צפו בדפדפן

ניוזלטר ספטמבר מביא עמו כמה סוגיות עובדים נסתרות מהעין ,חלקן חושפות
איך הבירוקרטיה גוזלת מהעובדים המוחלשים ביותר את פרנסתם .אז מה יש לנו
החודש? מאות מתנדבים ממדינות עולם שלישי מנוצלים לעבודה חקלאית בשליש
משכר מינימום .עתירה משותפת עם האגודה לזכויות האזרח שמבקשת לבטל את
התקנה שמאפשרת את ניכוי כספי הזכויות הסוציאליות של עובדים זרים שאיחרו
לצאת מהארץ  זאת לאחר ש 100,000שקלים נגזלו מעובד בניין סיני .וגם :פנייה
של "מען" ו"קו לעובד" אפשרו סוף סוף לעובדים הפלסטינים להתאגד כרצונם.
נתחיל...

מאות "מתנדבים" ממדינות עולם שלישי מנוצלים לעבודה חקלאית בשליש משכר מינימום .כך נחשף
החודש בעקבות פניית "קו לעובד" ו"המוקד לפליטים ולמהגרים" למשרדי הפנים והעבודה והרווחה
בדרישה לייצר נוהל ברור ומוסדר בנושא .בשנים האחרונות עולה מספר העובדים בויזת מתנדב
בקיבוצים המגיעים ממדינות עולם שלישי ,לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה מדובר במחצית מכלל
המתנדבים .עדויות ה"מתנדבים" שהובאו לישראל מצמררות וכוללות בפועל איסור על חופש התנועה,
הפחתה מהשכר הזעום אם חשו ברע ,ועבודה תחת משטר איומים .שלושה מהעובדים הללו הוכרו כמי
שהוחזקו בתנאי עבדות .עו"ד מיכל תג'ר מ"קו לעובד" אמרה בריאיון לגל"צ" :יש מאות מקרים כאלה.
זה לא פטנט חדש ,להביא אנשים ממדינות עניות ולקרוא להם מתנדבים .צריך לעצור את המחדל
הזה" .לאייטם המלא.

"קו לעובד" ו"האגודה לזכויות האזרח" עותרים לביטול החוק המאפשר לרשות האוכלוסין לנכות את
מלוא הזכויות הסוציאליות שצברו מהגרי עבודה בתקופת עבודתם בהיתר בישראל  בשל שהייה של
חודשים בודדים מעבר לאשרה המותרת .נכון להיום חוק עובדים זרים ותקנות משרד הפנים קובעות כי
כספי הזכויות הסוציאליות המקבילות לפנסיה עבור מהגרי העבודה יופקדו בקרן פיקדון בניהול רשות
האוכלוסין וההגירה וישוחררו עם עזיבתו .במקרה שנשאר מעבר לתקופת האשרה שלו ,ינוכו כספיו
בהדרגה .שתי עתירות בשם שני עובדים בענף הבניין ,הוגשו באמצעות עו"ד מיכל תג'ר מ"קו לעובד"
ועו"ד עודד פלר מ"האגודה לזכויות האזרח" ובהן נטען כי תקנה זו אינה חוקתית וכי יש לבטלה .אחת
העתירות הוגשה בשם ז'ו לונג'ון ,עובד סיני שהובא לישראל בכדי לעבוד בענף הבניין ואשרתו חודשה
במשך  12שנים ,עד שלפתע הופסקה .בזמן שנדרש לעובד להבין את מצבו המשפטי ולהתארגן
לחזרתו לסין ,כבר נגזלו ממנו  100,000שקלים מהכספים עליהם עמל במשך שנים ,וזאת בזמן שאינו
מכיר את התקנה שמאפשרת זאת .העתירה השנייה הוגשה בשם מהגר עבודה ממולדובה שנפצע
בתאונת עבודה פציעה חמורה ,ובזמן שהמתין לוועדה הרפואית בעניינו איבד אשרתו – ואז נוכו רבע
מזכויותיו הסוציאליות .בעתירות דרשנו להחזיר לז'ו את כספי הזכויות הסוציאליות שנלקחו מהעובדים
ולהתייחס לתקנות המאפשרות את גזילת הכספים מעובדים במצב דומה כבטלות.

"קו לעובד" ו"מען" בפנייה לרשות האוכלוסין – אפשרו לעובדים הפלסטינים להתאגד כרצונם.
במשך עשרות שנים לפלסטינים העובדים בישראל היה חופש התאגדות מאוד מוגבל – דרך
ההסתדרות הכללית בלבד – אשר טיפולה בפועל לאורך השנים בעובדים אלה ובזכויותיהם ,היה אפסי.
דמי הטיפול הועברו אוטומטית ממשכורות העובדים להסתדרות על ידי מדור התשלומים של הרשות,
בחירה כאמור לא הייתה .במסגרת שינויים שחלים בימים אלו בהעסקתם של העובדים הפלסטינים,
פרסם מדור התשלומים אפשרות חדשה לעובדים – להעביר את תשלום דמי החבר שלהם להסתדרות
הלאומית .אבל מה עם יכולת העובדים לבחור באמת היכן יוכלו להתאגד? אין .בחודש יוני קבוצה עשרה
עובדי בניין פלסטינים ניסו להעביר את דמי החבר שלהם לארגון העובדים "מען" ,אך האופציה הזו לא
הייתה קיימת עבור המעסיק .שני הארגונים היחידים להם ניתן היה להעביר הם ההסתדרות הלאומית
או החדשה ,שעד כה לא הוכיחו סיוע ממשי לעובדים והסתפקו בגביית דמי הטיפול מהם" .קו לעובד"
ו"מען" פנו לרשות האוכלוסין בדרישה לקיים את זכותם של הפלסטינים להתאגדות ,ולאפשר תשלום
דמי החבר לאיגודי עובדים נוספים.

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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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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