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פתח דבר

ששינו  תהליכים  שני  העבודה  בשוק  התרחשו  הנוכחי  העשור  מתחילת 
ללא הכר את מפת העבודה המאורגנת בישראל. מצד אחד, גל התארגנויות 
עובדים דרמטי בענפים חדשים ומפתיעים במגזר הפרטי ששטף את המשק 
המאורגנת  העבודה  בעולם  שנים  ארוכת  בצורת  של  לסיומה  שהביא   —
שני,  מצד  כקדם.  ימיה  להתחדשות  גדולה  הבטחה  עמו  ונשא  בישראל 
של  מאיים  לגל  נקלעו  הציבורי  במגזר  והוותיקים  החזקים  הוועדים  דווקא 
ומקבלי  מעסיקים  שנקטו  אגרסיביים  מהלכים  ושל  ממשלתיות  רפורמות 

החלטות בממשלה, שחברו יחדיו להחלשת העבודה המאורגנת בישראל. 
התנגשות  של  מוטיב  השני  כחוט  עובר  הללו  המאבקים  כל  בבסיס 
זו  מנוגדות:  כלכליות–חברתיות  עולם  תפיסות  שתי  בין  רעיונית 
המעסיקים  את  המניעה  חופשי,  שוק  בכלכלת  הדוגלת  הניאו–ליברלית, 
בשוק  הוותיקים  העובדים  ועדי  את  ולהחליש  חדשות  התארגנויות  לסכל 
נשענת  עקרונותיה  שעל  הסוציאל–דמוקרטית,  וזו  גיסא,  מחד   — העבודה 
התנגשות  גיסא.  מאידך   — התפתחותה  מראשית  המאורגנת  העבודה 
מרתקות  סוגיות  של  שורה  בתוכה  מקפלת  זו  עמוקה  אידיאולוגית 
התהליכים  את  בוחן  הספר  זה.  בספר  לדיון  המובאות  במחלוקת,  ושנויות 
סוקר  ימיו,  מראשית  המאורגנת  העבודה  בעולם  שהתחוללו  הדרמטיים 
הבלימה  מאבקי  לצד  הפרטי  במגזר  הדרך  פורצי  העובדים  מאבקי  את 
מרתקים  מפתח  אנשי  של  דמויותיהם  את  משרטט  הציבורי,  במגזר 
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והיבטים  סוגיות  ומנתח  המאורגנת,  העבודה  עולם  את  מחדש  שעיצבו 
חשובים הנוגעים לשוק העבודה בישראל.

ונסמכת  כרונולוגי  סדר  לפי  מוגשת  בספר  האירועים  השתלשלות 
מכך,  חשוב  אך  ארכיוניים,  ומסמכים  מאמרים  ועל  עשירה  ספרות  על 
העבודה  מעולם  מרכזיות  דמויות  עשרות  של  עדויותיהן  על  נשענת  היא 
השקפות  של  רחבה  קשת  מבטאות  אלו  דמויות  בישראל.  המאורגנת 
ראשי  במרואיינים:  המאורגנת.  לעבודה  ביחס  מרתקות  עמדות  ושל  עולם 
אנשי  המשפט,  במערכת  בכירים  מעסיקים,  ובהווה,  בעבר  הסתדרות 
ועדי  ראש  יושבי  חברתיים,  פעילים  כנסת,  חברי  תעשיינים,  תקשורת, 
בישראל.  המאורגנת  העבודה  בשוק  נוספים  משפיעים  וגורמים  עובדים 
לאורך  ביותר  המכריעים  ברגעיו  שהיו  האנשים  של  האותנטי  קולם 
מרתקים  ראיונות  עשרות  באמצעות  בספר  המובאים  האחרונים,  העשורים 
ביותר  והמציאותי  האמין  המדויק,  ההיסטורי  הגלם  חומר  הוא  שקיימתי, 

שאפשר להעלות על הכתב כמסמך רב ערך.

דני ואזנה, אוקטובר 2017 
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מבוא

שלוש  פני  על  חולף  בישראל  המאורגנת  העבודה  של  המרתק  המסע 
בתקופה  מחדש.  פעם  בכל  אותה  ועיצבו  שטלטלו  משמעותיות  תקופות 
שנות  בשלהי  וסיומה  המדינה  הקמת  בטרם  שראשיתה  הראשונה, 
שורשיה  את  המאורגנת  העבודה  הכתה  העשרים,  המאה  של  השבעים 
בלתי  לחלק  והפכה  היישוב,  חלוצי  שהכשירו  הפורייה  בקרקע  האיתנים 
המאורגנת  העבודה  חסתה  אלה  בעשורים  המתפתח.  העבודה  משוק  נפרד 
נהנו  אשר  הסוציאלי,  מפא"י  שלטון  ושל  ההסתדרות  של  צלם  תחת 
אולם  העדיפויות.  סולם  בראש  העובד  את  והציבו  מוחלטת  מהגמוניה 
בה,  לכרסם  מורכבים  ופנימיים  חיצוניים  תהליכים  החלו  זו  תקופה  בשלהי 
תהפוכות  ורבת  מרתקת  תקופה  זו  יסודותיה.  את  ולערער  במעמדה  לפגוע 

שהשפעותיה ניכרות בה עד עצם היום הזה. 
המאורגנת  העבודה  נכנסה  העשרים  המאה  של  השמונים  בשנות 
עשורים.  שלושה  כמעט  פני  על  שהתפרשה  קשה  תקופה  של  בשעריה 
הסוציאליסטית,  הכלכלית–חברתית  המדיניות  הבמה  את  פינתה  במהלכם 
ניאו–ליברלית  מדיניות  לטובת  המאורגנת,  העבודה  נשענה  שעליה 
החוזים  של  מעמדם  פחת  הישראלית,  ובחברה  בכלכלה  שורש  שהכתה 
ורעיון  ההסתדרות,  כלפי  הניכור  גבר  האישיים,  אלו  לטובת  הקיבוציים 
העבודה המאורגנת נדחק לקרן זווית. תהליך זה לא התרחש בן לילה, אלא 
בתקשורת  שחלו  שינויים  פוליטיים,  מהפכים  ובהשפעת  הדרגתי  באופן 
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מורכבים  פנימיים  ותהליכים  העולמי  השוק  בכלכלת  תמורות  הישראלית, 
שהתרחשו בתוך ההסתדרות. 

ביותר  הקשה  במצבה  שרויה  ההסתדרות  הייתה  עשורים  שני  לפני  עד 
נטלה  שבהן  מוחלטת,  הגמוניה  של  שנים  עשרות  לאחר  הקמתה.  מיום 
בעיצוב  מרכזית  שותפה  והייתה  שבדרך  המדינה  בהקמת  מכריע  תפקיד 
חלו  לדורותיהן,  ישראל  ממשלות  של  הכלכלית–חברתית  מדיניותן 
היום  סדר  על  השפעה  בעל  כארגון  ובעוצמתה  במעמדה  מואץ  פיחות 
המאורגנת  העבודה  של  בכוחה  רב  וכרסום  במדינה,  הכלכלי–חברתי 
באופן  צנח  חבריה  היקף  כבדים,  בחובות  שקעה  ההסתדרות  בישראל. 
שיעור  איבדה  והיא  הכללית,  חולים  מקופת  ניתוקה  בעקבות  דרמטי 
בעימות  התבוססה  היא  אלה  בשנים  המאורגנים.  העבודה  ממקומות  ניכר 
הציבור,  בידי  הושמצה  הימין,  ממשלת  מול  אל  סיכוי  חסר  אידיאולוגי 
זכתה לכתף קרה מהתקשורת — שהתפרקה בעצמה מהעבודה המאורגנת, 
נטולת  אותה  הותירו  אלה  כל  גרידא.  מקצועי  כאיגוד  בתפקידה  והסתפקה 
תפקידה  ממימוש  רב  מרחק  ורחוקה  המאורגנת,  העבודה  להרחבת  יומרה 

כתנועה חברתית משמעותית כפי שעיצבו אותה מייסדיה בראשית דרכה. 
מסמל  הנוכחי  בעשור  המשק  את  ששטף  העובדים  התארגנויות  גל 
המאורגנת  העבודה  של  במסעה  השלישית  התקופה  של  ראשיתה  את 
בישראל.  המאורגנת  העבודה  תחיית  את  המבשרת  תקופה   — הזמן  בציר 
ההיסטוריה,  נבכי  אל  שקיעתה  ובין  בינה  הפריד  פסע  שרק  היה  כשנדמה 
התחולל המפנה ששינה את פניה של ההסתדרות והציב אותה מחדש כגוף 
שהתאפיינו  שנים  אלו  בישראל.  כלכלית–חברתית  השפעה  בעל  רלוונטי 
משכילים  צעירים   — הביניים  מעמד  בני  של  חברתית  בהתעוררות 
אל  אותה  ונשאו  הציבורית  לתודעה  המאורגנת  העבודה  את  שהשיבו 
סיפורו  למצולות.  שקיעה  סף  על  שהיא  היה  שנדמה  לאחר  מבטחים  חוף 
המפנה,  מאין;  יש  מתרחש  שאינו  מרתק  סיפור  הוא  ההתארגנויות  גל  של 
וחזונן  תעוזתן  פרי  הוא  הסיכויים,  כל  נגד  הניאו–ליברלי  בעידן  שהתרחש 
של  צירוף  הוא  וכן  בספר,  המופיעות  המרכזיות  מהדמויות  כמה  של 
עם  הזמן  בציר  יחדיו  שנכרכו  נסיבות  ושל  חברתיים–כלכליים  תהליכים 

אותן דמויות כדי להחיות מחדש את העבודה המאורגנת בישראל. 
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שהוביל  הדרמטי  למפנה  גם  כמו  ההסתדרות,  של  לדעיכתה  הסיבות 
עדויותיהן  לרבות  זה,  בספר  בהרחבה  מובאות  המחודשת,  לפריחתה 
ממאה  יותר  החשובים.  באירועים  חלק  שנטלו  המרכזיות  הדמויות  של 
עובדים  ועדי  והקימו  האחרונות  בשנים  התאגדו  עובדים  אלף  וחמישים 
בקנה  תקדים  חסר  נתון  זהו  הישראלי.  במשק  וחברות  מפעלים  במאות 
הרבה  חשיבותה  התופעה,  של  המרשים  היקפה  על  נוסף  אך  עולמי,  מידה 
הטלקום,  בענפי  הפרטי  בשוק  חברות   — פרצה  היא  שבהם  בענפים  היא 
ההיי–טק, התקשורת, הפיננסים, הביטוח, התחבורה, רשתות המזון המהיר 
לזרה  אחדות  שנים  לפני  עד  נחשבה  מאורגנת  שעבודה  נוספים  ובענפים 

ומרוחקת מהתרבות הארגונית שלהם. 
המאיימות  הרפורמות  לצד   — הפרטי  במגזר  המרשימה  ההתעוררות 
על הוועדים החזקים במגזר הציבורי — טלטלה את שוק העבודה בישראל 
בשלשלאות  נעולים  מפעלים  שערי  אלה  היו  בעבר  אם  פניו.  את  ושינתה 
בין  מרכזית  התגוששות  זירת  ששימשו  בוערים  בצמיגים  וחסומים 
נוספות  זירות  אל  המאבק  התרחב  שכיום  הרי  המעסיקים,  ובין  העובדים 
ובהן  המאורגנת,  העבודה  של  דמותה  בעיצוב  מכריע  תפקיד  התופסות 
המשפטית,  הזירה  התאגדו;  עובדיה  הגועשת, שמרבית  התקשורתית  הזירה 
תקדימיים  דין  פסקי  של  ארוכה  שורה  זה  אחר  בזה  ידיה  תחת  שהוציאה 
לה  שהיה  הפרלמנטרית,  והזירה  בישראל;  העבודה  בשוק  שינוי  ומחוללי 
העבודה  שוק  של  מחדש  לעיצובו  ובהסדרים  בחקיקה  משמעותי  תפקיד 

המאורגנת. 
חיים  רוח  שהפיחו  עמוקים  חברתיים  תהליכים  אלה  היו  הכול  מעל 
הנוכחי  ההתאגדויות  גל  את  שמיצבו  והם  החדשים,  המתאגדים  באלפי 
בעשורים  בישראל  שפרצה  ביותר  המשמעותית  החברתית  כמהפכה 
של  משמעותה  ואת  עוצמתה  את  להבין  אפשר  אי  למעשה  האחרונים. 
להציג  בלי  הזו,  בעת  המשק  את  הפוקדת  העובדים  התארגנויות  תופעת 
העבודה  עולם  של  המטלטל  סיפורו  את  לספר  בלי  במלואה;  התמונה  את 
ועד  היישוב  הקמת  מימי  החל  שנותיו,  כל  לאורך  בישראל  המאורגנת 
פוליטיים,  בשינויים  שמקורן  השפעות   — השפעותיו  את  לתאר  ובלי  היום, 

חברתיים ותקשורתיים שהתחוללו במדינה. 
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אינה  זו  בראשיתו.  המובא  ההיסטורי  הפרק  הוא  בספר  חשוב  נדבך 
העבודה  עולם  התפתחות  של  הכרונולוגי  הרצף  להכרת  שרירותית  סקירה 
לראות  שיוכל  כדי  בו  לטפס  הקורא  שעל  סולם  אלא  בלבד,  בישראל 
מייסדי  שחוללו  המהפכה  עוצמת  את  ולהבין  בשלמותה  התמונה  את 
המסעיר  הנרטיב  את  להבהיר  השתדלתי  הזו.  בעת  ההתארגנויות  גל 
החל  מאורגנת:  עבודה  שנות  מאה  לאורך  שהתהווה  זה  ההסתדרות,  של 
המוחלטת  ההגמוניה  דרך  שבדרך,  המדינה  בבניית  המכריע  בתפקידה 
שהובילה  בדעיכתה,  וכלה  שנים,  עשרות  לאורך  חלקה  מנת  שהייתה 
כשהייתה  העשרים,  המאה  של  התשעים  שנות  בשלהי  לפירוקה  כמעט 
כל  דרכה.  איבוד  ובין  בינה  הפריד  פסע  ורק  כלכלית  רגל  פשיטת  סף  על 
גל  נרטיב המקפל בתוכו את הדרמה האמיתית העומדת מאחורי  יצרו  אלה 
הנלחם  עובדים  ציבור  של  התעוררות  על  סיפור  אינו  זהו  ההתארגנויות. 
ההסתדרות  בתולדות  הן  היסטורית  תפנית  אלא  בלבד,  העסקתו  תנאי  על 
מציאות  בין  קריטי  בעיתוי  שהפגישה  הישראלית,  החברה  בתולדות  והן 
בראשית  החברתית  המחאה  רקע  על  בארץ  שהתפתחה  חדשה  חברתית 
ברעיון  חיים  רוח  שהפיחו  עבודה,  במקומות  מפתח  דמויות  ובין  העשור, 

העבודה המאורגנת.
לזירה  הנוכחי  העשור  בראשית  בישראל  המאורגנת  העבודה  הפכה  כך 
פורה  חברתי  שיח  שייצרה  אידיאולוגיה,  שטופת  תהפוכות,  רבת  מרתקת, 
אוהליה  עם  והתקפלה  שנזנחה  החברתית,  המחאה  חזון  את  והגשימה 
מארג  רקע  על  כי  תקווה  כולי  הנוכחי.  העשור  בתחילת  רוטשילד  ברחוב 
בעולם  כיום  המתרחש  המכונן  התהליך  את  לחוות  הקורא  ייטיב  זה  צפוף 

העבודה המאורגנת.


