
בודו ־ יריב ־ נציג

 יצחק שוב היד, זד, במצב הסכנה את שראה האיש
 הציע השעות, שבע בת היסטרית, ישיבה באותה בן־אהרון.

 ההסתדרות, של לדימוקרטיזציה מחשבותיו עיקרי את
 ״העובדים ובין הכללית״ ״ההסתדרות בין הניכור לחיסול

בארץ־ישראל״.
 בבוז, אלה רעיונות כיטל דיין משה אולם
 :קצר לטווח תרופה הציע ארוך, לטווח כתרופה

ובתי-סוהר. חדשים חוקים

הזהב זום
 אילו מזמן, שונה היה ההסתדרות של שמצכה תכן ך

 — הרגיל הסוג מן מאבק־מעמדות בארץ קיים היה
 בישראל אולם הון. נגן עבודה מעבידים, נגד עובדים

מעטה. חשיבות בעל מישני, הוא זה מאבק
 היו כתשל״א שפרצו השכיתות כל כימעט

 העדיפו הפרטיים המעבידים הממשלה. נגד
 על־ידי פיצוי ולמצוא עובדיהם, עם להסתדר
ממשלתית. תמיכה קכלת או מחירים העלאת

 כי הציוני. העבר מן הגיונית תוצאה הוא זה מצב גם
 בלתי- זרם אליה זורם המדינה, של הציוני לאופי הודות
 מענקים העולם, יהודי של תרומות — זר הון של פוסק

 להתחשב צריכים (שמנהיגיה ארצות־הברית ממשלת של
מגר ופיצויים שילומים בארצם), היהודית בקבוצת־הלחץ

המ בידי שנפל הנטוש הערבי הרכוש על נוסף — מניה
במל שנכבשו הטבע ואוצרות העצמאות, במלחמת דינה
 תמורת בא אינו הזה הכסף כל כימעט ששודד,ימים. חמת

בתנאים. קשור אינו משהו,
מט■ מבחוץ ההון של זה כלתי־פוסק זרם

הישראלית. החכרה בל על חותמו את כיע

הרצל תיאודור :,א זקן

 הסוציאלי, הביטוח מערכת ,קופת־ד־,חולים לשכות־העבודה,
 — ההסתדרות בידי מרוכזים היו שכולם — ההגנה אירגון
מוחלטת. כימעט מרות הטילה

— ההסתדרות צמרת את כהר כולו הציבור
 היה זה כך היחיד. על המרות את הטילה וזו
 מראשיתה היתה ההסתדרות המדינה. קום עד

חבריה. על מרות להטלת מכשיר

 פי על פועלים בין המבחינה סוציאליסטית, מקצועית
הדת. או הלאום

 ״הציונות את לשמש נועדה ההסתדרות
 סתם, הסוציאליזם את לא — הסוציאליסטית״

 היתה התנועה הציוני. הסוציאליזם את לא וגם
 היה הסוציאליזם לכל. ומעל כל קודם ציונית,

 ההסתדרות חשוב. כי אם מישני, גורם רק
 שתכונתו לאומי, גון! להקים צריכה היתה
סוציאליסטית. תהיה

 מישטרה, ממשלה, היו לא בארץ, שקם היהודי ליישוב
 הטלת של התפקיד את למלא צריך היה מישהו בתי־סוהר.
 את ביצעה היא זה, תפקיד מילאה ההסתדרות המשמעת.

באמצעות חבריה. שלטו בד, הלאומיים״, ״המוסדות פקודות

א הנמל השש איש
)15 מעמוד (המשך
 אלא תיתכן, לא כלל הממשלה, לרצון בניגוד תדרות,

 הישיבה מהלך עצם שהרי וחריגים. קטנים במיקרים
 אנשי הם בהסתדרות מפלגת־ד,עבודה שאנשי הוכיח,
 מם- ראשי של א״׳ ״ליגה לעומת במפלגתם, בי״ ״ליגה

בממשלה.) השולטים לגת־ד,עבודה
 של הפאראדוכפלי מצכו לשיאו הגיע בך
 הפועלים כי המאמין האדם — כן־אהרון יצחק

הסוציא המביאות נגד כהתקוממותם צודקים
 מרות על לשמור שיש והמאמין כישראל, לית

 שהעובדים הסתדרות אותה — ההסתדרות
נגדה. מתמרדים

זקן מוי זקן
 ד,או־ הפכה איך זה? למצב ההסתדרות הגיעה יך ^

העגומה? למציאות הנהדרת טופיד,
המ הנסיבות את לזכור מבלי זאת להבין אי־אפשר

 הסוציאליזם ההסתדרות, נולדו שבהן במינן, יוחדות
כולה. והמדינה הציוני

כיש הציונית המהפכה את שחולל הרעיון
 כמה של צירופיהם על־ידי לתיאור ניתן ראל

מזוקנות. פנים וכמה
 יסד הוא לכל. מעל מתנוסס הרצל תיאודור של זקנו

 להעביר רצה הוא מכשיריה. ואת המדינית הציונות את
 חדשה. חברה בה להקים עם״, בלי לארץ ארץ בלי ״עם

מן המזרח כמרחק הסוציאליזם מן רחוק היה הוא אולם

מארבס קארל ב׳: זקן

 כל שבה אריסטוקרטית, חברה על חשב הוא המערב.
 עבודה״ ״צבא יפעל ובד, מדים, ילבשו ,פקידי־ד,מדינר

 שבע של יום־עבודה על חשב הוא צבאית. במתכונת
 (שבעה בדגל־ד,מדינה יתבטא זה שרעיון רצה ואף שעות,
לבן). רקע על כוכבים
 השפיע מארכס, קארל אחר, גדול יהודי של זקנו*

 אירופה, במזרח הציוני הנוער בעקיפין. רק המדינה על
הקומו הנוער עם התחרה לעלייה, כוח-האדם את שסיפק

 הוגה- רק אולם מרעיונותיו. ונדבק והמארכסיסטי, ניסטי
 הלכה לפתח ניסה — בורוכוב בר — אחד ציוני ריעות
מארכם. תורת פי על ציונית

 טולס־ לב של זקנו היה הציונות לעתיד יותר חשוב
 ערך לטבע, השיבה על המיסטיות התורות בעל טוי,

 זקן בעל מזככים. כערכים אדמה לאמא והקירבה העבודה
 לטולסטוי הפך גורדון, (״אה,־דה״) דויד אהרון יהודי,
 העבודה״ ״דת את הנחיל וברעיונותיו, בחיצוניותו יהודי,

 הקבוצה, את שהקימו והשלישית, השניה ד,עליה לצעירי
והמושב. הקיבוץ
אי תסיסה יצרו יחד האלה התורות בל

 כתולדות כמותה רבות היו שלא דיאליסטית,
העולם.

 צחיחה לארץ הלך הכל, את נטש צעירים של דור
 השמש, רדת ועד השחר מעלות עבד וקדח, רעב ורחוקה,

 שנסתיימו נסערים, בוויכוחים הלילה מחצית את בילה
דתיות. כמעט ריגשיות, בהתפרצויות פעם לא

 15 אחרי למימסד. זקוקים היו הרעיונות
 1ע20ב- זה מוסד הוקם מהפכנית, תסיסה שנות

 העכריים העובדים של הכללית ״ההסתדרות —
 לבצע עליו שהוטל המכשיר בארץ־ישדאל״,

למעשה. הלבה המהפכה את
 במה להבין יש ההסתדרות, של דרכה את להבין כדי

 מכל הראשון, יומה מאז לחלוטין, שונה היתה היא
מקצועיות. אגודות של פדרציה
ב נכללו במיקרד, לא לאומית. היתה היא כל, קודם

, ״העובדים הרשמי שמה ״ ם י י ר ב ע  שהושמטה הגדרה ה
לאגודה אחרת דוגמה אין שנים. עשר לפני רק השם מן

המדינה. קום עם להשתנות צריך היה זה צב ץץ
המדינה, לידי יעברו המרות שמכשירי חייב ההגיון

וה וקופת־החולים, הסוציאלי הביטוח מכשירי עם יחד
 מהות זוהי שהרי ההסתדרות. של הכלכליות חברות

כולה. לחברה כאלה מכשירים העברת — הסוציאליזם
 הראשון הכללי המזכיר לקרות. צריך היד, זד, לכאורה,

 מדינת של הראשון לראש־הממשלד, הפך ההסתדרות של
 לצמרת עברו ההסתדרות צמרת מאנשי רבים ישראל.
 כפדרציה להישאר אז יכלה ההסתדרות החדשה. המדינה

הפועלים. את לייצג החופשית מקצועיות, אגודות של
 עדיין אז (שנקראה העבודה מפדגת אודם
בוהה. את תסכן זו שהעכרה חששה מפא״י)

 עדיין אז לה היה לא בטוח. שלטונה היה בהסתדרות
 רבים בהסתדרות נשארו וכך המדינה. בשלטון כזה בטחון

 אותם, שהפעילה הביורוקרטיה עם יחד ממכשירי־המרות,
שלה. המקובץ הכלכלי והכוח שלה, שיגרת־המחשבה

למדינה, שנהרו חדשים, עולים •טל מיליונים
 אלא נציגתם, את מעולם כהסתדרות ראו לא

השילטון. של מכשיר
 עבודת- את שנטשו ההסתדרות, בעסקני נפגשו הם

 לעסקנים מזמן הפכו שנה, עשרים־שלושים לפני הכפיים
 חליל לפני ההסתדרות רוקדת איך ראו הס מקצועיים.
 המעוניין כמעביד, ההסתדרות את ראו הם הממשלה.

 ההכרה בהם גברה בהדרגה השכר. בהקפאת מעביד ככל
 המכוונת סוציאלית, מישטרה מעין היא ההסתדרות כי

העובדים. נגד
המעבי מקפלים חריפים, הפחות כמיקרים

 ככורר. ההסתדרות נציג את והעובדים דים
 ההסתדרות פועלת יותר, החמורים כמיקרים

השביתה. לשבירת עצמה
 המדינה, ימי בראשית עוד אירע הקלאסי ד,מיקרה

מז על-ידי בכוח נשברה הגדולה שביתת-ד,ימאים כאשר
אל יוסף הנוכחי שר־העבודה חיפה, פועלי מועצת כיר

 גיוס בית־המישפט, בית־הסוהר, המישטרה, בעזרת מוגי,
 על־ מקפריסין זרים מפירי־שביתה והבאת לצד,״ל שובתים

ההסתדרות. ידי
 ד,מיש־ עריכת נגד ההסתדרות התקוממה לא בתשל״א

 הירדן, גשרי ליד האזרחיים למוכסים הצבאיים פטים
משורותיה. שובתים להוציא פעם לא איימה

גורדון א.ד. ג׳: זקן

 בידיד, נותן הוא הממשלה, בידי מרוכז שהוא מכיוון
 גם ובכללם המשק, של הסקטורים כל על מוחלט שלטון

 ארץ בשום דוגמתו שאין שלטון — הפרטי הסקטור
מפ שולטות שבממשלה מכיוון הקומוניסטי. לגוש מחוץ
 דוגמתו שאין כוח המימסד למפלגות יש מסויימות, לגות
 מער- לשבע היו ממילא דימוקרטית. בארץ מפלגה לשום

 למרות — זהות כימעט תוצאות לכנסת כות־בחירות
 מיספר גדל (הנוכחית) והשביעית הראשונה הכנסת שבין

חמישה. פי הבוחרים
 רמת־ זרם־ההון. של הסוציאלי הצד יותר עוד חשוב

 הייבוא ומיספרי בייצור, קשורה אינה בישראל המחייה
מאפ מהחוץ הבא ההון סטאטיסטיקה. אלא אינם והייצוא

 שאינו ציבורי ומימסד ביטחוני תקציב רמת-מחייה, שר
 דומה הדבר הארץ. של האמיתיים במשאבים כלל קשורים
 אדיר זרם כאשר הספרדית, הקיסרות של למצבה במיקצת

החדש. העולם מן באוניות אליה בא זהב של
 ששולט מי בארץ שולט מארכם, תורת לפי

 כאן בישראל. נבץ זה אין באמצעי-הייצור.
 — מהחוץ הבא ההון זרם על ששולט מי שולט

באמצעי-החלוקה. ששולט מי

ההנוו הנהו
 ד,ח־ הסוציאלית השאלה זוהי ? זד, הון מתחלק יך

 מדעית. תשובה עליה ואין — בישראל ביותר שובה
במיקרה. ולא — ברצינות מעולם נחקר לא הדבר

סוצ פאראדוכם זהו גם מתוכנן. משק בישראל אין
 סוציאליסטית מפלגה שולטת שבה במדינה — יאליסטי

 מן אף כולל, כלכלי תיכנון אין במשק, מוחלט שלטון
צרפת. כמו קפיטליסטית בארץ הקובל מסוג

קרי ללא מאולתרת, בדרך שיטה, ללא מתחלק הכסף
 המפלגתי- המנגנון החלטות פי על אובייקטיביים, טריונים

 פינחס — אחד שאיש טוענת העממית האגדה ממשלתי.
למרות הגזמה, זוהי הכל. את בעצמו מחלק — ספיר


