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לחבריה! בהסתדרות השלטון החזרת .1
 התנהל1' חייבת העובדים של הכללית ההסתדרות (א)

והעס המנגנון לשלטון מקום בה אין העובדים. כידי
המקצועיים. קנים
 בהסתדרות כלשהו בתפקיד יישאר לא עסקן שום (ב)

מלה שחדל מי שנים. שמונה על העולה תקופה למשך
עובדים. מלייצג פסול שנים, משמונה למעלה שכיר עובד יות
 כפוף השכיר המנגנון יהיה המקצועיות האגודות בכל (ג)
 המורכבים הנכחדים, למוסדות — ולמעשה להלכה —
עצמם. העובדים מן
 אדם על־ידי מיוצג יהיה לא עובדים של ציבור שום (ד)

 הנוהג יבוטל המקצוע. כאותו שכיר עובד היה שלא
 של ב״תיק״ הטיפול את מקצועיים לעסקנים המוסר הפסול,
 ,-.חיק׳׳ הימאים, ״תיק׳׳ (כגון מעולם עבד לא בו מקצוע
וכו׳). הנמלים עובדי

!המקצועיות האגודות שיחרור .2
אגו שד חופשית פדרציה תהיה ההסתדרות (א)

במ בני־חורין, עובדים בידי המנוהלות מקצועיות, דות
כלכליים. וגופים מנגנוני־מפלגות של פדרציה להיות קום
מדיניותה. בניהול חופשית תהיה מקצועית אגודה כל (ב)
 ועל חופשיות, בחירות ניהול על יפקח המדינה מבקר (ג)

 בזמנים מקצועית, אגודה בכל דמוקרטיים נוהלים קיום
 בזמן, כלשהי באגודה בחירות תתקיימנה לא אם קצובים.

ביוזמתו. הבחירות את המדינה מבקר נציג יקיים

כלכליים! מאינטרסים ההסתדרות שחרור .3
 המעסיק כלכלי מוסד בשום תחזיק לא ההסתדרות . (א)

עובדים.
 המיפעלים לבין ההסתדרות בין הצמידות תחוסל (ב)

 המעבידים שנציגי לכך הגורמים למיניהם, הכלכליים
 של מדיניות־השכר את המכתיבים הם העובדים״) (״חברת

ההסתדרות.
עצ למיפעלים ייהפכו העובדים״ ״חברת מיפעלי (ג)

חברי־ההסתדרות. בין יחולקו ומניותיהם מאיים,

!הוגנת עבודה תמורת הוגן שכר .4
העובדים של חלקם שיעלה כך על תיאבק ההסתדרות (א)

הלאומית. כהכנסה

 יעלה העוכדים שכר כי תבטיח השכר מדיניות (ב)
העבודה. פריון עליית עם אוטומטית

 לזלעלאת הוגן מאמץ בכל פעולה ישתפו העובדים (ג)
 שרירותיות להעלאות התנגדות תוך העכודה, פריון

נורמות. של
!לכל ממלכתי סוציאלי ביטוח .5

 מלהיות ותחדל המדינה, לידי תועבר קופת״חולים (א)
 ההסתדרות. שלטון בידי לחץ מכשיר

 לכל, וחינם אחיד ממלכתי שרות״כריאות יונהג (.ב)
בבריטניה. כמו
 מדינה בכל כמו ממלכתי, כיטוח־אכטלה יונהג (ג)

בעולם. מתקדמת
וה הכיטוח קרנות בכל הבוסים שלטון יבוטל (ד)

 של יעיל פיקוח עליהן ויוטל ההסתדרות, של פנסיה
החברים. של דמוקראטי וניהול המדינה, מבקר

 הדרוש המינימלי השכר ממס״הכנסה ישוחרר (ה)
בישראל. משפחה של הוגן לקיום

!המקצועי המאבק חופש .6
 רצונם פי על המקצועי, המאבק חופש יוחזר (א)

העובדים. של החופשי
זה. חופש המגבילים והתקנות החוקים כל יבוטלו (ב)
בפלי עובדים להאשים המאפשרים החוקים כל יבוטלו (ג)
 לתנאי־ הוגן מאבק בעתן לבית״הםוהר ולשלחם לים

הוגנים. עבודה
 לשבור נסיון כל נגד כוחה במלוא תתייצב ההסתדרות (ד)

 בוררות־הובה, צתי־ריתוק, מפירי־שביתה, באמצעות שביתות
 זעזועים למניעת הערובה דומים. ואמצעי־כפייה תיתך־חובה

הוגנת ומדיניות־שכר הוגנים יחסי־עבודה בקיום היא

!ההסתדרות חוקת של דמוקרטיזציה .7
 הוועד כי שתבטיח בהסתדרות, חדשה חוקה תתקבל (א)

 חברי־ההסתדרות ציבור כלל על־ידי במישרין ייבחר הפועל
 התעידה, על־ידי הנבחרת המועצה, על־ידי להיבחר (במקום
העובדים). על־ידי הנבחרת

 לחץ, שימנעו נוהלי־בחירות תבטיח ההסתדרות חוקת (ב)
כיום. המקובלים וזיופים, שיחוד איומים,

מס-הכפייה! ביטול .8
הפוליטי. מם־הכפייה יבוטל (א)

ש הצבע הבחירות־ ביו□

 בדי להסתדרות הולכים אנו
כ — בכנסת שפעלנו כפי לפעול

 ומורד, מתסיס ורענן, חדש כוח
ה ובמוסכמות, במימסד הלוחם

 על והמצביע מחאה, קול מרים
לשינוי. דרך

★
 להסתדרות הולכים אנו אין

דוק שום כלשהו. ״איזם״ בשם
תכ לא ומופשטת קפואה טרינה

 נקבע בכנסת, כמו ידינו• את בול
מצפו למיטב בהתאם דרכנו את
 בעייה כל על נחליט והבנתנו. ננו

 ובהתאם העובדות בדיקת אחרי
 נייצג לא הישר. השכל למיצוות

 קבו- או משוריין אינטרס שום
צת-לחץ.

★

 מצע מפרסמים אנו אין לבן
 סיעתי, ומימכר מקח פרי מפורט,

 מומחים של כוח-הדמיון פרי או
או יחסי-ציבור. ואנשי לפירסומת

 כלליים, עקרונות על נצביע לם
ב בפעולתנו עינינו לנגד שיעמדו

מבוס אלה עקרונות הסתדרות.
 העולם תנועת עקרונות על סים
 ב- שנתקבלו חדש כוח — הזה

.1965 בחנוכה הראשונה, ועירתה

 גלעדי ונעים כהן שלום קריץ, ראובן אבנרי, אורי
בתל־אביב ״סטודיו״ באולם השבוע שנערכה באסיפה
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חדש בוח - הזה העוד□ רשימת מצע

 עובדי־במה. כמה התגודדו הקלעים מאחורי
 הדגלים הבוערת: מלאכתם את סיימו כבר הם

 ניתן אשר את קישטו הפרחים הוצבו, כבר
 נותר לא כהלכה. פעלו המיקרופונים לקשט,

 יסיימו המפלגה שגדולי לחכות אלא להם
ה את לפרק יוכלו שהם כדי הופעתם, את

 סיגריה מהם כמה העבירו בינתיים תפאורה.
 בעניינים שהתמצא מי בחשיש. מפוטמת —

ה הריח את בבירור להריח היה יכול אלה,
 לא המפלגה גדולי אבל הסם. של מתקתק
 מתוק בחלום שקועים היו הם בו. הבחינו

משלהם.
 דיין משה את ספיר פינחס ראה בו חלום

 פינחס את פרם שמעון ראה בו מנוטרל;
 מאיר גולדה ראתה ובו רחמים; מבקש ספיר

ב סביבה חגים השובבים ילדיה כל את
האם. יום

 מפלגת שוועידת יתכן המיפנה? ועדת
ב כנקודת״מיפנה תיזכר הישראלית העבודה
 למעשה, המפלגה. פילוג מניעת על מערכי■

 בהרצאת־המבוא ספיר פינחס שפתח לפני עוד
 אלא, הקלעים. מאחורי הסדר הסתמן שלו,

 אלה ובייחוד — במע״י ההסדרים כל שכמו
 להיות היה אי־אפשר — דיין למשה הנוגעים

מעמד. שיחזיק בטוח
 לא החגיגית, הפתיחה לפני קלה שעה

להשת יסכים בכלל שדיין ביטחון כל היה
 ו־ יופיע שהוא סוכם שכבר אחרי וזאת, תף•

 לו שנראה מה על התרגז הוא העילה: ינאם.
המצומ בוועדה דבריו של מסולפת כהדלפה

המפלגה. מצע לניסוח צמת
ב בבוקר פורסמו המסולפים״ ״הדברים

 גלילי. ישראל מיהר בערב מרחב. ובל דבי
 לשידורי להורות מדיין, שיחת־טלפון אחרי

 את החדשות מהדורת בראש לשדר ישראל
 הנכון. כנוסח דיין על־ידי שנקבע הניסוח

לוועידה. ובא התפייס כך
 חזר שהשלום אחרי השוקולד. ועידת

 — דגלים של בים הוועידה טבלה כנו, על
ושיעמובב
 בתרופה מצויירים באו דיין של חבריו

חמי הרעיפה שגולדה שעה משלהם. פרסית
 ה־ החברית הרוח את והללה אימהית, מות

ה הגלולה הופיעה הוועידה, בדיוני רצוייה
הראשונה. מתוקה
 שלף לשעבר, רפ״י איש נבון, יצחק ח״כ

 העביר הוא מכיסו. שוקולת חפיסת בעדינות
משמא החבר שמשמאלו. לחבר החפיסה את
 החפיסה את והעביר חתיכה לעצמו לקח לו

שוקו לעם השמאלי האגף שכל עד הלאה,
ומנומסות. ענוגות בתנועות לד

 — שנייה חפיסה יצאה נבון של מכיסו
 אלה את עגולות. שוקולד טבעות של הפעם

 טדי ישב בה — שלפניו לשורה העביר
 באבירות כיבד הבירה עיריית ראש קולק.

הל והעביר טבעת, לעצמו לקח אשתו, את
 שהעביר כרמל, משה התחבורה לשר אה

נג ושם — גבתי לשר שהעבירה לאשתו,
החפיסה. מרה

 קולק אזל. לא נבון בכיסי המלאי אבל
והתע המיסחר לשר חדשה חפיסה העביר
 אחד דיווח כאשר בן, על הלאה. וכן שייה,

 מסכימה המפלגה צמרת כי הוועידה, מדוברי
צדק. הוא — גולדה של לדבריה מלא בפה

מע יחזיק ומן כמה רק: היתר, השאלה
 תתחלף מתי מע״י? בצמרת השוקולד מד

כלענה? מרות בטיפות המתוקה הלשון

שפט מ
גצל

תקדים יוצר
 לחודש ל״י 2,000 להרוויח יכול אתר, ״גם

 מודעות־ענק זעקו בהשכלה,״ צורך אין —
 של מודעותיה אלה היו העיתונים. בכל

קור את שהזמינה לאלקטרוניקה, המיכללה
טלוזיזיה. כטכנאי הכשרה לקבל המודעות אי

 מאלו היה באר־שבע, תושב בצלאל, גצל
 מעולם סיים שלא מאחר למודעה. שנענו
 ארץ ברומניה, בודדת לימודים משנת יותר

 הטל־ בענף שעתידו גצל החליט מולדתו,
שב המיכללה בסניף ונרשם הלך וזיזיה.
 שטרות חתם מזומן, ל״י 50 שילם עירו,

)20 בעמוד (המשך


