ועד עובדי ההנדסאים והטכנאים
א' אדר תשע"ז
 27פברואר 2017

עובדות ועובדים יקרים,

אמש ,בשעת לילה מאוחרת ,התכנסה נציגות העובדים וקיימה ישיבה דחופה בסופה הוחלט על
הוצאתו לפועל של סכסוך העבודה שאושר והוכרז כדין ביום  6.2.2017ע"י מוסדותיה המוסמכים
של ההסתדרות והעומד בראשם ,מר אבי ניסנקורן.
כזכור ,עילות סכסוך העבודה שהוכרז הינן:
א.

ב.
ג.

מבוי סתום במו"מ המתנהל בין הצדדים לחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד ,לצד היעדר
נכונות מצד הנהלת החברה להגיע להסכמות עם נציגות העובדים במו"מ על שכרם,
תנאי עבודתם וזכויותיהם של העובדים בסקטור ההנדסאים והטכנאים ובסקטור
המנהלי (צעירים).
התנהגות המעסיק בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה בכלל וביחסי
עבודה קיבוציים בפרט.
פגיעה מכוונת ושיטתית במעמדו של ארגון העובדים ושל ועד העובדים במקום העבודה,
במטרה להחליש את כוחו בקרב העובדים .להתנהלות זו של הנהלת החברה השלכות
משמעותיות על מעמדם וביטחונם התעסוקתי של עובדי החברה המאורגנים ,תוך פגיעה
מוחשית בכוח העבודה המאורגן.

לצערנו ,מאז מועד הכרזת הסכסוך ועד היום חלפו עברו להם  3שבועות בדיוק(!) במהלכם נמנעה
הנהלת החברה במכוון לפעול לקידום המו"מ הקיבוצי מול נציגות העובדים; נמנעה מהעברת
מלוא הנתונים המתבקשים; ולמעשה ההנהלה נותרה מתבצרת בעמדתה ומנהלת מו"מ לא ענייני
וחסר תום לב.
העיצומים המידתיים שאושרו על ידנו ,בשלב זה ,הינם:
א .השבתת אזהרה של אגף משאבי אנוש וארגון למשך  3שעות ,קרי עד השעה ;11:00
ב .איסור על לינות עובדים מחוץ לביתם לאחר שעות העבודה;
ג .ביטול כל הנסיעות המתוכננות לחו"ל במסגרת העבודה;
ד .ביטול השתתפות עובדים בניסויים מחוץ לכותלי "מכון דוד" ו"לשם" בלבד.
עובדים שכבר מצויים בניסויים פעילים ,מתבקשים לשוב אל כותלי החברה בהקדם.
מקרים מיוחדים ידונו ב"ועדת חריגים" ותשובה תימסר באופן אישי ובכתב לכל עובד פונה.
לתשומת לבכם ,מדובר בסנונית ראשונה בלבד של צעדים ארגוניים .כולנו תקווה כי הנהלת
החברה והעומד בראשה ,ישכילו לשכנע את כל הגורמים בתוך הבית ומחוצה לו ,להיענות בחיוב
לדרישותינו הכלכליות והארגוניות הכ"כ לגיטימיות .יחד עם זאת ,ככל שהנהלת החברה תעמוד
על סירובה לעשות כן ,נודיעכם בימים הקרובים על החרפת המאבק הארגוני ונקיטת צעדים
נוספים שלא בא זכרם בשנים האחרונות בחברה.
אנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות ,בכל ערוצי התקשורת הקיימים .עד אז היו קשובים
ודרוכים להנחיות חברי הוועד ונציגי ההסתדרות.
בכל שאלה ,או הבהרה ,הנכם מוזמנים לפנות טלפונית אל נציג ועד העובדים:
מאיר ברנס – ס' יו"ר הוועד ,פל;050-4442153 .
שירן אבוגזל – חבר ועד ,פל;052-3611172 .
ליעד ביטון – חבר ועד ,פל;058-5505844 .
תמיר תדהר – חבר ועד ,פל;050-5220422 .
דקל אריה – חבר ועד ,פל;050-5731406 .

אילן מרטה– יו"ר המועצה ,פל;052-4290696 .
גולן כהן – חבר ועד ,פל;054-9504768 .
דניאל אמסלם – חבר ועד ,פל;052-3123696 .
ענבר זיו – חבר ועד ,פל;052-8513715 .
צידון משה – חבר ועד ,פל.052-4290410 .

בברכת הצלחה לכולנו,
יאיר שלמה
יו"ר ועד העובדים

רינה פלצר
יו"ר ועד מנהלי (צעירים)

מאיר ברנס
סגן יו"ר ועד העובדים

