ארה הם  19שליטי ההסתדוות  -חנו■ הועדה .0131x10
את מ׳ הם מייצגים? מתי ענדו בנעם האחווש?
ברובם הגדול ,להוציא מיקרים יוצאים מהכלל ,הם מנותקים מזה עשרות שנים מציבור
העובדים ומבעיותיו האמיתיות .ברובם הם לא חשו על עורם מעולם מהו מצב של אבטלה,
או מה מרגיש פועל במיקרה של פיטורים.
די לקחת את  19חברי הוועדה־המרכזת היוצאת של ההסתדרות ,אלה שהנהיגו אותה
וניהלו אותה במשך ארבע השנים האחרונות ,כדי להיוזכח שרובם אינם נציגי עובדים כלל
אלא דחלילים שמונו על־ידי מפלגותיהם או אירגונים בעלי אינטרסים מנוגדים לזה של
הפועלים ,כדי לשמור על ערוגת ההסתדרות מפני אלה שלהם היא שייכת.
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את מי הם מייצגים ץ

פ ש ר ל ק ח ת בתור דוגמה טובה את מזכיר ההסתדרות מאז פוטר פינחס לבון ,את
אהרון בקר .בקר בן ה־ ,64יליד רוסיה ,בנו של סוחר וסוכן בתי־חרושת ,היה בכל
חייו עובד שכיר במשך תקופה המסתכמת בחמש שנים בסך הכל.
מגיל  17עד שנתו ה־ 19היה פקיד במשרד בבריסק שבפולין ,ומגיל  20עד גיל  23היה
פועל בניין בפתח־תקודה ואחר־כך בתל־אביב .הפעם האחרונה בה עבד אהרון בקר עבודה
פיזית כשכיר היתה לפני  41שנים .מאז הוא הפך לעסקן מיקצועי ובעסקנות מפלגתית
עשה את הקאריירה שלו עד שהגיע לדרגת מזכיר ההסתדרות.
משנת  1928עד  1932היה בקר מזכיר מועצת פועלי רמת־גן .במשך עשר השנים הבאות
היה חבר מזכירות מועצת פועלי תל־אביב .אחר־כך מונה לחבר הנהלת ״המשביר המרכזי״.
מזה עשרים שנה שהוא חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות כנציג מפא״י.
ייתכן שלמישרת מזכיר ההסתדרות ,שהוא תפקיד אירגוני ,מדיני וחברתי מסובך מאוד,
דרוש עסקן מיקצועי מעין זה ,שהתמחה במשך שנים רבות בפעילות ציבורית .אולם בקר
אינו יוצא דופן בתחום זה .הוא אב־טיפום לכל מנהיגי ההסתדרות .אילו היה מוקף
בנציגים אמיתיים של העובדים ,לא היה בכך פסול .אלא שכמוהו ,כימעט כל שאר חברי
הוועדה המרכזת של ההסתדרות אינם אלא נציגי המנגנון ,חברי האוליגרכיה השלטת
בעובדי ישראל בדרכים בלתי דמוקרטיות .פעם קראו להם אפארטצ׳יקים — אנשי מנגנון.
היום הם אינם אלא דחלילים של המעביד הגדול ביותר במדינה ,ההסתדרות עצמה ,וסניף
מישנה של המנגנון הממשלתי.
יש בהם קבוצה גדולה של אנשים שלא היו פועלים או עובדים־שכירים מימיהם,

נתן אלמוזלינו
יו״ר המחלקה לאירגון .יליד
בולגריה הנשוי לח״כית
שושנה ארבלי .היה מזכיר
סניף רחובות של אחדות־
העבודה .החליף בוועדה ה
מרכזת את משה ארם ,לפני
כחמש שנים .היה אופוזיצ
יונר במפלגתו ,שהשתתק
עם היבחרו לוועדה המרכזת.

חיים פלכסר
היה בנעוריו פועל־בניין.
מזה  22שנים שהוא איש
מנגנון הוועד־הפועל ,כמז
כיר ממונה של איגוד פו
עלי הבניין .לאחרונה הת
פטר מתפקיד זה אן ממשיך
להחזיק בכיסאו בוועדה ה
מרכזת של ההסתדרות .איש
מפא״י ותיק■

עזרא חדד

ישראל קיסר

יליד עיראק ,מורה לשעבר
ובעל השכלה רחבה• היה
פקיד בוועד־הפועל ,עד ש
הוכנס ב־ 1'956לוועדה המ
רכזת כנציג עדזת המזרח
החדשה מטעם
והעלייה
מפא״י .מכהן כיו״ר המח
לקה לקליטה ופיתוח.

יו״ר המחלקה לנוער ומח
זיק בתיק הפועל .תימני,
בוגר האוניברסיטה במחלקה
לסוציולוגיה ,בן טיפוחיו
של גיורא יוספטל במשרד
העבודה ,שהוכנס על־ידי
מפא׳׳י לוועדה המרכזת ב
קדנציה האחרונה.

למעמדם בזכות פעילותם ה
מפלגתית .על אלה נמנים י
רוחם משל ,רפאל בש ,נתן
אלמוזלינו ,יהושע וושצ׳ינא,
יהודה יודין ,יהושע לוי ו־
ברל רפטור.
רק שניים הגיעו למעמדם
בזכות האיגוד המיקצועי :
חיים פלכסר ,שהיד 22 ,שנה
נציג איגוד פועלי הבניין ,ו
שמואל כהן ממפ״ם ,שצמח
משורות פועלי המתכת.
שני יוצאי־דופן אחרים :
עזרא חדד ,מורה לשעבר,
ישיש וחביב ,ואהרון אפרת,
איש הקיבוץ הארצי )מפ״ם(.
לתנועה הקיבוצית בוועדה
המרכזת שלושה חברים :
יהודה יודין ,חבר יגור; יהו
שע וושציינא ,חבר קיבוץ
אפק; ואהרון אפרת ,מקי
בוץ עין־השופט .למושבים ה
אהרון בקר
ותיקים נציג אחד :גד יעקבי.
אבל בכל הוועדה המרכזת יש אולי רק נציג אחד לעובדים השכירים .אין שום ייצוג
למושבים החדשים .אין שום ייצוג לנשים .אין מיוצגים בה לא ועדי העובדים ולא חברי
האיגודים המיקצועיים ,שלא באמצעות מזכיריהם המיקצועיים .להוציא את אלי מויאל,
שהוא נציג מועצת פועלי באר־שבע ,אין בוועדה המרכזת אף נציג אחד של מועצות־
הפועלים המקומיות הגדולות.
כת זו שלטת על תקציב של עשרות מיליוני ל״י לטיפוח מנגנון מנופח ומיותר .היא

שאול בן־שמחון

גד יעהןכי

מאז עלייתו ממרוקו היה
עסקן מפלגתי .היה מזכיר
מפא״י באשדוד ,שעלה ב
שעתו על גל המחאה העד
תי .נבחר לוועדה המרכזת
כנציג רפ״י ,מאז יצא ל
שליחויות רבות בצרפת וב
אפריקה ,אך הפסיק להת
עניין בעיירות הפיתוח.

בן מושב כפר־ויתקין .מייד
בתוס שירותו הצבאי סיים
את לימודיו באוניברסיטה
כמוסמך לכלכלה .מהאוני
ברסיטה החל לפעול כעסקן
בדור הצעיר של מפא״י.
הפן איש אימונו של משה
דיין .ראש המחלקה לחינוך
מיקצועי בהסתדרות.

אהרון אפרת
יז״ר המחלקה לעזרה הד
דית וביטוח סוציאלי .חבר
קיבוץ עיןיהשופט ומעסקני
הקיבוץ הארצי .איש ביצוע
המכהן בתפקידו בוועדה ה
מרכזת זה שש שנים .בקיא
בתחיקה סוציאלית.

שהמשכורות היחידות שראו הן אלה שקיבלו מהמנגנון המפלגתי ,הממשלתי או ההסתד
רותי .דווקא הצעירים שבהם הם מסוג זה :גד יעקבי ושאול בן־שמחון ,נציגי רפ״י; אשר
ידלין ,מזכיר חברת העובדים; ישראל קיסר ואלי מויאל .כמוהם גם שני הנציגים הוותיקים
יותר בוועדה המרכזת ,זאב הרינג והלל זיידל.
אחרים אינם אלא אנכרוניזם חי — כאלה שהיו פועלים לפני עשרות שנים ,והגיעו

אשר ידלין
בנו של מורה מראשון-לצ־
יון שנשא לאשה את בתו
של אליהו גולומב .היה חבר
קיבוץ חסדיה ,אולם שהה
תמיד בשליחויות מחוץ ל
משק .עזב את הקיבוץ והיה
מנהל כוח האדס בקופת־
חולים ,משם נלקח לתפקיד
מזכיר חברת העובדים.

שמואל כחן

אל" מויאל

חבר המחלקה לאיגוד מיק־
צועי .היחיד מכל חברי ה
וועדה המרכזת שהיה בעצ
מו פועל בעבר הקרוב .היה
פועל מתכת וחיבר ספרים
מיקצועיים בנושא זה .נציג
הפלג העירוני של מפ״ם.
ממעט לדבר בישיבות.

עסקן מפא״י בבאר־שבע ,ש
היה שם מזכיר מועצת ה
פועלים .הוכנס על־ידי מפ
לגתו לוועדה המרכזת כ
משקל נגדי לבן־שמחון נציג
רפ״י .מייצג בוועדה המ
רכזת את עולי מרוקו .חבר
המחלקה לאיגוד מיקצועי.

כדל רפט

לפני  42שנים
בנמל חיפה .מאז הו
מנגנון כחבר במו>
עלי־חיפה ואחר־כך
הוועד־הפועל .איש
העבודה .לובש ע
מכנסי חאקי
מבד גברדין מג

הלל זייד

יו׳׳ר המחלקה לפג
קן מיקצועי של
העצמאיים .מאז ע
ב״ 1948כיהן כראו
לקליטת עולים ע
נים הכלליים .ב־54
למזכיר הכללי ש׳
הציוני.

שלטת על מאות מיליוני הלירות של המשק ההסתדרותי ועל המיליארדים של קרנות |
הפנסיה והגמל למיניהן .להוציא ארבעה־חמישה עסקנים מתוכה',שיש להם לפחות השפעה *
במרכזי מפלגותיהם ,כל השאר הם עסקנים חסרי חשיבות והשפעה .מאחר שאינם מייצגים
}
אף אחד ,ופועלי ישראל מכירים בקושי שם אחד או שניים מתוכם ,אין להם כל כוח
,
ייצוגי .רובם מנותקים מציבור העובדים ואינם מכירים את בעיותיו.

