 24יולי2012 ,
אל כלל עובדות ועובדי רכבת ישראל,
אני פונה היום אל כולכם כדי להבהיר ולענות על שאלות שהתעוררו בעקבות פסיקת ביה"ד הארצי
לעבודה .ראשית אציין ,שיחד עם כל הקשיים ,כולנו שותפים למהלך היסטורי בו החליטו מעל
 1,200עובדים ועובדות לקחת את עתידם בידם ולהגיד באומץ" :אנחנו הריבון ,אנחנו קובעים ולנו
הזכות לבחור את המייצגים אותנו :את הוועד וגם את הארגון".
ההסתדרות טענה בביה"ד ,שבחירתם/ן של  1,200עובדים/ות לעבור לכוח לעובדים "אינה
אותנטית" ונובעת ממאבק פרסונאלי .כולנו יודעים כי ,הדחת הוועד הנבחר הייתה סופה של
אכזבה עמוקה וארוכה מהייצוג שניתן ע"י ההסתדרות .החל מחוסר אכיפה של הסכמים שנחתמו,
כפייה של הפרטה חלקית בחברה ,הפקרה של הוועד והעובדים במאבק האחרון )בו נאלצתם לממן
מכיסכם עורכי דין ,יעוץ תקשורתי ואת ימי השביתה( וכלה בהדחת ועד נבחר ונאמן.
אתם ,העובדים והוועד ,נאלצתם להלחם לא רק בנהלה ,אלא גם מול הלחץ של הנהגת ההסתדרות
להסכים ל"דילים" של הפרטה ופגיעה בעובדים ,שסגרו מאחורי הקלעים עם כץ והאוצר .הוועד
הוא שעמד בכל כוחו להגנה על תנאי העובדים בהסכם העקרונות.
אלא שכפי שאנו רואים בשבועות האחרונים ,ההנהלה מנסה למוסס את ההגנות במסגרת המו"מ
על ההסכם הקיבוצי )החברות הבנות ,המכרזים ,קיצוצי ההתייעלות( יישום חד צדדי ללא עמידה
בהתחייבויותיה .ומה עושה ההסתדרות בתגובה :שותקת ,מדיחה חברי ועד שעמדו על זכויותיכם
ומחליפה אותם בוועד של בובות נייר בידי ההנהלה .האם אלו הגופים שידאגו לניסוח מיטבי של
ההסכם ,לאכיפה שלו ולהגנה עליכם בעתיד ?
לא באנו להבטיח הבטחות שווא ולא לאיים כפי שלצערנו אנו רואים בהתנהגותם של אחרים.
באנו לתת לכם העובדים בית חם ,מסגרת ארגונית וסיוע מקצועי ,אשר יחד עם הועד הנבחר
שלכם ועם כוחכם הארגוני ,אותו הפגנתם בגבורה ,תוכלו לצמוח חזקים ולא להתכופף מול הנהלת
הרכבת ועושי דברה בהנהגת ההסתדרות .
אנחנו בכוח לעובדים נשארים כאן ולא נרפה עד שננצח ביחד איתכם .אנו נערכים להגשת עתירה
לבג"ץ על החלטת בית הדין הארצי לעבודה .אנו מאמינים כי חובתנו להילחם עבור זכותכם
הדמוקרטית לבחור את נציגיכם ,לקבוע את עקרונות ההסכם הקיבוצי ודרך מימושו .על-פי חוקת
כוח לעובדים כל הסכם קיבוצי מובא לאישור בהצבעה של כלל העובדים .כך תוכלו לוודא כי
בהסכם ישנן ההגנות הראויות והתנאים עליהם נלחמתם.
ההסתדרות מנסה לטעון כי בשל החלטת ביה"ד אין מעמד לנציגות העובדים בכוח לעובדים.
זו הטעיה מכוונת .חברי הוועד שנבחרו על ידכם והודחו ע"י הנהגת הסתדרות ,מונו לכהן כנציגות
העובדים החברים בכוח לעובדים – שהם כזכור רוב עובדי הרכבת .אמנם ההסתדרות קיבלה חבל
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הצלה להמשיך כארגון היציג )שאנו מקווים שבג"ץ יבטל( אך חברותכם בכוח לעובדים נשארת
קיימת ואיתנה .כל טענה אחרת הינה שגויה – אין שום חובה משפטית לחזור להסתדרות.
כוח לעובדים יספק לחבריו ייצוג משפטי בבעיות פרטניות ,כולל ליווי להליכי משמעת
ושימועים .כוח לעובדים החל בפניה להנהלת הרכבת להפסיק ניכוי דמי חבר להסתדרות עבור מי
שהצטרף לכוח לעובדים ובמקומם דמי חבר בתעריף  37.50ש"ח בחודש לכוח לעובדים .דמי ועד
תמשיכו לשלם כרגיל .מול ניסיון ההנהלה להצר את צעדינו בקיום אסיפות הסברה ,אנו פועלים
באפיק המשפטי להמשיך באסיפות בנוכחות נציגי כוח לעובדים ונציגיכם הנבחרים כדי להגיע
ולענות על השאלות שלכם ולעדכן בהתפתחויות ובזכויות שלכם.
אבקש להדגיש כאן כי ,כל זכויותיכם וזכאויותיכם מתוקף הסכמים קיבוציים ,דרוגים ותוספות
 לא ייפגעו בשל השיוך הארגוני שלכם .זכות הבחירה בארגון המקצועי שלכם הנה על פי דיןואין זכות להפלותכם בשל כך !!!
במקביל ,בתקופת הביניים טרם ההחלטה של בג"ץ ,נפעל יחד עם נציגות העובדים מטעמנו בכדי
לנסות ולמנוע מחטפים בחדר המשא ומתן ,אשר יפגעו בהגנות וזכויות העובדים ,כפי שסוכמו
בהסכם העקרונות .אנו רואים זאת מתפקידנו לשמש כ"כלב השמירה" אחר צעדי ההנהלה
ולדרוש דין וחשבון מנציגי ההסתדרות והוועד הממונה ]ראו מכתב לאבי אדרי ,המצ"ב[.
כאן המקום לפנות ,לא רק לחברים בארגוננו אלא גם לעובדים החברים בהסתדרות :גם אם אתם
עדיין מתלבטים לגבי הצטרפות לכוח לעובדים ,נסו להעלות את השאלות שעלו במכתב הנ"ל בפני
הוועד הממונה ואבי אדרי עצמו .דירשו תשובות לגבי עתידכם המקצועי ודיווח מהנעשה בחדר
המשא ומתן.
לחברים הרבים אשר הצטרפו אלינו עד כה :היו איתנים ,היו גאים בזכותכם וביכולתכם לממש
את זכותכם הדמוקרטית .זיכרו שעל פי החוק כל זכות וכל סעיף ותוספות חלים על כלל העובדים
ללא קשר להשתייכותם הארגונית .אל תיכנעו לאיומים ,שקרים והפחדות .אנו ונציגיכם הנבחרים
עומדים לרשותכם בכל שיידרש.
קו חם לשאלות ובעיות פרט) 052-3523102 :דודי(
לכל המידע אודות הארגון היכנסו לאתרwww.workers.org.il :

בברכה,
שי כהן – מזכיר ארגוני
בשם צוות כוח לעובדים
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