צפו בדפדפן

אז מה היה לנו החודש? כאשר רבים ברחבי הארץ קיבלו הנחיות מפיקוד העורף
לא לצאת לעבודה ,מחשש לירי טילים ,יכולנו לראות כי עובדי החקלאות והבניין
המשיכו לעבוד" .קו לעובד" עצרה ניסיון מחטף של המדינה להעביר לידי קבלנים
כספי מחלה של עובדים פלסטינים .וגם :סרטון על בטיחות בחקלאות וריאיון עם
מנהלת תחום מבקשי מקלט בארגון ,נועה קאופמן .כמו כן נעדכן כי מספר
ההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין ממשיך להאמיר והגיע ל .43כל זאת בזמן
שיו"ר ההסתדרות מתנער מאחריותו לעובדים ,וההרתעה הולכת ונפגעת.

העובדים שנאלצים לצאת לעבודה בשעת חירום  לפני שבועיים לנוכח גל אלימות נוסף בין ישראל
ועזה לצד התושבים בדרום ,נקראו תושבי המרכז לא לשלוח את ילדיהם למוסדות החינוך ולא לצאת
לעבודותיהם ,עקב אזעקות וחשש מירי טילים .אך הנחיות אלו של פיקוד העורף ,כך גילינו ,אינן תקפות
לכולם .תיעוד של עובדי "קו לעובד" ,ופניות מהשטח חשפו כי עובדי בניין וחקלאות רבים נאלצו לעבוד
למרות הסיכון הרב שבדבר .בדיקה העלתה כי הנחיות בכלל השפות לעובדים השונים לא פורסמו בזמן
אמת .תצהיר של עובד חקלאות שהתקבל ב"קו לעובד" מראה כיצד נאלצים עובדים בעוטף עזה לעבוד
תחת רקטות ,וכמה חייהם עבור מעסיקיהם ,זולים" :איש לא נוהג להסביר לנו בזמן אמת מה המצב
הביטחוני הנוכחי .לא אומרים לנו מתי מסוכן ,מתי לא .אנו מבינים זאת מהאזעקות .זה הכול .המעסיק
שלנו שולח אותנו לעבודה כרגיל בכל הזמנים האלה ,גם כשיש כל היום אזעקות .כשאת שואלת ,אנו
חושבים שאולי זו זכותנו לא להגיע חשופים למטעים כאשר יש אזעקות ,אבל אין מה לעשות .המנהל
אומר לעבוד ,ועובדים ...בשדה ובמטע אין מיגונית .יש מחסן בו נמצאים חומרי הדברה .כשאנו עובדים
שם – עלינו להישכב על הרצפה" .לריאיון עם מנהלת תחום חקלאות ב"קו לעובד" ,מרים ענתי .יש לציין
כי לאחר העלאת הנושא פרסמה רשות האוכלוסין הנחיות למעסיקים.

המחטף נעצר – דמי המחלה של הפלסטינים לא עברו לקבלנים .זוכרים את דמי המחלה שהופרשו
עבור העובדים הפלסטינים אך מעולם לא הגיעו אליהם? אם לא אז נזכיר לכם – בשנת  2016הוגשה
על ידי "קו לעובד" והאגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"צ בגין דמי המחלה שהופרשו לעובדים
פלסטינים ,אך אלו לא זכו לממשם .במהלך העתירה התגלה כי מדובר בסכומים שאומדנם למעלה
מ 400מיליוני שקלים .עם היוודע דבר הסכום רבים קמו לדרוש אותו ,בהם התאחדות הקבלנים בוני
הארץ .בעוד העתירה וייעוד הכספים נידון בבג"צ ,ופרקליטות המדינה מבקשת אורכה נוספת לדיון,
פרסמה התאחדות קבלני בוני הארץ הישג חדש –  218מיליוני שקלים יוחזרו לקבלנים" .קו לעובד"
פעלה באופן מיידי .עו"ד מיכל תג'ר הגישה בקשה לצו ביניים ,בקשה שהתקבלה .העברת הכספים
נעצרה נכון לעכשיו ,ואף התגלה כי הסכום גדול ממה שידוע היה קודם לכן .הדיון בבג"צ נמשך.

כנסו לסרטון – איך לעבוד בטוח בחקלאות! במסגרת פרויקט "לעבוד בטוח בחקלאות" ,של "קו
לעובד" פרסמנו סרטון בטיחות לעובדי החקלאות .הסרטון מנגיש את המידע בשפות השונות
הרלוונטיות :תאית וערבית ,עברית ואנגלית .הפרויקט נתמך על ידי קרן מנוף של הביטוח הלאומי.
לסרטון המלא.

ואחרונה אחרונה חביבה ,נועה קאופמן ,מנהלת תחום פליטים ומבקשי מקלט ב"קו לעובד" ,בפרויקט
 100שנה לעיתון "הארץ" ,עונה על השאלה הבאה :האם בחרת את המאבק או הוא בחר בך?

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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