
 שלם עולם ילדותנו. גיבורי היו כים
 ו־ בר־כוכבא וקנאים, מכבים של |

 ולוחמי- איריים אנשי־מחתרת גאריבאלדי,
הולנדיים. שיחדור

 ל־ כבוד של מקום שמור היה אלה בין
נ שקם הפועלים מנהיג מארגן־השביתות,

 של ארוכה שורה הבוסים. עריצות גד
ו זולא אמיל של מדרמינאל— ספרים

 — סינקלייר אפטון של לכחבי־הקרב עד
 לאנשים הלוהטת• ההערצה את בלבנו נטעו

ערי של לועי־הרובים מול שקמו האמיצים
 הפועלים של זכותם את בדם ושרכשו צים,

מקצועיות. באגודות להתארגן
 לשנוא. אותנו לימדו גם ספרים אותם
 קלגסי בצד וטיטום, אנטיוכוס של בצידם

ה עמדו התקופות, כל של הזר השלטון
 הפועלים! איגוד של המסורתיים אויבים
ה הניבזיים, מפירי־השביתה המכור, השריף

המשוחדים. פוליטיקאים
 השחורה, הרשימה כראש אולם

 עמד והתועבה, השפלות כסמל
 ״האגודה כשם שנקרא המוסד

הצהוכה".
 הכוזבת, המקצועית האגודה זאת היתד,

 שכירי מושחתים, עסקנים על־ידי שאורגנה
 את לייצג התיימרה זו אגודה המעבידים.

 היתד, למעשה אן למענם, ולפעול הפועלים
ה את לדכא כדי המעבידים בידי מכשיר

 בכוח לחסל ארגונם, את למנוע פועלים,
השכר. את ולהוריד שביתות
הצהו ״האגודות נעלמו הארצות ברוב

 עמום כזכר רק נישארו הם מכבר. זה בות״
 המודרני הקאפיטליזם גם כי עברו. מימים

 שוב גס, כה שפל, כה מכשיר כי למד
 כיום בנוי הקאפיטליסטי המשק כדאי. אינו

 הכרה, בעלי פועלים עם שיתוף־פעולה על
 לקדם והמסוגלים המוכנים והשכלה, יוזמה

המיפעל. אתי
האגו נישארה אחת כארץ ורק

 כנה: על הצהוכה המיקצועית דה
כמדינת־ישראל.
★ ★ ★

 שהובילה האירועים, שרשרת כד
 באל־על, צוות־האויר לשביתת השבוע ^!1

 מכל חשוב היה הוא אחד. קטן רגע היה
 הסיכסוך, גורמי על הענייניים הוזיכוחים

 בין במחלוקת שנויים שהיו הפרטים מכל
והשובתים. ההנהלה
 צוות־האוויר אנשי של האסיפות באחת

ההס מטעם עליהם הממונה האיש הופיע
 בשם הסתורות־הפקידים עסקן — תדרות

 אישי בוויכוח הסתבך זה ברש ברש. זאב
אברבנאל. בשם צעיר האוזיראים, אחד עם

או שאתה תשכח ״אל בזעם: ברש, צעק
שלנו!״ הלחם את כל

 טועה. ״אתה בשקט: אברבנאל, השיב
שלנו!״ הלחם את אוכל אתה

 זו קצרה בחליפת־דברים כי נידמה
 של וגם זה, סיכסוך של הסוד כל טמון

המדינה. את שהסעירו סיכסוכי־העבודה כל
ה מי? של הלחם את אוכל מי

 ה־ או העוכדים, לחם את עסקן
העסקן? לחם את עוכדים

★ ★ ★ י
 אודיראי אותו צדק עין, מראית

 זה מה הכל, ככלות אחרי כי תמים. /
אירגון־פועלים?

 וולונטארי אירגון היא מקצועית אגודה
ה הרצון על המבוסס ארגון כלומר, —

 משלמים החברים המתארגנים. של חופשי
 מזכירים, של סגל לפרנס כדי דמי־חבר,
 אלה מזכירים ולמענם. בשמם הפועלים
ה כל על־ידי דמוקראטי באורח ניבחרים
חברים.

 המקצועית האגודה מזכיר אין כן, אם
 אלה, ירצו האגודה. חברי של פקידם אלא

 ירצו, בדרגה. יעלוהו ירצו, אותו. יפטרו
ישבחוהו. או בו ינזפו

 וכוח, סמכות שום לו אין שהרי
 לו המוקנים והכוח הסמכות זולת

שלהם. כנציגם

 אחד מטבעה, היא, המקצועית האגודה
 אדמות. עלי ביותר הדמוקראטיים המיבנים
מכי חבריה ומוחשיות. ברורות מטרותיה

ה מתוך באים מזכיריה זה. את זה רים
בוח לעיני גלויים תכונותיהם וכל שורה,
ריהם.

ה מן למדנו כך מקצועית. אגודה זוהי
א — זרים בעתונים קראנו כך ספרים.

צרפתיים. בריטיים, מריקאיים,
★ ★ ★

 לנגד שעמדה זו, תמונה כי יתכן ך ^
 אינה אברבנאל, האוויראי של עיניו

ש הנה כי הישראלית. למציאות נוגעת
ב משתבצים שאינם פסוקים, כמה מעתי

זו. אידיאלית תמונה
 עם שלנו המגע כל את מנתקים ״אנחנו

המאפיות!״ פועלי
המאפיות? בעלי ארגון זאת? אמר מי

רישמית הודעה היתה זאת לא.

 רוצה הנבחר שהרי זאת. לתאר קשה לא.
 למזכיר להזכיר צורך ואין שוב, להיבחר

תלוי. הוא במי

 המסקנה: מן מנוס אין כן על
 הם אין כי יודעים הנ״ל הדוכרים

 לא וכי הפועלים, ציבור שליחי
 ושיכחרו שבחרו הם העובדים

בהם.
 לנו יש שמא איש? בהם בחר לא שמא

 בחסדי־שמיים קיסרים נפוליאונים, עם עסק
בבני־תמותה? תלויים שאינם

 למיש־ בזאת, להאמין להתפתות יכולנו
 הנ״ל, הפסוקים של הנפוליאוני הצליל מע

ה בשנים ששמענו דומים פסוקים ואלפי
 ה־ את מכירים אנחנו אולם אחרונות.

 זוכרים אנחנו מהיום. ולא האלה, נפוליאונים
 היו עוד כאשר ושות׳ משל בקר, את

אופ־ על מקומות־העבודה בין מתרוצצים

הרכבגז פגשרי שר שביגזה שבירגז :1877 ארצגת-הברית־,
האח השבוע מן ההסתדרות של

רון.
הקואו שכירי עם ניתן ולא נשיא ״לא

פרטיבים!״
הקואופר של הבוסים זאת? אמר מי

טיבים?
מז משל, ירוחם אמר זאת לא.

ההס של המקצועי האיגוד כיר
 ש־ כך על תגובתו זאת היתד, תדרות.

 לא שממש חוצפתם ברוב העזו, השכירים
ההס בניין אל בהמוניהם לבוא תיאמן,
 למזכירם אישית להגיד כדי שלהם, תדרות

ליבם. על אשר את
י שרותי־האוויד כי נסבול לא ״אנחנו

 חודשים!״ כמה כל שותקו
 שר־ אל־על? מנהל השבוע? זאת אמר מי

התחבורה?

 הכללי המזכיר זאת אמר לא.
ה של הכללית ההסתדרות של

 בארץ־ישראל, העיברים עובדים
בקר. אהרון החבר

★ ★ ★
 פעם האלה הפסוקים את קרא נא,

 שים לתוכנם. רק לב תשים אל נוספת.
 של לפסיכולוגיה ללשונם, לסיגנון, גם לב

הדוברים.
 המגע". את מנתקים ״אנחנו

 נסבול ״לא ניתן". ולא נשא ״לא
בי".
 עם המגע״ את ״לנתק מזכיר יכול האם

 שליח־ציבור יכול האם בו? שבחרו החברים
תך ולא ישא ״לא כי להכריז  הציבור עם י
 על לדבר נבחר יכול האם אותו? ששלח
כי?״ נסבול ״לא בלשון בוחריו

 קטנטנים ברגים אלא היו כשלא ניהם,
רב. זמן לפני היה לא זה הגדולה. במכונה

★ ★ ★
או־ מינה שמישהו איפוא, סתכר,

 הנפוליאונים־במהדורת־כיס את תם, 1*1
 היה לא זה שמישהו גם מסתבר אלה.

 בארץ־ישראל,״ העיבריים ״העובדים ציבור
 העובדים על כי הפירמה. בשם המופיע

מצפצפים. הם
 מייצגים? הם מי את הבוחר? מי כן, אם

 הם מי את שלהם? הקאריירה תלוייה במי
משרתים?

ש נותר לא על", ״אל כפרשת
ה האיגוד מנהיגי ספק: של מץ

המעביד. את משרתים מקצועי
 על כנופיית־עסקנים העידה אי־פעם אם
 זאת עשה הרי צהובה, אגודה שהיא עצמה

 מלשין הוא זו. בפרשה המקצועי האיגוד
 האירגון בפני בחוץ־לארץ, השובתים על

 להביא ההנהלה את מעודד הוא העולמי.
 הפועלית, המסורת חלאת מפירי־שביתה,

 הזרים מפירי־השביתה כי מראש ומודיע
 הוא מזה: גרוע ההסתדרות. מחסות ייהנו
ה המושגים לפי התועבה, שיא אל מגיע

 בסומכו המקצועי, המאבק של מסורתיים
 לפטר ההנהלה החלטת על בגלוי ידו את
שביתתם. בעוון השובתים את

אמריקאית. היסטוריה של צוייר
אל זה מי המעביד? בעצם, מיהו, אבל

עלז
א חברת-מניות. היא על" ״אל

כ העיקריים מכעלי־המניות חד
 ההסתדרות. הוא חברה

★ ★ ★
 האגודה התעלומה: נפתרת נה ך־*

 מעבידים משרתת אינה הזאת ד,צר,ובה ן ן
ש יותר, עוד צהובה אגודה זוהי■ זרים.

 עליה: חלמו לא אף המקצועי המאבק גיבורי
המעביד. עצמה שהיא אגודה

עצ שהוא מעביד להיפך: ואולי
מקצועי. לאיגוד מחלקה מקיים מו

 יש בכלל מדוע פעם: לא תמהים זרים
ש בהסתדרות, מקצועי״ לאיגוד ״מחלקה

 אין הרי מקצועי? איגוד אלא אינה כולה
 אקדמאי״, לחינוך ״מחלקה באוניברסיטה

צבא״. לענייני ״מחלקה בצה״ל ואין
ב אינה, ההסתדרות התשובה: הנה

 כל קודם היא מקצועית. אגודה עיקרה,
 עסקים, העושה עצום כלכלי טרסט מעביד,

עובדים. אלפי המעסיק
 מחלקותיו, שאר בין מקיים, זה טרסט
מקצועי. לאיגוד מחלקה

 היא בי חשובה, מחלקה זוהי
(ו הפועלים ששבר לבך דואגת
 העובדים שבר וראשונה כראש

יעלה. לא עצמו) הטרסט של
העסקים. כדאיות תלוייה בכך כי

★ ★ ★
 היינו כאן, הניתוח את סיימנו ילו

 כי אמרנו חצי־אמת. באמירת חוטאים <ן!
עצ של הצהובה האגודה היא ההסתדרות

האמת. כל זו אין מה.
 ה־ את משרתת זו צהובה אגודה נכון:

 את משרתת היא העצום. ההסתדרותי טרסט
 ממילא הזה. ד,טרסט עם הקשורים המעבידים

 כל את אוטומאטי, באופן משרתת, היא
 עם זהים אינטרסים להם שיש המעבידים,
ההסתדרותי. המעביד של האינטרסים

 לא אפילו זה הבל. לא זה אכל
העיקר.

ה הבום ההסתדרות, של האמיתי הבוס
 לחברת־ מעל עומד ומשל, בקר של אמיתי

ה למעבידים מעל ולסולל־בונה, העובדים
על. לאל מעל פרטיים,
 הכת דיוק: ליתר מפא״י. הוא הזה הבוס

המנ כת מפא״י, על החולשת הקטנטנה
הישראלית. הדמוקטטורה של היגים

דיקט כבל במו בדמוקטטורה,
אמי לשביתות מקום אין טורה,
תיות.

ץ •

ה ששמה הצהובה, המקצועית האגודה
 ה־ של המכשירים אחד היא הסתדרות,

 משימה לר, יש מכשיר, בתור הזה. מישטר
ה ציבור כי לדאוג וחד־משמעית: ברורה

 ימלא ה,1המדי אזרחי רוב שהוא עובדים,
השלטון. פקודות את ובדייקנות בצייתנות

 תפקיד ממלאה הכלכלית הפעולה כי
 ה־ כזאת. דמוקטטורה במיבנה מאוד חשוב

 מנגנון על בנוי כוחו עסקים, עושה מישטר
 אם מבחוץ. הזורם השלל חלוקת של עצום

 השלל מן יותר גדול חלק הפועלים ידרשו
 של הפנימי מאזן־ד,כוחות כל יתערער הזה,

המישטר.

שוב היו באלה מעשים בשביל
 הגדולים כימים אמריקאיים, תים
 מרוצצים המקצועי, המאבק של
האגו עסקני של הגולגולות את
 התמד את שלהם. הצהובות דות
מ ספר ככל לראות אפשר נות

 פחות הוא רבים. מיני אחד מכשיר זהו
 למשל, ד,בטחון״, מ״מערכת לשלטון חשוב

 והמימ־ ממישטרת־ישראל חשוב יותר אבל
ה עקרוני: הבדל זה אין אך הצבאי. של

ה הרב המיעוט, את המדכא הצבאי מושל
ההס ומזכיר הדתית, הכפייה את מקיים

 זרועות כולם — שביתות המדכא תדרות
אחד. תמנון של

 הספרים בגלל אולי - משום־מה
ה איש - בילדותי שקראתי

כיותר. בעיני בזוי הצהובה אגודה

אבג אורי ־א״
^ ■ ---------




