רות
 בעגה המערך. לנוסחת לחלוטין זהה

 עם ״יוניות״. לזה קוראים הישראלית
 שבא הליברל, שדולצין ספק אין זאת,

 היה יכול ביותר, אמידה ממישפחה
ה הליברלי למערך להצטרף בקלות
העבודה. ומיפלגת וייצמן עזר עם חדש,

הפיקנ לכל משמעות כל אין לכן
 למעשה, אנט. אשתו ועל עליו טריה

 של חילוקי־דיעות שום ביניהם אין
הצ אנט ההצבעה. אופן מלבד ממש,
 ואין — טוען דולצין מערך. ביעה
 הצביע שהוא — לו להאמין שלא סיבה

ליכוד.
 ליכודניק רוחו, בכל ליכודגיק הוא

ליכוד. שונא
מאנ אחד בידי הפקיד הסוכנות את

 לכישלון הנחשב תדמור, שלמה שיו,
 הגורמות תחזיות נוכח זאת, כל חרוץ.

״התבו אודות ציוניים בחוגים לדאגה
 יהודים תערובת״(בין ו״נישואי ללות״

 אחוז 77ל־ המגיעים יהודים), לשאינם
 ב־ אחוז 40 ובסקנדינוויה, בגרמניה

ובמערב־אירופה. ארצות־הברית
 3500 מקיימים ומחלקותיו דולצין
 אחוזים 80 ״בגולה״. יהודיים בתי־ספר

 יורדים, י׳שראלים הם המורים מכלל
 מאמרי־ של לשטף הגורמת עובדה

 של בתקופותונים בכייניים די ביקורת
הציונית. ההסתדרות

 13.5ש־ סבורים, הציונים הפרשנים
 בעולם, כיום החיים היהודים, מיליון

 מיליון 11 ל־ רק יגיעו וילכו, יתמעטו
המאה. סוף עד

 מתמדת. בירידה לישראל העליה
 8,200 רק עלו הנוכחית השנה מתחילת

 בחישוב אלף 14ל־ שיגיעו עולים,
 שעברה, משנת־השפל פחות זה שנתי.
יהודים. אלף 16 עלו שבה ,1983

 האחרון העסקן הוא שדולצין יתכן
 האיר־ שני בראש העומד הישן, מהסוג
 הכלכליות החברות האדירים, גונים

 סופה תבל. ברחבי ושלוחותיהם שלהם,
 האנטי־ליברלית, הכוחנית, החברה של

 גם להשתקף בישראל, עתה הצומחת
תום. עד הציוניים במוסדות

 לביקורת, ראוי שדולצין ספק אין
 כדי הדרוש הקומה שיעור את לו ושאין

 ״מנהיג להיות היומרה את להצדיק
 ליברל־שמרן זאת, עם היהודי״. העם
 יקר. מיצרך להיות עומד דולצין נוסח

 מעלה הכלכלה, חוקי אומרים הנדירות,
 ימים, יבואו שעוד ברור, הערך. את

לדולצין. נתגעגע וכולנו
■ ברעם חיים

 שחרות האיש
לגרשו רוצה

 יידיש, אנגלית, עברית, מדבר הוא
 אבל סבירה. ברהיטות וספרדית רוסית,

 וטיבעית עסיסית היא שלו היידיש רק
זר. מיבטא ללא באמת,

 בנוח החש חם, יהודי הוא היו״ר
 וגם ברוקלין קהילת זיקני בקרב

בעיירות־הפיתוח. התדירים בביקוריו
 תקציב על רק לא חולש דולצין

מיליון 84 — השכונות" ״התחדשות

 תקציב שאר על רק ולא — דולר
 דולצץ דולר. מיליון 360 הסוכנות,

הציו ההסתדרות לתקציב גם אחראי
 מוצא שמחציתו דולר, מיליון 120 נית,
ה ברחבי ״שליחים״ 750 מימון על

עולם.
 70 היהודי לעם עולה כזה שליח כל

לשנה: רולר אלף
 מהקרן במיוחד נהנה היו״ר אבל

 ממש להשתמש יכול הוא שבה שלו,
עיניו. כראות

 צורכי על להתחקות •נוהג רולצין
 ולהגיש לביקור להגיע מסויים, ישוב

 בדמות מתנה, המאושר המועצה לראש
 תיאטרון אפילו או סיפריה מתנ״ס,
וה הנרגשות קבלות־הפנים מקומי.

רולצין את מזינים האדומים שטיחים

 הוא שלהם והאהדה, החיבה בכמויות
לנשימה. כאוויר זקוק

 חרף די-בודד, איש הוא דולצין
 שלו. המפורסמת והחיים הנשים אהבת
 יושרו בזכות אותו מעריכים אנשיו

 אינם אבל לתפקיד, ומסירותו הבסיסי
 אנשיו רוב אישי. באורח עליו סומכים

 הזה, להעולם בגלוי אמרו בסוכנות
צרה. בשעת עליו לסמוך שאי־אפשר

 כף־ על יהיה גורלי אם ״אפילו
 במחלקת בכיר פקיד אמר המאזניים,״

נסי על עבורי יוותר לא ״הוא העליה,
 לתפקיר דולצין יעבור אם לחו״ל. עה

 למקורביו לדאוג יטרח לא הוא אחר,
בסוכנות."

 התדמית
הגדולה 4?

 דולצין של אלה אופי תכונות ^
 הפוליטיים מאבקיו בכל בו ^פגעו 1

 אומנם, כיהן, הוא הישראלית. בזירה
ה הליכוד בממשלת תיק בלי כשר

 נאלץ אבל מאיר, גולדה של לאומי
 עליו, השנוא בגין, מנחם אחרי להיגרר

הסכם־ההפרדה בעיקבות לאופוזיציה,

הש בגין .1970 באוגוסט מצריים עם
ב המהפך אחרי שנית מרורים ביעו

 למיפלגה הבטחתו את הפר הוא .197 ג
תפ את לרולצין להעניק הליברלית

 זאת ותחת בממשלתו, שר־החוץ קיד
 ממיפלגת שערק דיין, משה את פיתה

 המישרה. את לקבל כדי העבודה
 לא אנט, אשתו, מכך יותר ועוד רולצין,

הזאת". ״הבגידה את לבגין שכחו

 ידידו עם להתמודד ניסה 1980ב־
 ראשות על ארליך שימחה הוותיק

 האמין דולצין הליברלית. המיפלגה
 קן־הצר־ שוכני ולשאר מודעי ליצחק

 נבגד, בו, יתמכו שהם במיפלגה, עות
 הרציניים. הפרשנים כל שציפו כפי

 לוותר, נאלץ הוא בגלוי, לו לעג ארליך
 על לשמור והשתדל הלקח, את למד
וב בסוכנות שלו והחם הבטוח הקן

הציונית. הסתדרות
 1984 של הישראלית במציאות

 זאת, כל וליונה. לליברל דולצין נחשב
 החרות לתנועת העזה שינאתו בשל

 גם בשרון. הקשה פגיעתו ובזכות
 במערך, אשתו של הגלויה תמיכתה

 ממשלות נגד בעיתונות ורשימותיה
הזאת. לתדמית תרמו הליכוד,

שלים-דרך ממינסק מכסיקו לירו
רוגזיה במינסק, נולד - 1913
 בתיכון, למד למכסיקו, הוריו עם היגר -1928

 ציבור לאנשי צופן באוניברסיטה(מילת -השתלם'
 לעסקים, התמסר גמרו}, לא אבל למדו, שקצת

ציוני כעסקן בפעילותו החל
ההסתד שכר), (ללא כבוד מזכ״ל - 1931־37
במכסיקו הציונית רות

במכ הציונית ההסתדרות נשיא - 1938־42
סיקו
 נוסע לקונגרסים, ציר ציוני, עסקו - 1956־42

 העסקנות בסולם עולה מגביות, מארגן בעולם,
 הציונים מיפלגת של הגלותי הענף מטעם

בליכוד הליברלית למיפלגה שקדמה הכלליים,
 אמריקה מטעם הסוכנות הנהלת חבר - 1955

הלטינית
 לעבור בלי לישראל, סוף־סוף. עלה. - 1956

 לתפקידו עלייתו עם נכנס מיוחדים. חבלי־קליטה
וחבר בסוכנות, הכלכלית המחלקה כראש

 למעשה, זכה, היסוד. קרן של הדירקטוריון
עלייתו עם מיד שר של למעמד
 הכ״ה הציוני הקונגרס על־ידי מונה - 1960

 מחזיק הסוכנות, של הכלכליות החברות לראש
 אדירה כלכלית עוצמה בידיו

 וההסתדרות היהודית הסוכנות גיזבר - 1968
העולמית הציונית
 האחדות בממשלת תיק בלי שר - 1970־1969

 עד הסוכנות), כגיזבר לתפקידו (נוסף הלאומית
 של לדעתו בניגוד זאת ממשלה של לפירוקה

1970 באוגוסט חרות, על־ידי דולצין,
 ההסתדרות של בפועל יו־ר - 1976־1973
היהודית והסוכנות הציונית
 פה בדולצין בוחר ט הכי הציוני הקונגרס -1978

 בעת הציונית. ההסתדרות יו״ר לתפקיד אחד
 הנחלת של חבר־הנאמנים בו בוחר אחת ובעונה

 בשני מחזיק דולצין ההנהלה. ליו״ר הסוכנות
היום. עד אלה תפקידים


