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אין אפשרות חוקית למנוע מנאשמים
להתמודד?

מעסיקי מומחים זרים ללא היתר - יישפטו
מאת: מחלקה ראשונה  |    |  תגובות

רשות האוכלוסין מגלה: תפסנו בתחנת כוח
במישור רותם כמה עשרות מומחים זרים

שעבדו ללא היתר כחוק  מדגישה: גם בעלי
תפקידים בחברות המעסיקות יועמדו לדין

▪  ▪  ▪
"אנו נאכוף את החוק ביתר שאת ולא נתן כל

הנחה לחברות שיימצא שהן מעסיקות מומחים
זרים תחת אשרת תייר". כך מצהיר (יום ג',

15.10.13) מנהל מרחב דרום במינהל האכיפה
של רשות האוכלוסין, עמוס עטיה.

לדברי עטיה, "בשנים האחרונות גילינו התחשבות
כלפי החברות, אולם המציאות בשטח מלמדת, כי

הן לא משתפות פעולה. לראייה, המקרה האחרון של חברה גדולה ומכובדת ממנה הרחקנו כ-20
מומחים שנתפסו עובדים תחת אשרת תייר. גם המנהלים בחברה חשופים ואנו מתכוונים להגיש

כתבי אישום גם כנגדם, מלבד הסנקציות המשפטיות שיינקטו כנגד החברה". הוא דיבר ביום עיון
של לשכת המסחר ישראל-אמריקה ומשרד עוה"ד קן-תור & עכו.

לדברי רשות האוכלוסין, רוב המומחים המגיעים לארץ עוסקים בתחומי התשתית: גז, נפט
והנדסה כבדה. אחרים נוטלים חלק בפעילות של חברות היי-טק רב-לאומיות. יואל ליפוביצקי, סגן

ראש מנהל שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין, הדגיש: "החברות בישראל צריכות להפנים
את המסר, כי רק זרים בעלי מומחיות חריגה יקבלו ויזת עבודה, וזאת לאחר ששירות התעסוקה
אישר כי אין בנמצא עובד ישראלי שיכול לעבוד. הסיכון שהחברות נוטלות הוא עצום, שכן מלבד
הסנקציות המשפטיות שיוטלו על החברה ועל מנהליה, חברה או מפעל שיימצא מעסיק עובדים

ללא היתר צפוי להיתקל בקשיים לקבל היתר עבודה בעתיד".

עטיה גילה: "לפני מספר חודשים ביקרו פקחי הרשות בתחנת כוח במישור רותם. הם מצאו, כי
לצד כמה עשרות מומחים זרים ששהו באתר באופן חוקי, החברה הביאה לישראל כמה עשרות

של עובדים זרים, ללא בקשת היתרים מתאימים. כל העובדים הללו נעצרו עד להרחקתם מן
הארץ. במסגרת הביקורת, עוכב לחקירה גם מי שהתברר שמשמש כמנהל בכיר במיוחד בחברה

העולמית, שהגיע לארץ למספר ימים". 
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