צפו בדפדפן

חדשות החודש :מחקר של בנק ישראל חושף את עומק התופעה של דמי תיווך
שמשלמים עובדים פלסטינים עבור "הזכות" לעבוד בישראל .זו כמובן לא הדרך
היחידה לגנוב כספים מעובדים  וועדה של האו"ם מתנגדת לעוד דרך "יצירתית"
לגזל כספי עובדים וממליצה לבטל את חוק הפיקדון שמאפשר גניבה יומיומית של
חמישית משכר מבקשי המקלט .וידיעה עצובה :חודשיים לפני סוף השנה וכבר
מספר ההרוגים בתאונות עבודה בבניין חצה את סך מספר ההרוגים בשנה
החולפת.

למעלה מ 20,000פלסטינים שילמו כ 480מיליון שקלים למתווכים ומעסיקים עבור היתרי עבודה
בישראל .נתון מזעזע זה עולה ממחקר שפרסם בנק ישראל בסוף חודש ספטמבר .תופעה לא חוקית
זו ,עליה חוזר ומתריע "קו לעובד" ,רק הולכת ומתרחבת .בכתבתה של עמירה הס על התופעה אומר
אחד המרואיינים" :למיטב ידיעתי אין פועל פלסטיני שלא משלם עבור הזכות לעבוד בישראל ...כולם
נאלצו לרכוש את אישורי הכניסה מקבלני אישורים ישראלים" .הנתונים מראים שמשכורתם של העובדים
נחתכת באלפי שקלים .מחירי ההיתרים הממוצעים נעים בין  1987ש"ח לחודש בחקלאות ,תעשיה
ושירותים ,ל 2102ש"ח לחודש בענף הבנייה .ואיפה נקנו מרבית ההיתרים? בענף הבנייה ,שמוביל
אותנו לצערנו ,לחדשה הבאה.

ב"קו לעובד" אנו עוקבים יום יום אחר תאונות העבודה בבניין בפרט ותאונות העבודה בכלל .בשבוע
האחרון של חודש אוקטובר ,חצה מספר ההרוגים בתאונות עבודה בבניין בשנת  2019את סך כל
ההרוגים בענף זה בשנת  .2018נכון לסוף חודש אוקטובר עמד מספר ההרוגים על  40במספר ,זאת
לעומת  38הרוגים בענף בכל שנת  .2018לפני כשנה ,בחודש נובמבר החולף ,חתמה הסתדרות
העובדים הסכם עם משרד האוצר ,בו שלל הסכמות לשיפור בטיחותם של העובדים .ההצהרות
והציפיות היו רבות ,רק ששנה לאחר חתימת ההסכם ,ושתי מערכות בחירות ,מסתבר שהרבה ממה
שנחתם ,לא יושם .על קצה המזלג :המלצות להטמעת החובה להתקנת רשתות מגן – לא בוצעו.
אכיפת חוק שעות עבודה כדי שעובדים לא יעבדו מעל הנדרש – לא בוצעה .תיקוני חקיקה לשם תקינות
המנופים )ראו ערך ,בתמונה ,מנוף שהתמוטט בתל אביב בחודש אוקטובר( – לא בוצעו .והרשימה עוד
ארוכה ,תוכלו לראות את כולה כאן.

ובשורה טובה גם :זוכרות/ים את חוק הפיקדון שבחסותו מעסיקים גונבים את כספי עובדיהם יום יום
) 700מיליון עד כה כפי שפורסם בכלכליסט( אז ועדה של האו"ם לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות
ממליצה לבטל אותו .בכך היא מצטרפת לדו"ח הסחר בבני אדם של מחלקת המדינה האמריקאית
שיצא בחודש יוני ,והמליץ גם הוא על ביטול החוק שלמעשה גוזל  20%משכר מבקשי המקלט )אם
שכחתם את מהות החוק ,כנסו לכאן( .העולם מבחין בעובדה שחוק זה שפוגע בשכר המינימום של
העובד ,וגורם לכך שבפועל מעסיקים מנכים את הכספים משכר העובדים אך לא מפקידים להם אותם,
צריך לחלוף מן העולם  בעוד בג"צ מתמהמה .הדיון האחרון בנושא נערך בחודש מאי  ,2019ובג"צ
הבטיח להכריע .אך בינתיים אין קול ואין פוסק ,והגניבה היומיומית בחסות החוק ,על ידי מעסיקים
שמנכים את כספי העובדים מן השכר אך לא מפקידים להם אותו ,הולכת ונמשכת .שכר עבודה
שברבים מהמקרים לא ישוב לעובדים שהרוויחו אותו.

תודה שקראתם ,ואל תהססו לשתף!
שלכם,
קו לעובד
מגינים על זכויות העובדות והעובדים.

מוזמנים ומוזמנות להמשיך ולעזור לנו להראות לעובדים שהם לא לבד במאבקם למען
העסקה צודקת והוגנת! תרומה חודשית לקו לעובד תעזור לנו לסייע לעובדים במאבקם על
זכויותיהם לאורך כל השנה.

לתרומה מאובטחת דרך
אתר "ישראל תורמת"

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:
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