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  בישראלרשות האוכלוסין וההגירה שומרת על החוק

 מומחים ועובדים זרים תגיש כתבי אישום נגד מנהלים בחברות המעסיקות
 שלא כדין

 
רשות האוכלוסין וההגירה מגבירה באופן משמעותי את האכיפה כנגד 

 . ישראליות המעסיקות מומחים ועובדים זרים שלא כדיןחברות
 

אמריקה בשיתוף משרד - ישראלביוזמת לשכת מסחרבכנס שהתקיים 
מנהל מרחב דרום במנהל האכיפה ,  עטיהאמר עמוס, עכו &תור -ד קן"עוה

אנו נאכוף את החוק ביתר שאת ולא ניתן כל הנחה " של רשות האוכלוסין
במהלך  . שיימצאו כי הן מעסיקות מומחים זרים תחת אשרת תיירלחברות

אולם המציאות בשטח ,  החברותהשנים האחרונות גילינו התחשבות כלפי
המקרה האחרון של חברה ,  ולראייהמלמדת כי הן לא משתפות פעולה
מומחים שנתפסו עובדים תחת  20 גדולה ומכובדת במהלכו הרחקנו כ

גם המנהלים בחברה חשופים ואנו מתכוונים להגיש כתבי .  תייראשרת
 ." החברהמלבד הסנקציות המשפטיות שינקטו כנגד,  גם כנגדםאישום

 
 האחרונות חלה עליה רציפה במספר המומחים הזרים המגיעים בשנים 

לרוב מטעם חברות מובילות בישראל  ,לישראל כתיירים וללא רישיון עבודה
רשות האוכלוסין וההגירה בישראל  ,בעקבות כך.  בינלאומיותוחברות

את המודעות ואת האכיפה בקרב  ,באופן ניכר,  האחרונההגבירה בעת
 הסדרת רישיונות עבודה חברות ישראליות המעסיקות עובדים זרים ללא

נפט  ,גז:  רוב המומחים המגיעים לארץ עוסקים בתחומי התשתית .כנדרש
   לאומיותוהנדסה כבדה וכן נוטלים חלק בפעילות של חברות הייטק רב

 
 לדברי יואל ליפוביצקי סגן ראש מנהל שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין

החברות בישראל צריכות להפנים את "  :האחראי על מתן היתרי העסקה
וזאת לאחר  , מומחיות חריגה יקבלו ויזת עבודההמסר כי רק זרים בעלי

הסיכון .  לעבודשמשרד התעסוקה אישר כי אין בנמצא עובד ישראלי שיכול
שכן מלבד הסנקציות המשפטיות שיוטלו על ,  עצוםשהחברות נוטלות הינו

חברה או מפעל שיימצא מעסיק עובדים ללא היתר ,  מנהליההחברה ועל
משמעות הדבר יכולה  . בקשיים לקבל היתר עבודה בעתידצפוי להיתקל

  ".להיות אקוטית עבורו
 

 בתחנת כוח ביקרו פקחי הרשות  לפני מספר חודשים " עטיה ציין כי
 מספר עשרות של מומחים במהלך הביקורת נמצא כי לצד. במישור רותם

החברה הביאה לישראל כמה עשרות של  ,זרים ששהו באתר באופן חוקי
כל העובדים ששהו באתר ללא  .ללא בקשת היתרים מתאימים ,עובדים זרים

.  להרחקתם מן הארץובתום החקירה הם נעצרו עד, נחקרו ,היתרים 
עוכב לחקירה גם מי שהתברר שמשמש כמנהל בכיר ,  הביקורתבמסגרת

  ".שהגיע לארץ למספר ימים,  העולמיתבמיוחד בחברה
 

,  פעםהמסוגלות שלנו לאתר את העובדים הזרים גדולה מאי: " לדברי עטיה
 העוסקת גם בשל העובדה כי רכזנו את פעילות כל הרשויות הממשלתיות 

 לאור סנכרון של כל מערכות.  וההגירהתחת רשות האוכלוסין, בנושאים אלו
כמעט לאחר כל .   ניכרהיכולות המודיעיניות שלנו באופן שוכללה , המחשוב

 ממנה הגיעה המומחה מעצר פונה אלינו הקונסול או השגריר של המדינה
אין לכך השפעה על המדיניות ליישם את  –אולם וחרף אי הנעימות , הזר

 "  עובדיםהחוק ולגרש מהארץ את המומחים שאינם
 

תהליך מתן : "עכו  &ד קן תור "שותף במשרד עוה,  עכוד עמית"לדברי עו
וגדולים הסיכויים כי  , למומחה זר התקצר באופן משמעותיהיתר העבודה

 בכפוף להוכחה כי יש צורך של ממש בהבאת העובד הזר ,הוא יינתן
  ".לישראל

 
ר ועדת האשרות של לשכת המסחר ישראל " כיוד צבי קן תור המשמש"עו

וועדת האשרות של הלשכה מקיימת מגעים קרובים עם " כי  אמריקה ציין
 האוכלוסין על מנת להתאים את הנהלים למציאות בת ימנו נציגי רשות

חודשים  63 המרבית שהינה כיום ובכלל זה גם בקשר לתקופת השהייה
 שיאפשר הבאת מומחים זרים למספר ימים בהתרעה וביחס להקמת נוהל

  ".קצרה
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