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י רה נרצע עבו או ההסתווות וינון באשווו: מובטל נוער

על
 העובויס הסתדוות
ה נ ב ה  מוסד ש

העובדים לשינאת
 רפואי לטיפול הזכות מהם תישלל הסתדרות,

ב תעמוד שלהם והפנסיה בקופת־חולים,
סכנה.

 לנקודת שנים ארבע לפני הגיע זה מאבק
 ודעדי־הפעולה הנהיגו כאשר ראשונה, שיא

 נגד להתמרדות פועלים אלף 150מ־ למעלה
 ערך פיחות בעקבות והממשלה, ההסתדרות

 ש־ שעה אולם הרוחות, שככו מאז הלירה.
 שוב הפועלים, על מאיימת המונית אבטלה

וועדי־הפעולה. מתארגנים
★ ★ ★

פראים הם עכשיו
 למחקר ההסתדרותי המכון של ״ח1ד פי ^
המוע מכלל רבע עובד וחברתי, כלכלי /

 של כשכיר כולו, הישראלי במשק סקים
המוע אזרחים שלושה כל על ההסתדרות.

 נמצא ממשלתי, או פרטי מעביד אצל סקים
העובדים. הסתדרות כשכיר העובד אחד

 מועסקים אלף 851 היו למשל, ,1964 בשנת
ההס במשק אלף 201 היו מתוכם בישראל.
העובדים״. ״משק בתואר המתקשט תדרותי,

! ■ ל מ ר ס ד ה ח ו פ
אבל בצחוק, ״הקרמלין״ לזה וראיס ך*
את לקחת מתחילים בו שיושבים אלה 1
 הוזעד־הפועל בניין מתוך ברצינות. השם י
 אלף 904 על שולטים הם ההסתדרות, של

 אלה שאזרחים עתה פוחדים והם אזרחים,
נגדם. יתקוממו

 האזהרה אבל בעבר, אזהרות מספר היו
 — שבוע לפני ניתנה כה עד ביותר החמורה
 ההסתדרות, של דיגלה האדום, הדגל באשדוד.

ההס לעסקני שנועדה הבמה באש; הועלה
 האחד תהלוכת זעם; בחמת נותצה תדרות
 בית־ההם־ ושמשות להתפזר, אולצה במאי

נופצו. במקום תדרות
 הסתדרות, חברי פועלים על־ידי זה וכל

הקרמלין. שליטי עתה פוחדים מפניהם
 נקראה מאשדוד, הידיעות הגיעו כאשר

 הוועד־הפועל. חברי 134 של דחופה ישיבה
ה המפוארות, במכוניותיהם הגיעו הבוסים

במע עלו הם הדלת, את להם פתחו נהגים
 המלחמה. מועצת אל השביעית, לקומה לית

״כו מדוכדך. היה השיש בארמון מצב־הרוח
 המזכיר הזהיר מתחיל,״ זה איך יודעים לנו

 כיצד יודעים אין ״אבל בקר, אהרון הכללי
נגמר!״ זה

 ביותר הבולטת בעובדה הכרה זו היתד,
 לבין הפועלים, המוני בין המדינה: בחיי

ב העומדים המפלגתיים והעסקנים הבוסים
 מלחמה. של מצב שורר ההסתדרות, ראש

 ראש בכובד מתייחסים הפועל הוועד ראשי
 לביצור דאגו ראשון וכצעד — זו למלחמה
 יודעים הם זעם. התקפות מפני הקרמלין

 בתל־ גם לקרות יכול באשדוד שקרה מה כי
אביב.
 העמידו מיוחדת, שומרים יחידת הקימו הם

ב שהתמחה קצין־משטרה־לשעבר, בראשה
 בצפון הפעיל שרותו בעת הפגנות דיכוי

ש היו הקרמלין? מישמר מונה כמה הארץ.
 30 יותר: צנועה הערכה איש. 80 טענו:
 עצמו, המשמר מפקד אבנרי, יצחק איש.

 השיב הזה, העולם כתב על־ידי שנשאל
לגלות!״ מוסמך ״אינני קצרות

 כפולות, דלתות הותקנו לבניין בכניסה
 הכפולות, לדלתות מעבר הקרקע, ובקומת

 ניצב ולמעליות, למדרגות שמגיעים ולפני
יוש שמאחוריו אמנם, מהודר עץ, מחסום

 מבטיח גברתן שומר המודיעין. אנשי בים
 רק במודיעין. תחילה יתייצב הנכנס שכל
 את קרובות לעיתים המצריך ברור, אחרי

הראשי, ד,בטחון קצין אבנרי, של התערבותו

 הודה נעשה,״ ״זה להיכנס. הרשות ניתנת
 למנוע ״כדי ד,בטחון, מאנשי אחד לתומו

 או לא־אחראיים, פועלים של כניסתם את
 ממורמרים.״ סתם או מוסתים,
 הדרך את לחסום אינה הפשוטה הכוונה

מתמ בכוננות לעמוד אלא בודד, פועל בפני
ה על המונית הסתערות של למקרה דת,

אשדוד. דוגמת בניין,
★ ★ ★

ך מי 7אצ עובד מי

 לגלות היום מתחיל הישראלי פו?}ל ך*
 האנגלים הצרפתים, הפועלים שגילו מה 1 (

 הוא כי — שנה מאה לפני והאמריקאים
 אלא מנהיגות. וללא מופקר, הגנה, חסר

 של חולשתו אחרת: היא הסיבה שבישראל
 מאורגן, בלתי מהיותו נובעת אינה הפועל

 דווקא אלא מקצועי, איגוד לו שאין מפני או
 ההסתדרות. — כבר קיים שהאירגון מפני

הפועל של עניינו טובע בהסתדרות אבל

 מנוגדים: אחרים, אינטרסים של ים בתוך
פוע אלף 25 המעביד בונה, סולל של אלה
ממוס המקבלת מפא״י, של האינטרסים לים,
 לקרן לירות מיליון 30כ־ ההסתדרות דות

 שר־האוצר, של והאינטרסים שלה, הבחירות
 ההסתדרותיות, לחברות הנאה טובות המחלק

 חשבון על המדינה תקציב את לאזן ומתאמץ
הפועל.

גדו הפועל לבין המעביד בין בהתנגשות
 מיפעל הוא שהמעביד הסיכויים מאד לים

 הפועל; הוזעד פעולת את המכתיב הסתדרותי,
 הוראות הנותנת הממשלה, של מיפעל או

 אשר פרטי, מיפעל או הקרמלין, של לבוסים
 שמא חוששות הממשלה וגם ההסתדרות גם

 ובכך לפועליו, במיוחד טובים תנאים יעניק
ו ההסתדרותיים המיפעלים את גם יאלץ

כמוהו. לנהוג הממשלתיים
 הפועל של העליון הנשק מופנה גם לכן

ההס נגד ובראשונה בראש — השביתה —
 אם באיומים: אוטומאטית מגיבה וזו תדרות.

ה מן הפועלים יגורשו השביתה תופסק לא

 מוכיח, הזה המדהים המספר של יתר פירוט
 הישראלית בחקלאות המועסקים מכלל כי

 אם לאן, ההסתדרותי. במשק 69ס/0 נמצאים
ה השכירים, החקלאיים הפועלים יפנו כן,

 דירוג של ביותר הנמוכים בשלבים נמצאים
 — מעבידם לעבר זעמם? את ההכנסות,

ההסתדרות.
ה פועלי מכלל רבע אחרת: דוגמה או
 ומים־ בונה סולל על־ידי מועסק בארץ בנייה
 משליך בבנייה כשהשפל עתה, דומים. עלים

 הרעב, חרפת ואל הרחוב, אל מהם רבבות
 את להניף אלא ברירה להם נותרה לא

התח בענף גם ההסתדרות. לעבר אגרופם
המוע מכלל רבע ההסתדרות מעבידה בורה
בשי ;10״/״ — ובכספים במיסחר סקים.
.130/0 — ציבוריים רותים

 פרצופה את לחשוף דיים אלד, מיספרים
ה במשק המעבידים כגדול ההסתדרות, של

 אח אין כזו ״פועלית״ להסתדרות ישראלי.
כולו. בעולם ודוגמה

סביב השביתות מיספר נע 1960־64 בשנים
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