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עופר כוכב עליון
 11.2.2008 | 07:22מירב ארלוזורוב

לפני שבוע הזמינה התאחדות התעשיינים את יו"ר ההסתדרות ,עופר עיני,
להשתתף בכנס חירום על משבר הדולר .בכנס התריעו התעשיינים כי אם לא
ייעשה דבר לעצור את ההתחזקות המהירה של השקל מול הדולר ,יוביל הדבר
לקריסתם של יצואנים ולפיטורי עשרות אלפי עובדים .עיני שמע ונחר בבוז" .זה
כנס חירום אצלכם ,לעמוד ולדבר?" הוא שאל את התעשיינים" .אתם חושבים
שמישהו בכלל יקשיב לכם? אצלי ,כאשר יש כנס חירום ,נוקטים בצעדי חירום -
מאיימים בהשבתת המשק".
עיני צדק כמובן .האיום שלו בהשבתת המשק היה הדבר היחיד שהצליח לעורר
כותרות מכנס החירום של התעשיינים  -והצליח לעורר גם את קובעי המדיניות
מתרדמתם .אם בשבוע שעבר האיום הזה עוד נראה מצחיק )"מה קרה לעיני,
הוא חושב שהוא הולך להחליף את סטנלי פישר?"( ,הרי שאתמול הבדיחה לא
הצחיקה אפילו את פישר  -שנאלץ להתגונן במפגש מבוהל עם עיתונאים נגד
הצעת חוק בנק ישראל שהגישו עיני ויו"ר התאחדות התעשיינים ,שרגא ברוש.
אין ספק ,רוחות חדשות נושבות בבית ההסתדרות החדשה .למעשה ,בפעם
הראשונה מאז חולל חיים רמון את המפנה בהסתדרות ,בתחילת שנות ה,'90-
התחיל לחלחל תוכן ממשי אל תוך התואר "חדשה" .מי שיוצק את התוכן הזה
הוא עיני  -השולט בהסתדרות שליטה מוחלטת ,ומנהל אותה לבדו ביד רמה -
המאיים להוביל את ההסתדרות למהפכה.
איזו מהפכה? לפני חודש קיבל עיני שני פרסים .הראשון ,מטעם איגוד יחסי
הציבור ,הוענק לו על שימוש חיובי ומושכל בתקשורת .את הפרס הוא קיבל יחד
עם ברוש .הפרס השני ,מטעם פורום סמנכ"לי הכספים ) (CFOבחברות
הגדולות ,הוענק לו על יצירת סביבה תומכת צמיחה .את הפרס הוא קיבל יחד
עם ראש אגף תקציבים הפורש ,קובי הבר.
אפשר רק לנסות ולדמיין את יו"ר ההסתדרות הקודם ,עמיר פרץ ,מקבל פרסים
על תקשורת חיובית ועל תרומה לצמיחת המשק ,וזאת בשיתוף עם יו"ר
התאחדות התעשיינים וראש אגף תקציבים באוצר .לא ניתן לעלות זאת כלל על
הדעת .למעשה ,לו היו מקשרים את פרץ עם שני הנושאים ושני האישים ,הוא
היה חושב שמישהו מנסה לחסל אותו פוליטית ,בכך שמנסים לזהות אותו עם
אויבי ההסתדרות.
רק שאויבי ההסתדרות של פעם הם החברים הכי טובים של יו"ר ההסתדרות
כיום .בין ברוש ועיני נקשרו קשרים הדוקים שחרגו כבר אל תחום הידידות
האישית .גם במסדרונות האוצר ,אצל הממונה על השכר אלי כהן ואצל ראש אגף
התקציבים הקודם הבר ,עיני נחשב בעל ברית  -כמעט על תקן של ידיד .עיני הוא
"פרסונה גראטה" באוצר ,ונחשב כמי שהציל לאוצר את המשאים ומתנים הקשים
על שכר המורים ושכר המרצים  -לאחר שהסכים קודם לחתום עם האוצר על
הסכם שכר נוח יחסית למגזר הציבורי כולו.
להבדיל מקודמיו ,עיני אינו נבהל כאשר מטיחים בו שפקידי האוצר ונציגי
המעסיקים הם ידידיו הטובים ביותר .להבדיל מקודמיו ,עיני אינו סבור כי
תפקידה של ההסתדרות כארגון עובדים מחייב אותה להיות אויבת המעסיקים.
להפך ,למקורבים הוא יאמר מלים קשות על המורשת של קודמיו בהסתדרות:
"אנחנו ,ההסתדרות ,הולדנו את החוזים האישיים מצד אחד ,ואת עובדי הקבלן
מצד שני ,בגלל חוסר הגמישות שגילינו וחוסר הנכונות ללכת ,אפילו במעט,
לקראת המעסיקים" .את הטעויות האלה ,של הסתדרות דווקנית שמפריחה את
אותן ססמאות כבר  50שנה ברציפות ,הוא מתכוון לתקן .ההסתדרות ,כפי שעיני
רואה אותה ,היא הסתדרות מתונה וקשובה הרבה יותר .הסתדרות שפתוחה
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לשוק העבודה החדשה ,ולכן גם שוק העבודה החדש יכול להזדהות עמה ,ואפילו
לשקול להצטרף לשורותיה .ראו את העובדים בחברת הטכנולוגיה  eciאו את
המלצרים ברשת קופי בין.
בהתאם ,לנגד עיניו רואה עיני את "מודל אירלנד" .שיתוף פעולה בין הממשלה,
המעסיקים וועדי העובדים איפשר לאירלנד לפרוח כלכלית ,ולהיהפך לאחת
המדינות המצליחות ביותר בעולם כיום .בשיתוף פעולה כזה עיני היה מצפה כי
ישראל תכין תוכנית תקציב רב שנתית ,ותשתף את נציגי העובדים בתכנון
התקציב .לא פחות ,ולא יותר.
עם זאת ,בתמורה אפשר לשמוע מעיני נכונות להגיע להסכמה על רפורמה
במגזר הציבורי ,לרבות הסכמה על מתן "גמישות ניהולית" בהעסקת עובדים,
משמע מתן יכולת לממשלה לפטר עובדים .אפשר לשמוע ממנו גם נכונות לבחון
את "פצצת הזמן" של גירעונות העתק בפנסיה התקציבית של עובדי המדינה ,עם
חיפוש דרכים לנטרל את הפצצה המתקתקת  -דרכים שתכלולנה כנראה גם
פגיעה בזכויות פנסיוניות.
אם עיני באמת מתכוון לכל אלה הרי שהוא מוביל את ההסתדרות אל מהפכה,
ועמה הוא יכול להפוך גם את יחסי העבודה בישראל .בינתיים ,את חבריו
המעסיקים הוא כבר שיכנע בכנותו ,וכך גם את הפקידים במסדרונות האוצר .לפי
הבהלה שתקפה את נגיד בנק ישראל ,כנראה שגם פישר שוכנע ברצינות כוונותיו
של עיני  -ובהיותו היחיד כיום בישראל שיכול לערער על ההגמוניה של פישר
כ"כוכב" יחיד בכלכלה הישראלית.
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