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החודש ב"קו לעובד" :מאות מיליוני שקלים נגנבים
מהעובדים מבקשי המקלט 7 ,עובדים נהרגו החודש
בתאונות עבודה בענף הבניין
מה היה לנו החודש :דיון בבג"צ על חוק הפיקדון שממשיך להביא לגניבת כספים יומית
מעובדים מבקשי מקלט 7 ,הרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין בחודש מאי בזמן
שהמדיניות בנושא תקועה ,ובזמן ההסלמה בדרום – עובד חקלאות יצא לעבוד ,ונפצע.
ואחרון חביב :הזמנה לאסיפת העמותה של "קו לעובד"!

שוד לאור יום – דיון בבג"צ ודו"ח חדש חושפים את הנזק שחוק הפיקדון גורם
לקהילת מבקשי המקלט
"שוד ושבר על הכשלים של חוק הפיקדון ויישומו" הוא שמו של הדו"ח שחיברנו בשותפות עם "המוקד
לפליטים ומהגרים" ,אשר פורסם ערב הדיון בבג"צ בעתירה נגד החוק .הדו"ח סוקר את חוק הפיקדון
אשר גוזל  20%ממשכורתם של מרבית העובדים מבקשי המקלט ,ומותיר כמחצית מהם עם שכר
מתחת לשכר מינימום .הדו"ח חושף כי רבים מהמעסיקים מנכים את הכספים מכספי העובדים ,אך
אינם מפקידים אותם עבורם .כתבה שהתפרסמה אודות הדו"ח ב"כלכליסט" תחת הכותרת "כישלון חוק
מבקשי המקלט" העריכה כי  700מיליון שקלים מכספי העובדים ,התאדו להם .והמדינה ,כפי שהדו"ח
מציין בבירור ,אינה עושה דבר כדי לאכוף את החוק .הכתבה התפרסמה לקראת הדיון בבג"צ ב,7.5
בעתירתנו נגד חוק הפיקדון ,לצד שותפים אחרים .מה שופטי בג"צ אמרו? שהמדינה העדיפה להתעמר
בעובדים ,מאשר חלופות אחרות.

מאי בענף הבניין –  7עובדי בניין נהרגו ,מרבית ההסכמות עם ההסתדרות לא
יושמו.
חודש מאי היה חודש קטלני בענף הבניין – שבעה עובדי בניין נהרגו 21 ,עובדי בניין לשנת  .2019כל
זאת כאשר הבחירות המחודשות אינן מבשרות טובות אלא את המשך הקיפאון בקידום מדיניות
שתכליתו היא קידום בטיחות עובדי הבניין .כתבה שהתפרסמה החודש בוחנת את יישום הסכמות
הסתדרות העובדים הכללית ומשרד האוצר ,אשר נחתמו בחודש נובמבר .נאמ;לק לכם את השורה
התחתונה :מרבית ההסכמות לא יושמו .רק יומיים אחר כך התרחשה התאונה הקטלנית ביבנה,
שגבתה את חייהם של  4אנשים בזמן פירוק עגורן ,ועוררה את השאלה לגבי תחום המנופים הפרוץ
לחלוטין ותיקוני החקיקה בעניין תחזוקת ותקינות המנופים ,לא בוצעה .בכנס חירום שנערך בכנסת
בנושא הצגנו מסמך שמפרט את עיקר הצעדים ,שחייבים להינקט מיד.

בזמן ההסלמה עובד חקלאות נפצע בשדה – ואחראי אין
זוכרות את ההסלמה בדרום בתחילת חודש מאי? טרום האירוויזיון? אז תארו לעצמכם שאתם עובד
חקלאות שיוצא לשטח .זה מה שקרה ב 5.5.2019לצ׳איה מהקהוט ,עובד חקלאות מתאילנד ,שיצא
לעבוד בחממה בשדה המושב בו הוא עובד ,אוהד .הנחיות פיקוד העורף עברו המושב אותו היו כי
העבודות יכולות להתקיים רק אם יש מקום לתפוס מחסה ב 15השניות שעומדות לרשותו .מחסה
לדבריו ,לא היה ,וצ'איה נפצע מרסיסים .בשבוע החולף ביקרו אותו מרים ונינג ,ממחלקת החקלאות.
לפניו עוד דרך שיקום ארוכה.

האסיפה הכללית של עמותת קו לעובד תתכנס ביולי – כולם מוזמנים
ביום חמישי ,25.7.2019 ,תתכנס האסיפה הכללית של עמותת "קו לעובד" בשעה  19:00במשרדי קרן
רוזה לוקסמבורג ,שברחוב רוטשילד  11ת"א .באסיפה נבחר ועד מנהל וועדת ביקורת .חברים
המעוניינים להגיש את מועמדותם או המבקשים להעלות הצעה לדיון באסיפה ולשינוי בתקנון ,מתבקשים
להודיע על כך עד לתאריך  7.7.2019לכתובת הדוא"ל –  .adi.m@kavlaoved.org.ilלפרטים
המלאים.

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
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טלפון036883766 :
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חיפה
הרצל  18קומה ב'
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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 :
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