לינק לקובץ:
תוכנית:
תאריך:
שעה:
רשת:

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4904696&CID=102516

חשיפה לצפון
04/04/2013
13:38:00
רדיו צפון

כותרת :מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית ,אודי
אורנשטיין :במפעלי הפריפריה מתלוננים
נטע לי :במפעלי הפריפריה מתלוננים באחרונה כי אכיפת חוק
שעות עבודה ומנוחה משבשת את נוהלי המשמרות ,את הפעילות
התעשייתית ,ופוגעת בעובדים .אצל חלק מהעובדים אומרים לנו,
שכר הנטו פחת באלף שקלים ומעלה בחודש .על כך אנחנו רוצים
לשוחח בדקות הקרובות עם מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית ,אודי
אורנשטיין ,מי שייצג את המפעלים במאבק הזה שלהם .שלום לך
אדוני.
אודי אורנשטיין :שלום גם לך ,צהריים טובים ,שמחתי לשמוע על
דיווחי התנועה באזור ,אני מרגבה במקור ,כך שזה חשוב מה
קורה סביב רגבה .כן ,לענייננו.
נטע לי :זה חוק שנמצא איתנו בעצם משנת  ,1951אז בוא תספר
לנו מה השתנה בעצם?
אודי אורנשטיין :כן ,קצת רקע ,באמת ,החוק המקורי של שעות
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עבודה ומנוחה הוא מ  ,1951שאז ,דרך אגב אסר על עבודת שעות
נוספות .אלא שהוא נתן היתר בידי השר להחליט על שינויים,
ובאמת ,השינוי המשמעותי האחרון נעשה ב  ,1974כאשר השר
התיר עבודה של עד שתיים עשרה שעות נוספות בשבוע,
ומקסימום ,ארבע שעות נוספות ביום .ומאז  ,1974למעשה ,לא
שונה החוק ,ולא ניתנו היתרים נוספים ,והכנסת ששנה שעברה
החליטה ,חוקקה חוק של הגברת האכיפה של דיני עבודה,
שהיישום שלה התחיל ביוני ,למעשה ,יצר סיטואציה מאוד מקשה
על המפעלים ,שכן כמובן כולם צריכים לשמור על החוק ,ועכשיו,
עוד יותר מקודם ,והמפעלים נאלצים לשנות את סדרי העבודה,
וחלק בשביל סדרי עבודה זה הקטנת השעות של העובדים ,ופגיעה
משמעותית בשכר או בכסף שהעובדים בסופו של יום ,ובסופו של
חודש ,מביאים הביתה .עד כדי אלף או אלף חמש מאות שקל
בחודש.
נטע לי :תסביר לנו איך זה קורה בעצם?
אודי אורנשטיין :לדוגמה ,אם עובד ,אם קבוצה של עובדים שהם
נניח עובדי משמרות ,שהיום בעידן המודרני ,עובדי משמרות זה
עבודה מקצועית לכל דבר ועניין ,נהגו לעבוד שתיים עשרה שעות,
חמישה ימים בשבוע ,היום הם לא יכולים .הם יכולים לכל היותר,
שתיים עשרה שעות ,שלושה ימים בשבוע .וזה כמובן פוגע
להם...אם הם רוצים לממש את היכולת המקצועית שלהם ולעבוד
4904696
עמוד

2

מתוך

6

שתיים עשרה שעות ,כמו שמנהל כספים עובד חמש עשרה שעות,
הם לא יכולים ,וזה פוגע משמעותית .חלק נכבד מהכסף שהעובד,
עובדים ברצפת הייצור מביאים הביתה ,זה כתוצאה מעבודה
במשמרות ועבודת שעות נוספות.
נטע לי :אתם טוענים שהפגיעה אף גדולה יותר בפריפריה ,בעובדי
הפריפריה.
אודי אורנשטיין :זה עוד יותר קשה למפעלים בפריפריה ,לעובדים
זה קשה בכל מקום כי את החוק צריך ליישם בכל מקום ,והשכר
הוא...אני לא אגיד שהוא אחיד בכל מקום ,אבל כמובן בפריפריה
הוא יותר נמוך ,אבל למפעלים זה יהיה עוד יותר קשה ,המפעלים
בפריפריה פונים אלינו ואומרים ,אנחנו במצוקה .מצד אחד אנחנו
צריכים להקטין את השעות של העובדים ,כתוצאה מזה אנחנו
צריכים להוסיף עובדים .להוסיף עובדים ,אנחנו צריכים להכשיר
עובדים ועובדים מקצועיים .אין לנו עובדים מקצועיים .וכתוצאה
מכך המפעלים נכנסים לאיזשהו לופ מאוד קשה ,גם מצוקה עם
העובדים שלהם ,שחלקם עוזבים כתוצאה מזה ,וגם חוסר היכולת
שלהם לקלוט עובדים חדשים ,מקצועיים ,שהם צריכים לצורך
התחרות העולמית ליצירת מוצר טוב.
נטע לי :בוא נצרף אלינו את מאיר דור ,סגן מנהל אגף אכיפה
מנהלית במשרד התמ"ת ,שלום לך.
מאיר דוד :צהריים טובים.
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נטע לי :אתה מכיר את הטענות אני מניחה.
מאיר דוד :כן ,בהחלט ,אני מכיר את הטענות ,אך אני לא כל כך
מסכים איתן ,כי חוק הגברת האכיפה למעשה לא שינה את חוקי
העבודה ,אלא בא רק להוסיף כלים יעילים יותר לאכיפה שלהם.
כפי שצויין בדוגמאות ,לפני הכניסה להגברת החוק לתוקף ,כנראה
שהמפעלים הוא המעבידים לא הקפידו על הוראות ,והעסיקו
שתיים שעות ,חמישה ימים בשבוע .מה שהיה אסור לפני ,ומה
שאסור גם היום .רק שהיום החשש מעיצומים גבוהים או
מהסנקציות ,מביא אותם...לשנות את ההתנהלות שלהם .החוק ,כפי
שהוא היה בעבר ,הוא גם היום .אנחנו לא הבמה ,משרד התמ"ת
הוא לא הבמה לשינוי החוק .הבמה הנכונה לשינוי חקיקה או
תיקונים לחוק שעות עבודה ומנוחה ,היא הכנסת .נכון שהחוק
הוא...
נטע לי :כן ,אבל בעצם הייתה וועדה משרדית שבחנה את
ה...כלומר ,הכרתם בצורך לרענן את החוק הזה.
מאיר דוד :נכון ,הייתה וועדה שפורקה בהחלטת השר הקודם.
ייתכן מאוד שעם כניסת השר החדש לתפקידו ,כן תוקם וועדה
מחדש ,אני לא יודע לומר כרגע ,או כן ייבחן הנושא הזה מחדש,
כן ייבחן החוק בהתאמתו לרוח התקופה .אבל כל עוד החוק לא
תוקן או לא שונה ,אנחנו נצטרך לאכוף אותו ביתר שאת כלפי
כלל המעסיקים במשק ,ולוודא שהמעסיקים כן מקפידים על
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הוראות החוק .אני רק לא מסכים עם הטענה שהשכר של
העובדים יורד נטו ,כי אם העובדים מתוגמלים בשעות נוספות,
כאשר הם עובדים ,אז השכר אמור לעלות ,ולא לרדת.
נטע לי :אודי?
אודי אורנשטיין :בפועל השכר יורד ,אני מכיר את זה כמנכ"ל ,ואני
שומע את זה יותר ויותר ממפעלים .אבל אני מסכים איתך לגמרי,
את החוק צריך לקיים ,ואנחנו בעד הגברת האכיפה ,אין לנו מילה
אחת נגד הגברת האכיפה ,כל מה שאנחנו אומרים זה לשר החדש
נפתלי בנט ,לחזור ולקיים ,להקים את וועדת פז לבחון מחדש את
ההיתרים ואת החוק ,ולהתאים אותו לשנת  ,2020זה מה שאנחנו
קוראים ,את החוק כמובן שצריך לקיים ,וצריך לעודד את כל
המפעלים ,וכך אנחנו עושים ,לקיים את החוק כלשונו.
נטע לי :מאיר דויד ,אתה איתנו? כן ,איבדנו את סגן מנהל אגף
האכיפה .אודי ,אתה אומר שהדרישה שלכם היא בעיקר הקמה
מחודשת של הוועדה.
אודי אורנשטיין :הקמה בעיקר ,בעיקר .בבחינה של כל ההיבטים
של החוק ,הגיע הזמן אחרי ארבעים שנה לבחון את החוק הזה
מחדש ,ולהתאים אותו למציאות של ימינו.
נטע לי :כן ,אז לצערי אין לנו את ההתייחסות של מאיר דוד,
אבל הוא אמר שהדברים ייבחנו במשרד ,כמו שבעצם שהיה
בתקופתו של השר שלום שמחון .אודי אורנשטיין ,אני מאוד מודה
4904696
עמוד

5

מתוך

6

לך על הדברים .נודה גם למאיר דוד שכבר לא איתנו על הקו.
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