צפו בדפדפן

קו לעובד  דו"ח שנתי 2018
ב 2018עבדו בישראל מספר מהגרי העבודה והעובדים הפלסטינים הגדול ביותר
בעשור האחרון – ומרביתם משלמים בכדי לעבוד בישראל

בשנה האחרונה סייענו פרטנית ל 9,602עובדים מ 45מדינות .בעזרת עבודתנו הוחזרו לעובדים
 33,912,784שקלים שהגיעו להם על פי חוק.
מעיקרי הדו"ח:
שנת  2018אופיינה בעלייה חדה במספר מהגרי העבודה והעובדים הפלסטינים העובדים
בישראל :מספר מהגרי העבודה בהיתר עומד כיום על   98,214עלייה של  11%בהשוואה ל.2017
זוהי העלייה הגדולה ביותר במספר מהגרי העבודה בעשור האחרון .מספר ההיתרים לעובדים
פלסטינים בשנה החולפת עמד על כ 97,000ושיקף עלייה של למעלה מ 17%לעומת מספר
ההיתרים ב .2017מספר שיא לעשור האחרון ,ועלייה של כ 300%לעומת תחילת העשור .העלייה
במספר הלאישראלים בשוק העבודה ,אינה מלווה בשיפור תנאיהם .השנה עמד שכר הברוטו הממוצע
לעובד ישראלי על  ₪ 10,609לחודש ,בשעה בה שכר הברוטו הממוצע לעובד שאיננו ישראלי עמד על
 23% .₪ 6,476מהעובדים במשק הינם שעתיים ,מחציתם מרוויחים עד .₪ 4000
מרבית העובדות והעובדים שמגיעים לישראל משלמים בשביל הזכות לעבוד כאן :כ50%
מהעובדים פלסטינים משלמים דמי תיווך בעלות של כ ₪ 20003000לחודש ,הרפורמה אשר תאפשר
לפתור את המצב ואת כבילתם למעסיק ,תקועה .מרבית עובדות ועובדי הסיעוד משלמים דמי תיווך
בסכומים שנעים בין  .4000$13,000$השנה נחתם הסכם בילטראלי שאמור לפתור את המצב עבור
העובדות הפילפינים ,אך טרם החל לפעול ,והוא חל רק על  36%מהעובדות.
אם לא די בכך המדינה מוצאת דרכים לגזול בירוקרטית עוד כספים מהעובדים ,כך ניתן לראות
בסוגיות העקרוניות שעסקנו בהם השנה ,בבג"צ וערכאות משפטיות נוספות :העובדים
הפלסטינים מפרישים כסף לפנסיה ,אך לא מקבלים ביטוח פנסיוני בפועל .גם דמי המחלה הם זכות
סוציאלית שבפועל נשללת מהם ,וכספיהם נותרו בידי המדינה במשך עשורים ,וכעת המדינה מתנערת
לחלוטין מזכות זו .גם ממבקשי המקלט נגזלים כספיהם .חוק הפיקדון מוריד להם חמישית מהשכר
עבור פיקדון עתידי בכדי לעודד את עזיבתם – אך המדינה לא אוכפת את החוק ,ורבים מהכספים
נגזלים – מנוכים משכר העובדים אך לא מגיעים אליהם .מקרה נוסף ניתן לראות בקרב מהגרי העבודה
מתאילנד ,לפי החוק חובה על המעסיקים לשלם להם את כספי הפנסיה שלהם 516 ,שקלים לחודש,
אך בפועל זה לא קורה ,והתקנות שהובאו לכנסת בנושא ממוסמסות בשם הלחץ של הלובי החקלאי.

לדו"ח המלא המפרט את פעילותנו במהלך  ,2018לחצו כאן.
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!
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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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