
 
 

 

 ,חברים וחברות יקרים

ההסתדרות כנגד עמידתנו על טובת המשק הישראלי והמעסיקים   מזכ"לקריאתו של 
 בישראל 

ההסתדרות מכתב קריאה אליכם, חבריי    מזכ"ל  , הפיץ  מצוקההמשדר  תמוה  היום, בצעד   .1
ליחסי העבודה   למול השותפים  בראשותי  כנגד התנהלות ההתאחדות  בטענות  התעשיינים, 

 מצורף מכתבו. במשק.
של   .2 לשורה  בהמשך  מגיע  זה  בניסיונות    תכישלונומכתב  העובדים  הסתדרות  של  מפוארים 

די העובדים הגדולים על  את המשך המונופול של ההסתדרות וועלכפות על הציבור בישראל  
האחרים  חשבון   והעובדים  האחרונות  העסקים  בשנתיים  בישראל.  הציבור  ובמימון 

ניסיונות אלו, ועל כך תסכולו   כנגד  ההתאחדות בראשותי עומדת כחומה בצורה ובהצלחה 
ופעולותיו האמוציונליות הנוגדות לחלוטין עמדת חבריו בארגון  מזכ"ל ההסתדרות  הגדול של  
  העובדים.

מעלה טענות קשות לכאורה על היעדר שיתוף הפעולה בין הגופים ומביע    מזכ"ל ההסתדרות .3
את "געגועיו" ליחסים שהיו בין הארגונים טרם כניסתו לתפקיד יו"ר ההסתדרות. מה שאינו  

מציין זה את שינוי הכיוון החד שחל בהסתדרות תחת הנהגתו ואת התנהלותם הפרועה כנגד   
וזאת על    –הגדולים    םובוועדיים" בשירות הציבורי  עדפ ת "העובדים המומי שאינו חלק מגילד

 חשבון כלל ציבור העובדים והמעסיקים בישראל.

 ובמה דברים האמורים:

פקיד לפני כשלוש שנים קיימתי פגישת עבודה עם ארנון במטרה להמשיך  ת מיד עם כניסתי ל .4
העובדים, שת"פ אשר כבר אז ניתן לומר  את שיתוף הפעולה ששרר בין ההתאחדות לארגון  

ניסיון וכן  שהיה שנוי במחלוקת אך למען מארג יחסי העבודה במשק התקיים תוך    אמיתי 
לפגישה הגענו בלב פתוח    למצוא את נקודות האיזון והתחומים המשותפים שחשוב לקדם יחד.

חפצה  ו ארגון  וזאת  בנפש  של  ייעודו  כי  אמיתית  אמונה  למען  מתוך  לפעול  הוא  העובדים 
 העובדים בישראל כמו גם למען המשק ושוק העבדה הישראלי. 

לא   –אף ניסיונות חוזרים ונשנים, אינסוף פגישות, שיחות, יוזמות ומה לא  -לצערי הרב, על .5
מצאתי פרטנר בצד השני. ארנון לצערי בחר פעם אחר פעם באינטרסים פוליטיים וצרים תוך  

זכויות את  מקריב  במשק  שהוא  הפרטיים  והמעסיקים  מרבית  העובדים  בהם  בגופים   ,
הפרטי, במגזר  ידו  על  המיוצגים  האישיות  העובדים  מטרותיו  גילדת    לקידום  ומטרות 

 . המועדפים
העובדים   .6 והסתדרות  ההתאחדות  יצאו  הקורונה  משבר  פרוץ  עם  מיד  למשל,  בקריאה  כך 

דה חלקית במשק במטרה לשמור  ומנגנון לעב   –לממשלה לאימוץ "המודל הגרמני"    משותפת
על זכויות העובדים מחד ולאפשר למעסיקים להמשיך לפעול בהיקף הנדרש תוך שמירה על  

על  . בעקבות לחץ פוליטי פסול שהופעל  בגין חל"ת  והפחתת הוצאות מדינה  עובדיהם מאידך
צעד אשר אין   –  ההצעהארנון, הוא בחר להתנתק מן השותפות ולפעול בכל כוחו נגד אימוץ  

  .וגם למעסיקים כל ספק שמנוגד לחלוטין לטובת ציבור העובדים בישראל 
 לעובדי זאת ועוד, באותה תקופה ממש פגה הוראת השעה אשר העניקה הטבה במס הכנסה   .7

  אלו   הטבה חשובה מאין כמותה עבור עובדים  – התעשייה והמלונאות העובדים במשמרות  
רבות. שנים  בתוקף  הייתה  את    ואשר  לרתום  ניסיונות  אינסוף  אף  וגורמי  המזכ"ל  על 

ההוראה   בחידוש  לסיוע  בנושאאלו    –ההסתדרות  לתמוך  בתוקף  שמתוקף  .סירבו  כמובן   .
נלחמנו   עובדינו  לטובת  כמעסיקים  ו בהצלחה  אחריותנו  הנושא  לאישור  על  הוראת  הבאנו 

 השעה גם ללא תמיכת ארגון העובדים.
נלחמנו כנגד הפקקים שיצרה הסתדרות העובדים בנמלי ישראל .8 , שיא המשבר הגיע כאשר 

מ  משבר אשר   ישראל למעלה  לאזרחי  עד כהמיליארד    11עלה    שנוצר  התור התפעולי   .₪ 
ב רוחבית  פגע  ישראל  כלבנמלים  התעשיינים  אזרחי  בכם  ביטלו  וכמובן  רבים  מפעלים   .

גלם   כיוון שלא קיבלו חומרי  ונפגעו בעלויות  עלויות  האספקה  הרצף  ונפגע  משמרות  תקין. 



 
 

 

נטל כלכלי רב ע ייצור  ל המפעליםההמתנה של האוניות הוסיפו  עלויות  . העובדים  והגדילו 
נפגעו כי קיבלו פחות שעות עבודה וחלקם צריכים את השעות הנוספות לפרנסתם. התור תרם 

הנמלים   עובדי  מנגד,  המחיה.  יוקר  דרך  ישראל  אזרחי  בכל  לפגיעה  ישיר  בהובלת  באופן 
בצעדים ארגוניים אשר נמנעו  במקום להבין את גודל המשבר ולתת כתף החלו  – ההסתדרות 

  רק בחסות בתי המשפט. כך, פעולותינו הביאו לפתיחת תחרות בריאה בתחום המטען הכללי
החדשים בנמלים  הרציפים  הפעלת  גם ע"י  נעשה  )חלקו  התור  של  דרמטי  לצמצום  סייעה   ,

בעזרת הנמלים הוותיקים, שם פתאום החלו הוועדים לשתף פעולה ולעבוד ביעילות כאשר  
אירוע זה חיזק את דעתי שהוועדים החזקים גורמים כיום נו את איום התחרות מבחוץ(. הבי

 נזק משמעותי להתנהלות המשק הישראלי, לכלל העובדים וליוקר המחיה בישראל.
מנהל   .9 האחרונות  בשנתיים  כן,  ההסתדרות  כמו  כנגד  מזכ"ל  ענייני  ולא  פוליטי  בזוי  מאבק 

בשנת   התעשיינים.  התאחדות  ההס   2020מעמד  קיבוצי  כמקובל  רות  דתחתמה  הסכם  על 
לנתק    בחרה ההסתדרות  2021לעדכון דמי ההבראה במשק מולנו ומול ארגונים נוספים. בשנת  

ההתאחדות מול  וקשר  מגע  במשק   כל  יחסי העבודה  בו  אבסורדי  לבסס מצב  ניסיון  מתוך 
. האבסורד גדול  מוכתבים על ידי הסתדרות העובדים וארגוני מעסיקים קטנים ולא רלוונטיים

חרף זאת  מהעובדים המאוגדים במגזר הפרטי הינם עובדי התעשייה.    60%  -במיוחד שעה ש
לכם לעדכן את דמי ההבראה כנדרש  המלצנו  ולמרות שלא הורחב הסכם קיבוצי בשנה שעברה  

ארנון סרב בתוקף לכל ניסיון הידברות )ועל כך יעידו שורה של  באופן יזום וחד צדדי שלנו.  
ההתאחדות  מכתבי מול  הסכמים  על  לחתום  שלא  ובחר  בנושא(  אליו  שיצאו  יש    –ם 

, לא עודכן  כתוצאה מכך נמנעה הרחבת הסכם ההבראה  –התכתבויות ברורות שמראות זאת
 ועובדים רבים במשק נפגעו באופן משמעותי.  הסכום

והמקצועי בישראל ושכזה לא    קהוותיהתאחדות התעשיינים הינו ארגון המעסיקים הגדול,   .10
שנים שאנו פועלים למען    100כבר למעלה מ    אתן את ידי לניסיונות נלוזים לפגיעה במעמדנו.

 שנים נוספות.   100המשק הישראלי ועובדי התעשייה ללא חת, ונמשיך לעשות זאת בגאון גם  
הם אלו שמנעו עליות לא ראויות   –ציאה ההתאחדות על תביעות וכו'  "הכספים הרבים" שהו .11

ולא פרופורציונליות בעלויות ההעסקה, הם אלו שעצרו את הפקק בנמלים, הם אלו שמונעים  
, )כמו לאחרונה נגד השבתת בתי הספר(    שביתות פראיות כמעט בכל חלקי השירות הציבורי

והם אלו שמגנים על זכויות המעסיקים למול    המחייה,הם אלו שמונעים עליה נוספת ביוקר  
 ניסיונות ארגון העובדים לפעול למען הגילדה על חשבון המעסיקים הפרטיים ועובדיהם.

 הדוגמאות עוד רבות אבל קצרה היריעה מלהכיל.  .12
בשנתיים האחרונות הוכח מעל לכל ספק כי ההסתדרות אינה ארגון הפועל למען העובדים  .13

ב העבודה  ציבור ויחסי  חשבון  ועל  בלבד  המועדפים  הגילדה  חברי  למען  אם  כי  ישראל, 
 העובדים והמעסיקים במגזר הפרטי.

אני נחשף לכך כי ההסתדרות כבר אינה בהכרח    , בשטח ומן העיסוק בנושא  יזאת ועוד, מסיורי  .14
ארגון העובדים הגדול במגזר הפרטי. לאחרונה נראה כי עוד ועוד ועדי עובדים במגזר הפרטי,  

דרות  ת. כך נוצר מצב כי ההסאחריםוחרים לפרוש מן הארגון ולהתאגד תחת ארגוני עובדים  ב
, תוך לטובתם בלבדמייצגת בעיקר את עובדי המגזר הציבורי וגילדת המועדפים ועל כן פועלת  

     .העובדים  רמיסת זכויותיהם של רוב העובדים במדינה שאינם חברי הסתדרות
  מיליון ₪ בשנה )!(   900הסתדרות העובדים מתקציב שנתי של כמעט    נהניתעל פי פרסומים   .15

השכבות הנמוכות והחלשות במשק    םוביניה  הטיפול/חבר של העובדים בלבדדמי  שמקורם ב
לנכסים ולהכנסות למכביר  זאת מעבר    .שמשלמות כמעט אחוז משכרן בכל חודש להסתדרות

'לשכבות    רצתה ההסתדרות  לו באמת  מגופים קשורים. לסייע  או  ביוקר המחייה  להיאבק 
מספיק היה שתוותר על גביית דמי הטיפול מאותם עובדים )ורק    –החלשות' כפי שהיא טוענת  

. מזכ"ל ההסתתרות משיקוליו  1%  כמעט   של  הנטו  כך הייתה מביאה באופן מיידי לעליית שכר
ושכל    נמנע מכך ומעדיף לשפוך מיליוני ₪ מכספי העובדים למימון קמפיין אישי חסר מטרה

ופילוג   כאוס  זריעת  הינה  לתוצאות  במקום לקבמשק  מטרתו  גם  אשר תביא  הידברות  יים 
 .בשטח

חברי  בגם   .16 לבין  בינו  העבודה  ויחסי  הפורה  "השיח  על  ההסתדרות  מזכ"ל  של  התרפקותו 
לא ראוי כנגד חברת  לחרם  ההתאחדות" אין  ממש. רק לאחרונה פתחה ההסתדרות בקמפיין  



 
 

 

על  ,  קימברלי קלארק, חברת התאחדות המעסיקה ומפרנסת בכבוד מאות עובדים בישראל
. גם במקומות מאוגדים  היותם מאוגדים בהסתדרות והייתה עלולה פגוע קשות בפרנסתם  אף

יחסי   בהם  מקומות  שיש  כמובן  בתכלית.  שונה  תמונה  עולה  החברים  מול  בשיח  אחרים 
ערבות הדדית  אולם לא ניתן לזקוף זאת לטובת ההסתדרות כי אם לטובת  מצוינים,העבודה 

 .  ולוועדים המקומיים  בתעשייה לעובדיהם ויחסי משפחה בין המעסיקים
לסיכום: אין לי דבר כנגד הסתדרות העובדים כגוף או נגד מזכ"ל ההסתדרות באופן אישי.   .17

וגם למען העובדים של    התעשייהכנשיא התעשיינים מחובתי לפעול למען המדינה, המשק ו
נאמן. אני כמובן פתוח לכל שיתוף פעולה אשר יביא    , זה הקו המנחה אותי ואליו אשאר כולנו

אך לא אתן את ידי לקידום אינטרסים צרים של קבוצות לחץ החשות    ,להגשמת מטרותינו
 "מועדפות". 

ביותר   .18 החשוב  המשאב  הינם  התעשייה  הדואגים    עבורנו עובדי  אלו  אנו  כן  ועל  כמעסיקים 
וכחית אנו נאלצים לעשות זאת ביתר בראש ובראשונה למעמדם ולזכויותיהם. לצערי, בעת הנ

 שאת, בהיעדר ארגון עובדים הדואג להם.  
והחברה   .19 הכלכלה  את  לפתח  לפעול  נמשיך  הישראלים,  והתעשיינים  התעשייניות  אנו, 

 בישראל עם מאות אלפי המועסקים בתעשייה ובהייטק בישראל. 
ממשפחת התעשייה  לא ניתן לפגוע ביחסי העבודה בישראל שכן עובדינו הם חלק בלתי נפרד   .20

 הישראלית. 

ויחסי   המשק  למען  ולפעול  בצד  האישיים  שיקוליו  את  לשים  ההסתדרות  למזכ"ל  שוב  קורא  אני 
 .  בצורה בונה ומכבדת העבודה בישראל

 
 שלכם ובשבילכם, 

 

 
 

 ד"ר רון תומר 


