
סיעת עוגן להסתדרות
, עובדות וגימלאים יקרים עובדים

 בימים אלה אנו נכנסים לישורת האחרונה לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות, למוסדותיה ולנעמת. מצאתי לנכון להביא בפניכם את תפיסת עולמי ואת חזוני לחשיבות עתידה וחוזקה של ההסתדרות כגורם מוביל ומרכזי
 בשוק העבודה הישראלי, כמייצגת את כלל העובדים במשק. במסגרת זו, חלק מתפיסת עולמי כבר בא לידי ביטוי בהסכמים רבים שנחתמו במהלך השנה האחרונה, אך עוד רבה הפעילות שאני מתכנן לצורך יישום חזון זה.

בשביל כל אלה צריך הסתדרות חזקה. הסתדרות שמייצגת את כל העובדים במשק. 

 בעבר, לפני שנחקק חוק מס בריאות, ייצגה ההסתדרות קרוב לשני מליון חברים. חלק ניכר מהעובדים במשק היו עובדים מאורגנים, אשר נהנו מזכויות ההסכמים הקיבוציים, זכו לביטחון תעסוקתי ולפנסיה הוגנת וראויה.
  אלף עובדים הנהנים200אלא, שמאז שנחקק החוק, הלכה ההסתדרות והצטמקה. כוחה נחלש וכתוצאה מכך גם נחלש כוחם של העובדים ונפגעו זכויותיהם. נכון להיום ישנם בהסתדרות כחצי מליון חברים, ועוד כ-

מההסכמים הקיבוציים והמשלמים דמי טיפול. 
 העובדים המאורגנים, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, עדיין נהנים מההסכמים הקיבוציים שנחתמו במהלך השנים ונחתמים גם כיום. הסכמים אלה מעניקים להם זכויות כמו פנסיה, קרן השתלמות, בטחון תעסוקתי

  מליון עובדים בלתי מאורגנים. עובדים אלה אינם חברים בהסתדרות ולרובם אין זכויות מעבר למינימום הקבוע בחקיקת המגן. עבור2וזכויות נוספות. אך אלה, כאמור הולכים ופוחתים. שוק העבודה מורכב מעוד קרוב ל-
 רובם, ועד עובדים הינו בגדר חלום בלבד. אך הדבר החמור מכל הוא, שעובדים בלתי מאורגנים אלה, אשר הולכים ומתרבים מיום ליום, לא זוכים לקבל אפילו את מה שמגיע להם, מאחר שבמדינת ישראל אין אכיפה של

 פקחים. פקחים אלה אמורים לטפל באכיפת חוקי העבודה וצווי ההרחבה על כל העובדים במשק. 20חוקי עבודה ושל צווי הרחבה. בכל מדינת ישראל עבור מאות אלפי מקומות עבודה, יש כ-
 כך, במשך שנים נוצרו בישראל שני מעמדות של עובדים, מעמד של עובדים מאורגנים הנהנים מזכויות ההסכמים הקיבוציים, מהגנת הועדים וההסתדרות הפועלים עבורם, בין היתר לצורך אכיפת זכויותיהם. במקביל

 נוצר מעמד הולך וגדל של עובדים בלתי מאורגנים. עובדים המועסקים אצל קבלני שירותים, קבלני כוח אדם וגורמים מתווכים נוספים. עובדים בלתי מאורגנים אלה, חיים ללא זכויות וללא בטחון תעסוקתי. הם יכולים
לעבוד במשך שנים, ויום בהיר אחד למצוא את עצמם מחוץ למעגל העבודה, ללא שכר וללא כבוד. גם הזכויות המינימליות של עובדים אלה המעוגנות בחקיקת המגן – לא נאכפות. 

 מהעניים בישראל, הם אנשים עובדים הקמים מידי בוקר לעבודתם. 40%אחת התוצאות של אי אכיפת חוקי העבודה באה לידי ביטוי, היא דו"ח העוני האחרון. מדו"ח זה עולה תופעה מדאיגה. כ-
 תפיסת עולמי אומרת שמתפקידה של ההסתדרות כארגון העובדים הגדול במשק, לדאוג גם לעובדים בלתי מאורגנים אלה. עובדים אלה נפגעים, מנוצלים והם נעדרי קביעות או בטחון תעסוקתי כלשהו במקום עבודתם, כך

 שהם לא יכולים לתכנן כלל את עתידם שלהם ושל בני משפחותיהם. עובדים אלה הם בניניו ובנותינו, שמנסים להיקלט בשוק העבודה. אלא, שלצורות העסקה אלה של עובדים באמצעות קבלנים שונים, גם השפעה
 הרסנית על שוק העבודה הישראלי כולו. דור שלם של עובדים גדל לעוני ולהעדר כל יכולת לתכנן את עתידו. בנוסף, כל מה שקורה אצל עובדים בלתי מאורגנים אלה, מחלחל לשוק העבודה המאורגן ומפורר את העבודה

 המאורגנת. אין ספק שהתעצמותו של שוק העבודה של העובדים הבלתי מאורגנים, מוביל את המעסיקים להוציא את העובדים המאורגנים מחוץ למעגל העבודה ולהכניס במקומם עובדים בלתי מאורגנים, ללא הסכמים
קיבוציים, ללא הגנה ארגונית וללא זכויות. 

 מתוך תפיסת עולמי, כבר עם כניסתי לתפקיד, פעלתי לחתימה על הסכם קיבוצי כללי עם כל ארגוני המעסיקים במשק, שקבע את עקרונות היסוד שלי: שמירה על זכויות העובדים והרחבתם על כלל העובדים במשק, בדרך
 של חתימה על הסכמים קיבוציים, אשר יבואו במקום חקיקה בכנסת. זה היה צעד חשוב וראשון שהוביל את הקו המנחה אותי – ההסתדרות צריכה לייצג את כל העובדים במשק, לשפר את זכויותיהם ולהחזיר את

  מארגוני המעסיקים במשק, אשר12ההסתדרות ואת העבודה המאורגנת, למעמד של גורם מוביל וחזק בשוק העבודה הישראלי. במקביל, פעלתי נמרצות לחתימה על הסכם לאכיפת זכויות עובדים. ההסכם נחתם עם 
 הביעו הסכמתם לקחת על עצמם מגבלות והוראות עונשיות, במקרה של אי תשלום זכויות העובדים, הן מכוח חקיקת המגן והן מכוח ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה. בימים אלה, אנו מקדמים את חקיקת ההסכם, ביחד

עם לשכת התאום של ארגוני המעסיקים, בכנסת. 
 עם כניסתי לתפקידי כיו"ר ההסתדרות, הבנתי שההסתדרות היא גוף פוליטי, מסורבל, שלאורך כל השנים היתה מעוזם של פוליטיקאים ומפלגות שונות. הבנתי, שבכדי להשיג את מטרתי, עלי לפעול לא רק כלפי חוץ –

המעסיקים והממשלה, אלא גם כלפי פנים. פיצול כוחה של ההסתדרות גורם להחלשות כוחה ומעמדה. 
 לכן, פעלתי גם במישור הפנים ארגוני. הודעתי מיד שבכוונתי להוציא עד כמה שניתן את הפוליטיקה מההסתדרות. גם אם ההסתדרות מורכבת ממפלגות, יש לאחד את כל הכוחות הפוליטיים כמקשה אחת, מול הממשלה

והמעסיקים. רק בדרך הזו, של איחוד הכוחות של כל העובדים ביחד ושל כל הסיעות, כאגרוף אחד, נוכל להמשיך ולבצע את השינוי שכל כך נחוץ לנו. הבהרתי כי "בפרנסה אין מפלגות". 
 לקראת הבחירות הקרובות, במטרה ליישם את תפיסת עולמי, הקמתי את סיעת "עוגן" – ראשי תיבות של עובדים, גימלאים ונשים. אבל, מבחינתי, לעוגן יש משמעות נוספת – משמעות של חוף מבטחים שלשם אני שואף

להביא את ציבור העובדים, את הגימלאים ואת הנשים במדינת ישראל. לכל אלה, אני מציע "עוגן" יציב וקבוע, אשר עליו יוכלו להתבסס בכדי לקדם ולשמור על זכויותיהם בשוק העבודה. 
 פניתי לכל הסיעות, בלא יוצא מהכלל, וקראתי לכולם, לאחד כוחות, להיות ביחד, ולהתרכז כמקשה אחת, מול כל המעסיקים והממשלה, לביצוע כל המטלות הקשות והחשובות שיעמדו לפנינו בשנים האחרונות. בדרך זו

 יכולנו לחסוך משאבים להסתדרות ולהעביר כספים אלה לצורך הגברה והרחבה של הפעילויות של ההסתדרות. כל סיעות הבית, הביעו את נכונותם להצטרף לקואליציה, ולהיות ביחד. לכל מפלגה או סיעה שהצטרפה,
אמרתי: "עוגן ועוד עוגן ועוד עוגן" וככה קיבלנו את "עוגנים". 

 לצורך כך, פעלתי במרץ לאחד את כל הגורמים, את כל המפלגות וכל הסיעות בהסתדרות, תחת רשימת עוגנים. לשמחתי, כולם חשבו שמהלך כזה הוא ראוי, בוודאי בעת הזו, כאשר יש צורך מיידי לחזק את מעמדם של
 העובדים ושל העבודה המאורגנת. אולם לצערי, למרות שגם סיעת הליכוד הביעה את רצונה לאורך כל הדרך להצטרף למהלך ולהיות חלק מאותה אחדות, בשל חילוקי דעות פנימיים בתוך הליכוד, לא הצלחנו לאחד את

כל הכוחות, ואין לי אלא רק להצר על כך. 
 ברצוני לציין, כי המו"מ עם סיעת הליכוד התקיים לפני הגשת רשימת המועמדים לועדת הבחירות וגם לאחר מכן. הבהרנו במסגרת מו"מ זה, כי כל הצעה שתוצע תגובש לכדי הסכמה, רק לאחר שתבחן באופן מעמיק

ותאושר ע"י משפטנים מהשורה הראשונה. הדגשתי, כי ההסכם יחתם רק אם יעמוד באמות מידה משפטיות מחמירות. לצערי, הנושא לא צלח מאחר שלא עמד במבחן המשפטי, ולפיכך יצאנו לבחירות. 
 עובדה ידועה היא כי מצבה הכלכלי של ההסתדרות קשה. ההסתדרות לאורך השנים האחרונות נכנסה לתוכנית הבראה לא קלה ונאלצה גם לפטר עובדים. בקושי היה באפשרותה לקלוט כוח אדם מקצועי או להכשיר את

 כוח האדם הקיים. דבר זה היה לה לרועץ. אין ספק, כי הסתדרות חזקה מבחינתי, היא הסתדרות מקצועית, הסתדרות שנותנת את השירות הרחב והמקצועי ביותר לכל ציבור העובדים – הן המאורגנים והן הבלתי
 מאורגנים. במסגרת תפיסת עולם זו, הספקנו עד עתה לפתוח את בית הספר לועדי עובדים, אשר יכשיר את אלפי ועדי העובדים ואנשי האיגוד המקצועי להתמודדות הקשה הצפויה להם בשוק העבודה של שנות האלפיים.

 כמו כן הקמנו את אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון, אשר מטרתו לשפר, לעגן ולהוביל את זכויות הפנסיה של העובדים והגימלאים. אבל המלאכה עוד רבה. עלינו לאמץ אלינו גם את העובדים הבלתי מאורגנים ולדאוג
לשיפור זכויותיהם, מעמדם וכבודם. 

 בכוונתי להמשיך בכוון בו התחלתי, של שיפור זכויותיהם של כל העובדים במשק, ובעיקר העובדים הבלתי מאורגנים במגזר הפרטי. מאז כניסתי לתפקיד, ובעקבות החתימה על ההסכם העקרוני מול לשכת התאום של
 הארגונים הכלכליים, הנוגע לקידום הסכמים קיבוציים במקום חקיקה, נחתמו מספר רב של הסכמים קיבוציים במגזר הפרטי. הסכמים המיטיבים עם כלל העובדים במשק ולאו דווקא עם העובדים המאורגנים. כמו למשל
 ההסכם של המלצרים באולמות השמחות וההסכם הקיבוצי למתן פיצוי לעובדים בצפון בעת מלחמת לבנון השניה. בימים אלה אנו פועלים לחתימה על הסכם הסטורי של חובת פנסיה, שיחול על כל העובדים במשק. מיד

, אשר ייטיבו עם כלל העובדים, וביניהם העובדים הבלתי מאורגנים. 1995לאחר הבחירות בכוונתי להכנס למו"מ במגזר הפרטי לחתימה על שורה של הסכמים קיבוציים, והסכמי מסגרת, שכמותם לא נחתמו מאז שנת 
 במקביל בכוונתי להיכנס למו"מ אינטנסיבי לחתימה על הסכם שכר למאות אלפי העובדים במגזר הציבורי, אשר יכלול בין היתר, תוספות שכר לעובדים, תיקון מיידי של הסכם הפחתות השכר בשלטון המקומי (הסכם מרץ

 ), פתרון שחיקת הקיצבאות של הגימלאים, הגדלת ההפרשות לפנסיה ועוד. בנוסף, במסגרת המו"מ במגזר הציבורי, בכוונתי להוביל למציאת פתרון למבנה ההעסקה של העובדים במגזר זה, אשר יצמצם את העסקת99
 העובדים מחוץ להסכם הקיבוצי. כמובן שלפתרון סוגיית העסקת העובדים במגזר הציבורי, דרך קבלנים שונים ובצורות העסקה פיקטיביות, יש השלכה מיידית וברורה על אופן העסקת עובדים במשק כולו, ובכלל זה

כמובן במגזר הפרטי. 

 אין ספק שמבחינתי הסתדרות חזקה, היא הסתדרות שמאחדת בתוכה את כל הכוחות הפועלים בה, ומחזירה את הסולידריות בקרב העובדים. התחלנו זאת במאבק שעוד לא הסתיים, על השכר של עובדי הרשויות, שלאורך
 שנים לא קיבלו משכורתם. נמשיך ונטפל בכספי הפנסיה והקופות שנלקחו מעובדים אלה. המאבק הסולידרי הבא מבחינתי יהיה מאבקם של העובדים הבלתי מאורגנים: עובדי הקבלן למיניהם. מאבקים אלה יחזירו את

ההסתדרות למעמדה ולתפקידה, כארגון עובדים מוביל במשק, אשר שם לו למטרה מרכזית, לחזק ולהרחיב את העבודה המאורגנת בשוק העבודה הישראלי ולהשיב לעובדים את כבודם וזכויותיהם. 

 אולם, הדרך לבצע את כל המטלות החשובות הללו, היא הגדלת הכוח המאורגן מצד אחד ומצד שני – הגדלת עוצמתה הכלכלית של ההסתדרות. הגדלת עוצמתה של ההסתדרות תבוא בדרך של צרוף חברים נוספים, בדרך
 של חתימה על הסכמים קיבוציים וטיפול בועדי עובדים ובפרט. בכדי להשיג עוצמה זו, ומאחר שאחת ממטרותיה של ההסתדרות לטפל במיליוני העובדים במדינת ישראל, גם אלה שאינם מאורגנים, הקמתי צוות מקצועי

 והוריתי לו לבחון שוב את הדרך לקידום החלת דמי טיפול בשיעור מופחת על העובדים הבלתי מאורגנים, אשר יתחילו ליהנות מהזכויות שיוענקו להם מכוח צווי ההרחבה של הסכמים אלה. באופן זה, נוכל לתת הרבה
יותר לציבור העובדים במדינת ישראל, גם לאלה שאינם עובדים במקומות עבודה מאורגנים ונוכל להוציא עובדים רבים ממעגל העוני, כך שיהיה לכולם אוכל ופרנסה. 

 הסכם פנסיית החובה, שעתיד להחתם בימים אלה, ואשר יעניק למיליון עובדים ויותר במגזר הפרטי, פנסיית חובה, הכוללת פנסיית זיקנה, נכות ושארים, מהווה דוגמא אמיתית לעקרון מנחה זה. ללא הסתדרות חזקה
  משכרם, אשר10%ושיתוף פעולה עם העובדים המאורגנים ועם ארגוני המעסיקים, לא היינו מצליחים להגיע להסכם הסטורי זה, אשר יעניק לעובדים מידי חודש בחודשו, עם יישומו המלא, תוספת שכר של לא פחות מ-

יועברו לקרן הפנסיה. 

 בעניין זה קיימתי שיחות עם שר המשפטים לשעבר (חיים רמון), עם שר התמ"ת (אלי ישי), עם חברי כנסת ממפלגות שונות בכנסת, ואף שוחחתי על כך עם ראש הממשלה. לצערי, קידום הנושא עדיין לא צלח. הבהרתי
 גם לכל הסיעות שהצטרפו אלי לקואליציה, שכנציגי מפלגות הפעילות בכנסת, על כולנו, לפעול באמצעות חברי הכנסת, לקידום הנושא. אין ספק שמהלך כזה, אם יצלח בעתיד, יוביל להרחבת הפעילויות הקיימות של

 ההסתדרות, באגפים הקיימים: האגף לאיגוד מקצועי, האיגודים המקצועיים, נעמת, אגף המרחבים, אגף הרווחה, אגף הכלכלה, אגף הספורט, אגף התקשורת, הגימלאים ועוד. ההסתדרות תוכל גם להרחיב את פעילותה
 לתחומים נוספים, ולהקים לצורך כך אגפים חדשים, ככל שידרש. לצורך הרחבת הפעילויות כאמור תוכל ההסתדרות לקלוט כוח אדם חדש, מיומן ומקצועי. כל נציגי הסיעות המייצגים את כלל העובדים במשק, ללא שום

קשר לעמדותיהם הפוליטיות, האיגודים המקצועיים וועדי העובדים, יהיו שותפים מלאים לפעילויות אלה, לעשייה ולניהול. זאת, כחלק בלתי נפרד מאותו שיתוף פעולה של "ללכת ביחד", שאני מאמין בו בכל ליבי. 

 לצורך ביצוע ה"אני מאמין" שלי, פעלתי, כאמור, לאחד את כל הסיעות אולם משימתי זו לא צלחה. עם זאת, ברצוני להביא לידיעתכם, כי כחלק מהשינויים שאני רואה, דאגתי גם להוביל לשקיפות מלאה. כחלק מעקרון
 מנחה זה, הגשתי למבקר ההסתדרות ולועדת הבחירות, את כל מזכרי ההבנות ואת ההסכם הקואליציוני שנחתם בין עוגן לבין הסיעות האחרות. אני מצרף לאיגרת זו את כל מזכרי ההבנות שנחתמו, את ההסכם הקואליצוני

ואת כל יתר המסמכים הנוגעים לכל אלה. 

רק ביחד, בשיתוף פעולה מלא, נוכל להצעיד קדימה את ההסתדרות ואת פעילותה החשובה כארגון העובדים הגדול במשק, למען ציבור העובדים, הגימלאים והנשים ולחזק את העבודה המאורגנת במדינת ישראל. 

בכבוד רב 
שלכם, 

עופר עיני



תוכן עניינים
 

 מכתב וועדת בחירות מרכזית
•

• מכתב מבקר ההסתדרות
•   "ד יוסי כץ  מכתב עו

 הסכם עוגן סיעות להסתדרות
•

•   "ת  הסכם עוגן סיעות נעמ
• הסכם עוגן עוז

• מזכר הבנות עוגן עוז
• מזכר הבנות עוגן עבודה
• מזכר הבנות עוגן קדימה

•   "צ יחד  מזכר הבנות עוגן מר
•   "ס  מזכר הבנות עוגן ש

• זכרון דברים גמלאים גיל
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