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ביה"ד הארצי דחה את הניסיון לשנות הסכם
השכר בחברה למתנ"סים

הממונה על השכר ביקש מבית הדין הארצי להוסיף סעיף בהסכם הקיבוצי
שעניינו ויתור מצד העובדים על זכות השביתה ■ עמדת עובדי חברת

המתנ"סים היתה שהממונה על השכר חרג מסמכותו ואין לו זכות להתערב
בתוכנו של הסכם קיבוצי

בית הדין הארצי לעבודה דחה השבוע את ניסיונות של הממונה על השכר במשרד האוצר
להרחיב את סמכויותיו ולהתערב בתוכנו של הסכם קיבוצי בחברה למתנ"סים, שהיא גוף
מתוקצב על ידי המדינה. בהסכמי עבודה קיבוציים רבים הקיימים בגופים המתוקצבים על
ידי המדינה נוהגים המעסיקים וארגוני העובדים לקבוע כי רכיבים מסויימים בשכר יעודכנו

בהתאם להסכמי המסגרת בשירות המדינה, הנחתמים מעת לעת בין הממונה לבין
ההסתדרות. בכך מייתרים המעסיקים והעובדים את הצורך לערוך ביניהם משא ומתן
מחדש בעניין זה. בהסכמי המסגרת העובדים מקבלים תוספות שכר ובתמורה הם

מוותרים על זכותם לשבות כדי להביא להעלאת שכרם.
הממונה על השכר, קובי אמסלם, ביקש מבית הדין הארצי לקבוע כי לכל סעיף הצמדה
כזה להסכמי המסגרת חייב להצטרף גם הסעיף שעניינו ויתור מצד העובדים על זכות

השביתה, שאחרת "דמם של העובדים בגופים המתוקצבים ייחשב לסמוק יותר מדמם של
העובדים בשירות הציבורי". עמדת עובדי חברת המתנ"סים, אותם ייצג עו"ד עמי פרנקל,
שותף במשרד עורכי הדין ב.כהן ושות', היתה שהממונה על השכר חרג מסמכותו ואין לו
זכות להתערב בתוכנו של הסכם קיבוצי, וכי ממילא הממונה יוכל לסרב לתביעותיהם

להגדלת השכר מעבר לעדכון האוטומטי הכלול בחוקת העבודה של המתנ"סים.
המעסיק, החברה למתנ"סים, תמך למעשה בעמדת העובדים משהצהיר כי ההסכם עליו
חתם עם ועד העובדים הוא מחייב והעובדים זכאים לתוספות גם בלי שיוותרו על זכות

השביתה.
בפתח הדיון בבית הדין הארצי המליץ נשיא בית הדין, השופט יגאל פליטמן, לפרקליטות
המדינה למחוק את בקשתה, אחרת דינה להידחות. השופט עמירם רבינוביץ העיר כי

לדרישותיו של הממונה על השכר אין בסיס מבחינה משפטית, אף שהן נראות הגיוניות.
בתגובה אמר בא כוח העובדים, עו"ד פרנקל, כי "הממונה על השכר, שממילא יש לו כוח
שלא להעביר לעובדים הטבות חריגות עליהם הסכימו עם מעסיקים, ביקש לעצמו כוח
גדול יותר: למנוע מאותם עובדים אף את הזכות לנקוט שביתה או עיצומים, שמטרתה
לייצר לחץ על המעסיק ועל הממונה. בתי הדין לעבודה בשתי הערכאות פסקו כנגד
הממונה בעניין חברת המתנ"סים ואישרו את תוקפה של חוקת החברה ואת זכות

העובדים לתוספות אוטומטיות מכוחה".

 


