צפו בדפדפן

החודש האחרון ב"קו לעובד" היה ללא הפסקה – פרסמנו לראשונה דו"ח חצי
שנתי הנוגע לכל תאונות העבודה במשק – הממצאים עגומים – מספר ההרוגים
הנו הגדול ביותר בחמש השנים האחרונות .ב 20.6צוין יום הפליט הבינלאומי,
בחמשת החודשים הראשונים של  2019הגיעו למשרדינו  2098מבקשי מקלט
לבקש סיוע במיצוי זכויות .בינתיים תגובת המדינה לעתירתנו בבג"צ נגד חוק
הפיקדון למבקשי מקלט שגוזל מהם  20%משכרם חושפת רק ל 0.2%ממבקשי
המקלט הופקדו כל כספי הפיקדון כחוק .וועדת בדיקה של אוניברסיטת תל אביב
קבעה כי הסטודנטים שהועסקו בחקלאות כעובדים לכל דבר ,במסגרת לימודים
מעשיים במסגרתה ,הועסקו בצורה לא ראויה .אז מה למדנו מכל ההישגים האלו?
שאנחנו ממש חייבים את בנות ובני השירות שפועלים ב"קו לעובד" ,אלו שפועלים
עם אלפי העובדות והעובדים שמגיעים אלינו ומסייעים לכל הפעילות לקרות .אבל
הרשות לשירות אזרחי חושבת אחרת ,ולא אישרה את התקנים .כדי לשנות את
המצב נדרשת עזרתכן/ם  רק כנסו ללינק ,ותוך פעולה קצרה מדקה ,תוכלו
להשפיע.

מספר ההרוגים בתאונות העבודה במחצית הראשונה של  – 2019הגבוה ביותר
בחמש השנים האחרונות
החודש הוצאנו לראשונה דו"ח שמתייחס לתאונות העבודה בכלל הענפים ,ובתוכו ,בולט ,לצערנו ,ענף
הבניין אשר אחראי ל 60%מתאונות העבודה למרות שהוא מהווה רק  8%מהעובדים .עוד התפרסמו
החודש נתונים בלעדיים שהגיעו ל"קו לעובד" המראים כי המשטרה חקרה רק רבע מהתאונות הקשות.
המסקנה היא פשוטה  אין חקירה מספקת ,אין מיצוי דין ,אין הרתעה .לצד זה תוצאות כן נראות בשטח
– בעקבות השקיפות שהשגנו בעתירתנו ,לכלל צווי הבטיחות המוטלים על מקומות עבודה – התברר כי
הקבלן מחאמיד תופיק קבל שני צווי הפסקת עבודה ,אחד מהם לאחר שעובד נהרג באתר בנייה שלו
בקריית גת ,ועם זאת עדיין היה קבלן מוכר עבור מכרזים ממשלתיים ,זאת למרות תקנה שנכנסה
לתוקף בפברואר השנה האוסר זאת .התערבות תקשורתית הצליחה לשנות זאת ומשרד האוצר הודיע
כי הקבלן יוצא מהרשימה.

יום הפליט הבינלאומי ששכר המינימום שלו בישראל נגנב
אחת הידיעות שלא זכתה לתפוצה רחבה היא העובדה שדו"ח מחלקת המדינה האמריקאי בנוגע לסחר
בבני אדם המליץ לישראל על ביטול חוק הפיקדון שגוזל  20%משכר מבקשי המקלט .התקשורת לא
נתנה לזה הד ,אך אנו מברכים על כך ואומרים זאת בבג"צ ותחת כל עץ רענן :החוק מאפשר תחת
חסותו גנבה יומיומית .דרך התלושים של עשרות מבקשי המקלט שמגיעים אלינו כל שבוע ושבוע ,אנו
רואים כי רבים מהמעסיקים מנכים אותו משכר העובדים אבל לא מפקידים אותו עבורם .והאמת? גם
תגובת המדינה לבג"צ שחשפנו מראה את איוולת החוק – רק ל 0.2%ממבקשי המקלט ,ז"א רק ל68
מתוך למעלה מ 33,000הפקידו המעסיקים את כל חודשי הפיקדון כחוק .והאם המדינה אוכפת את
החוק? נחסוך לכם ,לא .נקווה שהמסר חלחל ,והחוק יבוטל.

מה רוצה המדינה? צדקה ולא צדק ,ובגלל זה החליטו לא להקצות תקני בני שירות
ל"קו לעובד" ,נשמח לעזרתכם
מסתבר שהכנסת והרשות לשירות אזרחי חושבים שזכויות עובדים זה לא רווחה .כן ,מה שנספר לכם
עכשיו הוא לא בדיחה ,למרות שהכותרת יכולה להטעות אתכם" .קו לעובד" מסתייעים בבני שירות זה
 15שנה .בני שירות אלו מקבלים כל יום עשרות עובדות ועובדים שזכויותיהם הבסיסיות ביותר הופרו,
הם מסייעים להם במסירות נדירה ,אבל איכשהו ,לאור שינויים בחוק ,קבלנו תשובה שלא יוקצו לארגון
תקנים של בני שירות .ולמה? כי לאור שינויי ההגדרות אין אנו נופלים בתחום הרווחה אליו מוקצים
התקנים .שמעתם טוב ,זכויות עובדים ,שלאיש אין ספק שזה תחום הפעילות שלנו ,אינו מוגדר כרווחה.
מה המשמעות? ניסיון לקדם מדיניות של צדקה ,במקום של צדק" .קו לעובד" הגיש ערעור על
ההחלטה ,ואנו מחכים לתשובה .כנסו ללינק ותוך פחות מדקה יישלח מייל לרשות לשירות לאומיאזרחי
המסביר את הצורך בשמירה על תקני השירות ,ועזרו לנו להפיץ את מילותיהם של בני השירות,
שמספרים לכולם מה הם באמת עושים פה .תשפטו בעצמכם אם זה רווחה או לא.

ולקינוח הצלחה נחמדה:
זוכרים את הפרשה בה עסקנו שסטודנטים ממדינות עולם שלישי הועסקו כעובדי חקלאות מנוצלים לכל
דבר במסגרת תכנית לימודים מעשית באוניברסיטת ת"א – אז זהו ,המאבק נושא פרי ודו"ח
שהאוניברסיטה הוציאה מצא שהם הועסקו באופן "לא ראוי".

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
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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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