צפו בדפדפן

החיים של העובדים שלא בוחרים  שווים פחות
החודש ב"קו לעובד" :דבר אחד משותף באופן ברור לעובדים שאינם בוחרים  חייהם
ובטיחותם אינה מעניינת את מעסיקיהם ,ולמרבה הצער ,בהיותם העובדים הכי
מוחלשים ,הם גם בסכנה הבטיחותית הכי גבוהה – כי אין להם את היכולת לומר לא,
מחשש לפרנסתם .כך ניתן ללמוד מהמקרה של מיכאיל ,עובד בניין ממולדובה שנפצע
קשהונותר ללא הגנה וברחוב ,מעובדי החקלאות התאילנדים ,שחשופים לפגיעה של
טילי הקסאם ,ומעובדי החקלאות הפלסטינים שפגשנו בסדנה בנושא בטיחות בעבודה.
מי שיכולה הייתה לשמור על העובדים היא יחידת המשטרה "פלס" ,אשר הוקמה לשם
חקירת תאונות עבודה .אך למרבה הצער ,כפי שפורסם החודש בעקבות עבודת "קו
לעובד" ,אינה חקרה אותן .רק היום ,התבשרנו על פתיחת חקירה משטרתית ראשונה
של היחידה ,בעקבות מותו הטרגי של עובד בניין בתאונה אתמול .וגם :טיפ לעובדים
לקראת יום הבחירות בשלישי.

חלית? נפצעת? הפסקת להיות כשיר לעבודה? אם אתה עובד זר לאיש לא אכפת

בישראל נכון לשנת  2018היו  5,408עובדים ממולדובה בענף הבניין .ישראל טוענת שהיא זקוקה להם
במסגרת הניסיונות להתמודד עם מחירי הדיור .אולם ,כאשר עובדים אלה נפצעים ומאבדים כושר
עבודה ,כלומר בשעה שהם מפסיקים להוות כוח עבודה ,רשויות המדינה חדלות לדאוג להם .מיכאיל,
עובד ממולדובה שעבד בישראל ,הגיע למשרדי קו לעובד לאחר שנפצע והלכה למעשה הושלך לרחוב.
הוא נפל מהקומה השלישית של אתר בניין ,במהלך עבודה שבתחילה סירב לבצע מחשש לחייו אולם
אולץ לבצעה .לדבריו ,מעסיקיו אפילו לא הסיעו אותו לבית חולים .מיכאיל לא יכול לעזוב את הארץ עקב
פציעתו ,ומנגד אשרת העבודה שלו הסתיימה .הוא נזרק מדירתו ,ונאלץ לישון בחדר דודים של בניין,
כשאיש לא מבטיח שזכויותיו מהביטוח הלאומי יינתנו לו ,ושיוכל להיכנס לארץ לממשן אם יעזוב .הביטוח
הלאומי ,רשות האוכלוסין וההגירה ,וכל מי שיכול היה לדאוג לתת לו את הטיפול והזכויות הנדרשות לא
עשה זאת .איש אינו מסדיר את הנדרש לעשות במקרים כגון אלו .אבל את העובדים ,מנגד ,ממשיכים
להביא .לכתבה המלאה בנושא בתאגיד השידור כאן.

גם כשיורים טילים עובדי החקלאות ,מהגרי העבודה מתאילנד ,ממשיכים לעבוד
רבים התעוררו החודש במרכז הארץ בחרדה לנוכח אזעקות .עבור תושבי הדרום זו מציאות
שבשגרה ,ובתוכם ,מציאותם של עובדי החקלאות התאילנדים ,שקולם לא נשמע .עדויות
שהגיעו החודש ל"קו לעובד" מראות בבירור :התאילנדים ממשיכים להישלח לעבודה
בשדות גם בזמן האזעקות.
מ' ,עובד חקלאות תאילנדי ,ספר לנו את הדברים הבאים" :באזור בו אני גר היו לא מעט
קסאמים .אני עובד בשנים בהן היו הרבה מתקפות על עוטף עזה .ממש ביום הראשון לבואי
לישראל התחילו ההפצצות .איש לא הסביר לנו דבר על המצב הביטחוני ,ולא ידענו בכלל
מה קורה .התאילנדים הוותיקים יותר הם שאמרו לנו 'הערבים יורים' ,ושבמקרים כאלה צריך
להתכופף לרצפה .מעולם בכל ההפצצות לא דיבר אתנו המעסיק על המצב ,לא נתן לנו
הדרכה ,ולא פטר אותנו מימי עבודה .עבדנו בכל התקופה רגיל בחממות בשדה .בשטח
החממות אין שום מקלט ,ושם אנו כל היום ,גם בהפצצות רצופות .ליד המגורים יש מקלט,
אם זה קורה בערב ,אפשר ללכת למקלט ,והיינו עושים זאת .בזמן ההפצצות רק התאילנדים
עובדים בשדה .המעסיק ,ויתר הישראלים ,נמצאים במקלטים .רק אנחנו התאילנדים
ממשיכים לעבוד ".זאת לצד העובדה כי באוגוסט האחרון נפצעה עובדת באורח קשה .ניקי
גוטמן ז"ל ,הכתבת המסורה והאכפתית של "ישראל היום" בדרום שהלכה לעולמה החודש,
כתבה אודות המצב.

אז מה עושים? בסדנאות בטיחות לעובדים לומדים לומר "לא" למעסיקים.
"אני יודע כמה חשובה לכם העבודה ,ושקיים הפחד שתאבדו אותה אם תסרבו לבצע
פעולות מסוכנות ,אבל אני מבקש מכם לדמיין את המבט של בני המשפחה שלכם אם
יודיעו להם שנפגעתם בתאונת עבודה" .את המילים הללו אמר בסוף החודש עו"ד ח'אלד
דוח'י מ"קו לעובד" ,בסדנה שהעביר בטול כרם לפלסטינים העובדים בישראל .הסדנה
הועברה ל  50עובדות ועובדי חקלאות פלסטינים בישראל והינה חלק מתכנית הסברה
ומודעות שקו לעובד מוביל ומתקיימת בשותפות עם סימי ובתמיכת קרן מנוף ,ונועדה לספק
לעובדים כלים פרקטיים שיעזרו להם לעמוד על זכויותיהם ולשמור על בטיחותם.

וטיפ בחירות:
ביום שלישי ,ה ,09.04.2019יתקיימו הבחירות לכנסת ה .21אז מה מגיע לכם/ן?
 .1יום הבחירות הוא יום שבתון.
 .2קבלת שכר ביום הבחירות :בעבור יום הבחירות זכאים העובדים לקבלת שכר רגיל,
כאילו עבדו בפועל באותו היום ,בתנאי שהועסקו מעל ל 14ימים באותו מקום עבודה
בסמוך ליום הבחירות.
 .3גובה השכר ביום הבחירות – .200%
 .4חובת המעסיק לאפשר הצבעה.

עזרו לנו להראות לעובדים שהם לא לבד במאבקם למען העסקה צודקת והוגנת!
תרומה חודשית לקו לעובד תעזור לנו לסייע לעובדים במאבקם על זכויותיהם.
כל תרומה חדשה של לפחות  300ש"ח  או תרומה חוזרת שמשולשת בגודלה מזו
הקודמת  תוכפל על ידי אחד משותפינו.

לתרומה מאובטחת אונליין באתר "ישראל תורמת":

תרמו לנו!
מוזמנים ומוזמנות לעשות לנו לייק בפייסבוק ,לקרוא עוד באתר שלנו או
לשלוח לנו מייל בכל נושא!

תל אביב
נחלת בנימין  75קומה ד
טלפון036883766 :
פקס036883537 :

חיפה
הרצל  18קומה ב'
טלפון048643350 :
פקס048644238 :

נצרת
מרכז הבשורה ,אזור המעין
טלפון046082228 :
פקס15346082228:

צרו איתנו קשר בדוא"ל בכתובת
email@kavlaoved.org.il

כל תרומה תאפשר ל"קו לעובד" לסייע לעובדים לקבל את זכויותיהם בעבודה ואת הכספים שנגזלו מהם ע"י מעסיקיהם .גם תרומה
קבועה של  10ש"ח בחודש .לתרומה באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי לחץ כאן .להפקדת תרומה בחשבון העמותה:
בנק הפועלים סניף  781חשבון  431095ע"ש קו לעובד .משלוח המחאה בדואר למשרדי העמותה :קו לעובד ת.ד 2319 .ת"א 61022
לקו לעובד יש אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה .תרומות פטורות ממס מחו"ל ,באמצעות הקרן החדשה
לישראל  לפרטיםhagar@kavlaoved.org.il :

קו לעובד  נחלת בנימין  ,75קומה רביעית ,תל אביב | 036883766
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