צפו בדפדפן

אז מה עשינו בחודש החולף? הוצאנו דו"ח שנתי ראשון המסכם את תאונות
העבודה בכלל הענפים במשק ,דו"ח שמשקף מעקב ועבודת איסוף נתונים
יומיומית .עבודה מול הרשויות אפשרה למבקשי מקלט קרבנות סחר לקבל
רטרואקטיבית את כל כספי הפיקדון שנגבו מהם ,וגם סיפור אנושי אחד ,חמוץ
מתוק ,על עובד סיעוד שבזכות מעורבותנו הצליח להיפרד מאשתו טרם מותו.
באותה נשימה התבשרנו החודש שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה ,פרופסור
אבי שמחון ,מקדם צעדים לשם הורדת השכר ופגיעה בזכויות הסוציאליות של
העובדות והעובדים הזרים .מבחינת שמחון לקבל מקסימום עבודה במינימום שכר,
אמנות בינלאומיות ,לא מעניינות אותו .אנחנו נמשיך לעקוב.

מספר ההרוגים בתאונות עבודה ב – 2019הגבוה ביותר בשני העשורים האחרונים :אנו שמחים לבשר
על הדו"ח השנתי הראשון שאנו מוציאים שמעבד ומנגיש נתונים אודות כלל תאונות העבודה במשק
הישראלי .עד לשנה זו המידע שנאסף על ידינו נגע רק לענף הבניין ,אך השנה הרחבנו את האיסוף
לכלל הענפים .המידע נאסף יומיומית ,על ידי צוות שעוקב דרך הודעות מד"א ומשטרת ישראל אחר
דיווחים אודות תאונות עבודה ברחבי הארץ .נתוני הדו"ח מראים :בשנה החולפת  86עובדים נהרגו,
 352עובדים נפצעו באורח בינוני וקשה .נתונים אלו מהווים עלייה של  23%במספר ההרוגים ,לעומת
שנת  ,2018ומספר ההרוגים הגבוה ביותר במהלך שני העשורים האחרונים .כך עולה מהשוואה לנתוני
מנהל הבטיחות אודות מספר ההרוגים .לצערנו הפעילות שנעשית כדי למנוע זאת ,דלה :בענף הבניין,
הגובה את מרבית הקרבנות ,אין הרתעה – לא מוטלים עיצומים כספיים אודות קבלנים ,אתרים נסגרים
רק ליומיים במקרה שעובד נפצע קשה או נהרג במקום ,ועדיין חסרים מפקחים .אין בישראל תקינה
שתגדיר ביחס למספר העובדים במשק ,כמה מפקחים צריך .השוואה למדינות מפותחות מציבה את
ישראל בהקצאת חסר משמעותית של מפקחים .לדו"ח המלא

מבקשי מקלט שהינם קרבנות סחר יקבלו החזר על כספי הפיקדון מיום החלת החוק – על חוק הפיקדון
למבקשי מקלט ,שגוזל מהם  20%משכרם ,כבר ספרנו לכם .במחצית השנייה של שנת  2018החליטה
וועדת הפנים של הכנסת להחריג חלק מהאוכלוסיות מהקיצוץ האכזרי בשכרן .משמעות ההחרגה
הייתה כי האוכלוסיות המוחרגות יוכלו לקבל את הכסף שכבר נוכה מהם חזרה לחשבונם .בין
האוכלוסיות המוחרגות היו קרבנות סחר בבני אדם ,שבסיני ,בדרכם לישראל ,נחטפו ועונו תמורת כופר.
למרות ההחרגה ל"קו לעובד" הגיעו מקרים רבים של קרבנות סחר ,אשר לא קבלו את מלוא ההחזר.
והסיבה? רשות האוכלוסין וההגירה החליטה שההחזר יינתן רק מיום שמבקשי המקלט קרבנות הסחר
קבלו אישור רשמי על היותם קרבנות סחר ,ולא מהרגע שהחלו להיות כאלו ,טרם כניסתם לישראל.
בזכות התערבות "קו לעובד" ,החליטה רשות האוכלוסין להעניק להם את מלוא הסכום רטרואקטיבית.
סכום שעבורם הוא חשמל ,אוכל ,יכולת לשרוד .לסיפור המלא.

עובד סיעוד זכה שאשתו תבוא לראות אותו לפני מותו .זה סיפור אישי ,שמספר את סיפורו של תחום
הסיעוד ,שכל שבוע מגלגל לפתחנו דרמות אנושיות ,שכרוכות עמוק באופן העסקה מורכב זה .בקושי
לעבוד הרחק מהבית ,והקשיים שמערימה המדינה על העובדים פה .הסיפור הוא סיפורו של עובד ,בן
 ,35שהגיע מהפיליפינים בכדי לעבוד בסיעוד .לאחר שנתיים של עבודה התמוטט ואושפז .מהר מאוד
רופאיו הסבירו שהוא על ערש דווי ,והמליצו כי אשתו תגיע מהפיליפינים להיפרד ממנו .המשפחה בה
עבד התגייסה לעזור ,אבל לא צפתה את הקשיים שיוערמו בדרך ₪ 100,000 .הם נתבקשו לשלם
עירבון בכדי שתתאפשר כניסתה .התערבות "קו לעובד" והתקשורת אפשרו את כניסתה המהירה.
לסיפור המלא.

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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