1521.2.015
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לכבוד:
עו"ד אבי ניסנקורן
יו"ר ההסתדרות הכללית
א2נ,2

הנדון :דרישות ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית בנוגע למשא ומתן בין ההסתדרות הכללית
לאוצר ,מושא השביתה הצפויה להתקיים לאחר חנוכה

 21בהמשך להודעה על שביתה בכלל המגזר הציבורי מיום  .52112.015העתידה להתקיים לאחר חג החנוכה
(להלן :ה"הודעה על שביתה") ,הריני פונה אליך בשם ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית המייצגת
אלפי עובדים בשירות המדינה והמגזר הציבורי ,בכל הנוגע להתנהלות ההסתדרות הכללית במשא ומתן
בין ההסתדרות הכללית למשרד האוצר בנוגע להסכם המסגרת ותוספות השכר כדלהלן2
 2.בהתעלם מכך שההודעה על השביתה לא ניתנה כנדרש לפי ההנחיות שבדין ,העילות שביסוד השביתה,
כפי שציינת בהודעה על השביתה ,הינן "דרישת ההסתדרות לעדכון השכר במגזר הציבורי"; ו"מבוי סתום
במשא ומתן לחתימה על הסכם שכר חדש במגזר הציבורי"2
 23זאת ,בנסיבות בהן ארגון אחדות הינו ארגון עובדים המייצג עובדי המגזר הציבורי ומייצג אינטרסים של
אלפי עובדי חוזים אישיים; בנסיבות בהן ,המציאות הקיימת הינה כי ההסתדרות הכללית הינה הארגון
היציג של כלל עובדי המגזר הציבורי2
בנסיבות בהן אין הסכם מסגרת מזה שלוש שנים ,משנת  ;.013ההסתדרות הכללית הסכימה להקפיא
העלאת שכר ולדחות את הסכמי המסגרת עד שנות  .012וכעת אף שנה לאחר מכן ,בסוף שנת  ,.015אין
הסכמי מסגרת2
ובנסיבות בהן ההסתדרות הכללית מתעלמת לחלוטין מתנאי עבודתם של עובדי החוזים האישיים במגזר
הציבורי תוך הזנחה פושעת של זכויותיהם2
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א .ההסתדרות הכללית מכלילה את עובדי החוזים האישיים בהודעה על שביתה ועל כן היא מחויבת לפעול
לקידום זכויותיהם ואינה יכולה עוד להתעלם מהם ולהזניחם.
 22בהודעה על השביתה ציינת כי "מספר העובדים העתידים לשבות :כלל העובדים במגזר הציבורי".
מלשון ההודעה על השביתה ,אין חולק כי אוכלוסיית העובדים הנכללת בשביתה הינה כלל עובדי המגזר
הציבור 2קרי ,הן כלל עובדים המועסקים במסגרת הסכם קיבוצי והן כלל העובדים בחוזים האישיים2
 25במהלך כל השנים ההסתדרות הכללית השתמשה בעובדי החוזים האישיים בכדי לקדם קבוצות עובדים
שחפצה ביקרם ואת מאבקיה שלה 2עם זאת ,במקביל ,כל השנים הללו הזניחה ונטשה ההסתדרות הכללית
את עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי והתעלמה מהצורך לפעול לשיפור זכויותיהם ,עד כדי שחיקת
שכרם ורמיסת זכויותיהם והבאת תנאי עבודתם לשפל חסר תקדים; והכל כדי לשמר את כוחה הארגוני
בקרב עובדים המועסקים במסגרת הסכמים קיבוציים2
 26וידועות וזכורות הדוגמאות לפיהן ההסתדרות הכללית הגיעה להסכמות על קיזוז משכר עובדי החוזים
האישיים יחד עם עובדים המצויים בהסכם קיבוצי 2במקביל ,ולהבדיל מזכויות עובדים המועסקים
במסגרת הסכמים קיבוציים ,תוך הפליה בוטה ,לא דאגה כל השנים לתוספות שכר לעובדי חוזים אישיים
ולמנגנון המונע שחיקה2
 27על רקע זה ,כפי הידוע ,הוקם ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית ,כארגון מקצועי בעל מומחיות
וידע בכל הנוגע לזכויות עובדי החוזים האישיים ועובדים המועסקים בהסכמים קיבוציים המייצג את
עובדי המגזר הציבורי2
 28כל פניותינו הקודמות בנוגע למחויבות ההסתדרות הכללית לייצג באופן הולם את עובדי החוזים האישיים
ולדאוג לשיפור זכויותיהם לא נענו עד כה; והתנהלות ההסתדרות הכללית כלפי עובדי החוזים האישיים
הפגינה זלזול והפקרת אוכלוסיית עובדים זו2
 29בהסכמי מסגרת קודמים ,קולם של עובדי החוזים האישיים לא נשמע ולא היה כל ייצוג הולם לאינטרסים
שלהם וכל ביטוי 2אף במסגרת המשא ומתן המתנהל כעת ,לא נשמע קולם של עובדי החוזים האישיים
המהווים כ 1.,000 -עובדים מכלל עובדי המדינה ואל להסתדרות הכללית לנהוג בדרך פסולה זו המנוגדת
לחובות החלות עליה לפי הדין2
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 210כעת ,משההסתדרות הכללית הודיעה כי הכרזת השביתה חלה על כלל עובדי המגזר הציבורי ,אין
ההסתדרות הכללית יכולה לדבר בשני קולות שונים ועליה לחדול מכך .ודוק .ההסתדרות הכללית אינה
יכולה להכליל את עובדי החוזים האישיים בשביתה מבלי לפעול למען שיפור זכויותיהם ורווחתם במשא
ומתן על הסכם המסגרת.
יודגש כי עובדי החוזים האישיים אינם כמטבע לסוחר.
ואל להסתדרות הכללית להכריז בהודעתה דבר אחד ולנהוג בפועל בצורה מנוגדת לחלוטין .ככל שזו
פעולתה ,להשתמש בעובדי החוזים האישיים לקידום מאביקה מחד ,מבלי לפעול במסגרת המשא ומתן
לשיפור תנאי עבודתם ואי שחיקת שכרם מאידך ,הרי שזו התנהלות חסרת תום לב המנוגדת לעקרונות
של ייצוג הולם ,הגינות ,סבירות ושקיפות.
 211במסגרת המשא ומתן המתקיים בין ההסתדרות הכללית לנציגי משרד האוצר ,להסתדרות הכללית
הזדמנות לשפר את התנהלותה ואני קורא לה לתקן את העוול שגרמה לעובדי החוזים האישיים ולפעול
בהתאם לחובות המוטלות עליה מכח הדין.
 21.ההסתדרות הכללית מחויבת מכח חובת ייצוג ההולם לייצג את כלל האינטרסים של כל קבוצות העובדים,
ובכלל זה עובדי החוזים האישיים 2היא מחוי בת לעשות כן אף מכח חובות תום הלב וההגינות המוגברות
החלות עליה; ומכח ההודעה על השביתה לפיה השביתה תחול על כלל העובדים לפי ההודעה על השביתה2
ב .עובדי החוזים האישיים מקופחים מזה שנים בתנאי שכרם בכל הנוגע לאי קבלת תוספות שכר ושחיקה
ממושכת של שכרם
 213בעוד שעובדים המועסקים במסגרת הסכם הקיבוצי יש מנגנוני תוספות שכר המשמרים אי שחיקה ,שכרם
של עובד החוזים האישיים נשחק עד מאוד2
 212בניגוד לעובדים המועסקים במסגרת הסכמים קיבוציים המקבלים תוספת אחוזית ותוספת ותק ,עובדי
החוזים האישיים כלל לא מקבלים תוספות אלה2
 215על עובדי החוזים האישיים חל מנגנון ההצמדה בלבד ,שהיתה בשנים האחרונות מאוד נמוכה 2ויותר מכך2
בשנת  .012האינפלציה היתה שלילית ועד כה הינה שלילית אף בשנת  2.015במצב דברים זה ,למרות עליית
השכר הממוצע במשק ,נוכח האינפלציה השלילית ,שכרם של עובדי החוזים לא עודכן ונותר ללא שינוי
בשנים האחרונות2
 216ההסתדרות הכללית מחוייבת לדון במסגרת המשא ומתן בשיפור שכרם של עובדי החוזים האישיים ,בין
אם באמצעות מנגנון תוספת ותק ובין באמצעות עדכון בסיס השכר של עובדי החוזים2
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 217כללם של דברים :משאלה פני הדברים ,הן נוכח טענתה של ההסתדרות הכללית כי הינה הארגון היציג
בכלל המגזר הציבורי ,הן נוכח לשון ההודעה על השביתה והן נוכח חובת הייצוג ההולם ,ההגינות ותום לב
החלות ביתר שאת על ההסתדרות הכללית ,אנו דורשים כי תייצגו ,כפי שאתם נדרשים לעשות כן על פי
הדין ,את האינטרסים של עובדים בחוזים האישיים הן אלה החברים בארגון אחדות מבית ההסתדרות
הלאומית והן בכלל2
 218אבקשך להודיע לי בחוזר בתוך  .2שעות כיצד מתכוונת ההסתדרות הכללית לנהוג בנוגע לשיפור תנאי
העסקתם של עובדי החוזים האישיים2
 219אין במכתבי זה כדי להוות מיצוי ו/או ויתור על כל טענה ו/או זכות ו/או סעד העומדים לזכות אחדות מבית
ההסתדרות הלאומית וחברי אחדות מבית ההסתדרות הלאומית2
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העתק:
מר יואב שמחי ,יו"ר ההסתדרות הלאומית
מר משה כחלון ,שר האוצר
מר אריאל יעקובי ,יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
נציבות שירות המדינה

http://www.ahdut.org

