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לא יתכן שהתארגנות 
עובדי אקרשטיין במסגרת 
ההסתדרות, שקרתה 
בתוך שבוע מהכרת בית 
המשפט בהתארגנות עובדי 
אקרשטיין ירוחם במסגרת 
כוח לעובדים, התנהלה בלי 
ברכתה של ההנהלה, וכנראה 
גם בהזמנתה

בהסתדרות וועד העובדים 
אינו מיוצג במוסדות ובהנהגת 
ההסתדרות, אין חובה שנציגי 
הוועד ישבו במו"מ על עניין 
מקום עבודתם ואין הוועד 
יכול להחליט על מדיניותו 
מול המעסיק, על סכסוכי 
העבודה שלו ועל השביתות 
שלו.

עובדי אקרשטיין ירוחם התארגנו במסגרת 
ארגון כוח לעובדים. הם עשו זאת תוך איום 
מתמיד עליהם וכשהצל של הוועד שהתארגן 
לפני 15 שנה במפעל וכל מארגניו פוטרו 

עוד מעיב עליהם. 

אחד אחד ובסודיות עברו המארגנים בין העובדים 
כדי לארגנם, לשכנעם, להחתימם ולהכניסם 
למסגרת הארגון בלי ידיעת ההנהלה. לאחר 
ההתארגנות, גילו העובדים את דבר התארגנותם 
להנהלה ודרשו ממנה להיכנס עמם למשא ומתן. 
ההנהלה מצידה השיבה בסירוב, בטענה שהם 
אינם יציגים משום שהם אינם מארגנים שליש 
מכלל עובדי החברה אלא רק עובדיו של מפעל 
אחד )לחברה שני מפעלים נוספים באשדוד 
ובראש-פינה, ומשרדי הנהלה בהרצליה(. 
נדרשה החלטה תקדימית של בית המשפט 
שקבע שההתארגנות יציגה ושהתנהלותה של 
ההנהלה בעניין היתה מבישה. אך זה לא היה 
הקלף האחרון בשרוולה של הנהלת אקרשטיין.
הקלף הבא של ההנהלה כנגד העובדים היה 
לא אחרת מאשר ההסתדרות. אותה הסתדרות 
שהתעלמה במשך שנים ממפעלי אקרשטיין 
התעוררה לפתע ובמהלך מדהים בזריזותו 

ארגנה – לכאורה – את עובדי שני המפעלים 
הנוספים של אקרשטיין, והיא מתיימרת עתה 
להיות הארגון היציג בחברה כולה, על שום רוב 
העובדים שיש לה בכל שלושת המפעלים. מדוע 
'לכאורה'? כי לא יתכן שהתארגנות זו שקרתה 
בתוך שבוע מהכרת בית המשפט בהתארגנות 
עובדי אקרשטיין ירוחם, קרתה בלי ברכתה 
של ההנהלה, וכנראה גם בהזמנתה )לעובדים 
באקרשטיין ירוחם הגיע דיווחים מעובדים 
במפעלים הנוספים שההנהלה לחצה עליהם 
להתפקד להסתדרות(. בכל אופן, הדבר נעשה 
בדרך שנראה ממנה שההסתדרות משמשת עלה 
תאנה, במקרה הטוב, לוועד מטעם ההנהלה.  
את השיטה שניסתה ההסתדרות באקרשטיין היא 
העבירה כעת ל'ש.ל.ה', חברה-בת של שירותי 
בריאות כללית, שבתוכה כללית רפואה משלימה, 
כללית סמייל )רפואת שיניים( וכללית אסתטיקה. 
לאחר שעובדי כללית רפואה משלימה התאגדו 
בכוח לעובדים, יצאו למאבק ארוך שכלל גם 
שביתה וכעת הצליחו להגיע לשולחן המשא 
ומתן עם ההנהלה, נכנסה ההסתדרות ובמהלך 
מהיר עד להתמיה ארגנה את עובדי כללית 
סמייל וכללית אסתטיקה וטוענת ליציגות 
בכלל ש.ל.ה. נראה שמקרה אקרשטיין הפך 

אלעד הן: :

הסתדרות העובדים או הסתדרות 
המעסיקים?

ד"ר הרמן שיר מוגדר אחד מפורצי הדרך המובילים בעניין אנרגיה ירוקה ויו"ר 
המועצה העולמית לאנרגיה מתחדשת ביקר לאחרונה בישראל לרגל כנס 

אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת.
הכנס מתרחש בדיוק בזמן שממשלת ישראל צריכה להחליט על יעדיה בעניין תמהיל החשמל 

לעשור הקרוב.
בראיון איתו בדה-מרקר )14.2.10( הוא מציג את האפשרויות העומדות בפני ממשלת ישראל: 
חשמל פחמי מזהם כמו היום. חשמל מגז טבעי: מזהם לא פחות אך מאפשר ריפוד ישבנים של 

הטייקונים שישלטו בהפקתו והובלתו. אנרגיה סולארית: דורשת השקעה תקציבית ממשלתית 
גבוהה ומשתלמת רק בהפקה המונית אך חוסכת בעלויות, בעיקר עקיפות )תוצאות של זיהום, 
למשל(. לדבריו "תמריצים לייצור חשמל באנרגיה סולארית הם לא סובסידיה. הסובסידיה היא 

של היצרנים הקונבנציונליים – מכיוון שהם לא משלמים עבור העלויות הריאליות של ייצור החשמל 
המזהם. אנחנו מסבסדים אותם בכל יום, כי את המחיר החברתי-סביבתי הם לא משלמים".

קצה 
הקרחון
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נראה שקיומו של ארגון 
עובדים דמוקרטי, קטן ככל 

שיהיה, מהווה איום על צורת 
ההתנהלות של ההסתדרות.

עבור ההסתדרות לשיטה מדאיגה.

מה מציע ארגון 'כוח לעובדים' למתארגנים בו 
שכל כך מאיים על ההנהלות וגורם להן לפנות 

להסתדרות?
כוח לעובדים הוא ארגון עובדים דמוקרטי. 
העובדים בכוח לעובדים הם הקובעים את 
מדיניותם מול מעסיקם, נציגיהם הישירים 
הם הנושאים ונותנים איתו, והם המובילים 
בהחלטות על סכסוך עבודה, יציאה לשביתה 
וסיום שביתה. בנוסף, נציגיהם מרכיבים את 

המוסדות המנהלים של הארגון.
ובהסתדרות? בהסתדרות וועד העובדים אינו 
מיוצג במוסדות ובהנהגת ההסתדרות, אין 
חובה שנציגי הוועד ישבו במו"מ על עניין 
מקום עבודתם ואין הוועד יכול להחליט על 
מדיניותו מול המעסיק, על סכסוכי העבודה 

שלו ועל השביתות שלו.
הפועל היוצא של זה הוא שההסתדרות לא 
פעם "סוגרת" הסכמות עם מנהלים ללא צורך 
בהסכמת העובדים. זו כנראה הסיבה שוועד 
הסתדרותי מטעם ההנהלה נראה להנהלת 
אקרשטיין עדיף בהרבה מוועד מטעם העובדים 

המאורגן במסגרת כוח לעובדים.

ומדוע ההסתדרות עצמה מאמצת את העמדה 
השוללנית כל כך כלפי כוח לעובדים?

מזכיר איגוד עובדי הבניין בהסתדרות צוטט 
ברשת ב' כאומר ש"עופר עיני הנחה לעשות 
כל מאמץ לאגד את העובדים באקרשטיין, 
למחרת פסיקת בית הדין לעבודה". במילים 
אחרות, עיני הוריד הוראה מפורשת לחבל 
באיגוד העובדים של אקרשטיין בכוח לעובדים. 
עולה השאלה מה השתבש בהסתדרות, ארגון 
העובדים הגדול והחשוב בישראל, שהביא 
אותה לשפל שכזה? לכאורה, התעוררות 
בתחום התארגנות העובדים היא טובה לכל 
מי שמעוניין בהגדלת כוחם של העובדים. 
בנוסף, קשה לדבר על שוק רווי בתחום ארגוני 
העובדים היום, כשקרוב לשני מליון עובדים 
במשק הישראלי אינם מאוגדים. כוח לעובדים 
וההסתדרות היו יכולים, לכאורה, להמשיך 
ולארגן עובדים במקביל במקומות רבים מבלי 
להתחרות ומבלי להפריע אחד לשני. תשובה 
חלקית לפחות לשאלה ניתן למצוא במאמרו 
של תני גולדשטיין )Ynet, 2.1.10(, שכתב 
כי וועדים הסתדרותיים, שההסתדרות סירבה 
לאשר להם סכסוך עבודה במשך שנים, קיבלו 
את אישורה לבסוף לאחר שאיימו שאם לא 
תאשר להם את הסכסוך יעברו לכוח לעובדים. 

דבר זה מראה את הכוח המדבק של הדמוקרטיה. 
נראה שקיומו של ארגון עובדים דמוקרטי, קטן 
ככל שיהיה, מהווה איום על צורת ההתנהלות 
של ההסתדרות. אפילו אם נהליה הפנימיים 
של ההסתדרות נותרו לא דמוקרטיים כבעבר, 
הרי עצם קיומה של האופציה הדמוקרטית 
הופך לכוח ריאלי בידי העובדים ונציגיהם 
מול ההסתדרות. בדרך זו כוח לעובדים נותן 

כוח אפילו לעובדי ההסתדרות.

הכוחות המעוניינים לשמור על התנהלותה 
הנוכחית, הלא דמוקרטית של ההסתדרות, ועופר 
עיני בראשם, מעוניינים יותר מכל שאיום זה 
יעלם ושהסדר הנוכחי, בו ההסתדרות מדברת 
ישירות עם המעסיקים מעל ראשי העובדים – 
ולעתים כנגד האינטרסים שלהם – ימשך. מלבד 

הגינוי שיש לגנות את התנהלותה של ההסתדרות 
בעניין זה, לא נשאר אלא לקוות שכשם ש'כוח 
לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי' מעניק כוח 
לוועדים הסתדרותיים כנגד המנגנון ההסתדרותי, 
ייתן כוח לעובדים גם לגורמי אופוזיציה שרוצים 
בדמוקרטיזציה ותיקון ההסתדרות, כוח לפעול, 
להפוך דומיננטיים ולשנות את ההסתדרות 
לטובה, ושכוחות אופוזיצייה אלה יבינו את 

חייוניות כוח לעובדים לעתידם.

גרסה מוקדמת של מאמר זה התפרסמה באתר 
'עבודה שחורה'.

אלעד הן הוא חבר 
קבוצות הבחירה של 

המחנות העולים, 
חבר 'יסו"ד –ישראל 
סוציאל דמוקרטית' 
וחבר 'כוח לעובדים 

– ארגון עובדים 
דמוקרטי'.
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