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ההסתדרות באמת דואגת לעובדי הקבלן?
השביתה ,שבסוף מומשה רק חלקית ,נבעה לכאורה בגלל דאגתה של
ההסתדרות לעובדי הקבלן .האם ההסתדרות אכן מתגלה באחד מרגעיה
האלטרואיסטיים?

שירה להט

מרביתם של עובדי הקבלן מועסקים בתחומי השמירה והניקיון )עובדי
הקבלן בתחומי המחשוב והטכנולוגיה ,המהווים גם הם קבוצה גדולה,
"חזקים" יחסית ואינם נזקקים להגנה( .בשני תחומים אלה מועסקים
העובדים החלשים ביותר )נשים ,עולים חדשים ,פליטים ומיעוטים( ,והם
ידועים כתחומים שבהם לא נאכפות זכויות העובדים .כל זאת אף שבשני
ענפים מקצועיים אלה קיימים הסכמים קיבוציים אשר ההסתדרות צד
להם ,ואלו קובעים תנאי עבודה מסודרים שרובם אף עדיפים מהזכויות
המינימליות הקבועות בחוק.
מדוע לפתע התעוררה ההסתדרות לעזרתם? מה שקרה הוא
שההסתדרות זכתה לאחרונה לקריאת השכמה מצד בתי הדין לעבודה,
בעיקר בחסותו של חוק תובענות ייצוגיות .לכאורה ,לפי החוק אי אפשר
לנהל תובענה ייצוגית במקומות עבודה שבהם ארגון עובדים יציג .ההיגיון
גורס כי ארגון העובדים ידאג לשמירת הזכויות העובדים שהוא מייצג
ולאכיפתן .היגיון נוסף היה לשמור על כוחם של ארגוני העובדים ולא
לאפשר חתירה תחתיהם או התחרות בהם .אלא שבתי הדין לעבודה
איפשרו כרסום בעיקרון זה ,ואישרו תובענות ייצוגיות במקומות עבודה
שעליהם חלו הסכמים קיבוציים .המקרים שבהם אושרו תובענות ייצוגיות
במקומות עבודה שקיים בהם לכאורה ארגון עובדים היו רובן ככולן
בתחומי השמירה והאבטחה .בתי הדין הכירו בתופעה של הפרה גסה
של זכויות העובדים ואף קבעו שהלכה למעשה ארגון העובדים לא דאג
לזכויות העובדים שהוא אמור לייצג .ההסתדרות הבינה כי העובדים מצאו
דרך לעקוף אותה ולאכוף את זכויותיהם .העובדים הבינו כי אינם זקוקים
להסתדרות .התוצאה היא שההסתדרות מצאה עצמה מחוץ למשחק בכל
הנוגע לאכיפת זכויות העובדים לפי הסכמים קיבוציים שנחתמו על ידיה.
חבל שבתגובה לכך בחרה ההסתדרות לדרוש לקלוט את עובדי הקבלן
כעובדיהם של המעסיקים הגדולים; זו הדרך הקלה שתסייע להסתדרות
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לשמור על כוחה .במקום זאת יכולה ההסתדרות לעמוד על אכיפת
זכויותיהם של העובדים במתכונת ההעסקה הנוכחית ,באמצעות הגשת
תביעות ואפילו סיוע לעובדים בתביעות קיימות )כפי שהציע בית הדין(.
עמידה על אכיפת זכויותיהם של עובדי הקבלן כלפי הקבלנים ,ולא כלפי
המעסיקים הגדולים דווקא ,היתה מסייעת לאוכלוסייה רחבה יותר של
כלל עובדי הקבלן ,גם אלה המועסקים אצל מעסיקים פרטיים או קטנים,
ויש רבים כאלה.
הכותבת היא מומחית לדיני עבודה ממשרד יגאל ארנון ושות'
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