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 רשות האוכלוסין וההגירה שומרת על החוק בישראל

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

 

רשות האוכלוסין וההגירה מגבירה באופן משמעותי את האכיפה כנגד חברות ישראליות 

 .ועובדים זרים שלא כדין המעסיקות מומחים

 

תור -ד קן"אמריקה בשיתוף משרד עוה-ביוזמת לשכת מסחר ישראל'{, ג}בכנס שהתקיים היום

אנו נאכוף את "מנהל מרחב דרום במנהל האכיפה של רשות האוכלוסין , אמר עמוס עטיה, עכו& 

תחת אשרת  החוק ביתר שאת ולא ניתן כל הנחה לחברות שיימצאו כי הן מעסיקות מומחים זרים

אולם המציאות בשטח מלמדת כי , במהלך השנים האחרונות גילינו התחשבות כלפי החברות. תייר

 31כ הרחקנו במהלכו  חברה גדולה ומכובדתהמקרה האחרון של , הן לא משתפות פעולה ולראייה

גם המנהלים בחברה חשופים ואנו מתכוונים להגיש . מומחים שנתפסו עובדים תחת אשרת תייר

 ."מלבד הסנקציות המשפטיות שינקטו כנגד החברה, בי אישום גם כנגדםכת
 

האחרונות חלה עליה רציפה במספר המומחים הזרים המגיעים לישראל כתיירים וללא  בשנים 

רשות , בעקבות כך. לרוב מטעם חברות מובילות בישראל וחברות בינלאומיות, רישיון עבודה

את המודעות ואת האכיפה , באופן ניכר, ת האחרונההאוכלוסין וההגירה בישראל הגבירה בע

רוב . בקרב חברות ישראליות המעסיקות עובדים זרים ללא הסדרת רישיונות עבודה כנדרש

נפט והנדסה כבדה וכן נוטלים חלק , גז: המומחים המגיעים לארץ עוסקים בתחומי התשתית 

  בפעילות של חברות הייטק רב לאומיות
 

האחראי על מתן שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין סגן ראש מנהל י לדברי יואל ליפוביצק

החברות בישראל צריכות להפנים את המסר כי רק זרים בעלי מומחיות חריגה "  :היתרי העסקה

וזאת לאחר שמשרד התעסוקה אישר כי אין בנמצא עובד ישראלי שיכול , יקבלו ויזת עבודה

שכן מלבד הסנקציות המשפטיות שיוטלו על החברה , צוםהסיכון שהחברות נוטלות הינו ע. לעבוד

חברה או מפעל שיימצא מעסיק עובדים ללא היתר צפוי להיתקל בקשיים לקבל , ועל מנהליה

 ". משמעות הדבר יכולה להיות אקוטית עבורו. היתר עבודה בעתיד
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במהלך . רותם בתחנת כוח במישור ביקרו פקחי הרשות  לפני מספר חודשים "עטיה ציין כי 

החברה הביאה , הביקורת נמצא כי לצד מספר עשרות של מומחים זרים ששהו באתר באופן חוקי

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

, במסגרת הביקורת. ובתום החקירה הם נעצרו עד להרחקתם מן הארץ, נחקרו, ללא היתרים 

שהגיע לארץ , חקירה גם מי שהתברר שמשמש כמנהל בכיר במיוחד בחברה העולמיתעוכב ל

  ".למספר ימים

 

גם בשל העובדה כי  , המסוגלות שלנו לאתר את העובדים הזרים גדולה מאי פעם: "לדברי עטיה 

תחת רשות האוכלוסין , רכזנו את פעילות כל הרשויות הממשלתיות העוסקת בנושאים אלו

. היכולות המודיעיניות שלנו באופן ניכר שוכללה , סנכרון של כל מערכות המחשוב לאור. וההגירה

, כמעט לאחר כל מעצר פונה אלינו הקונסול או השגריר של המדינה ממנה הגיעה המומחה הזר 

אין לכך השפעה על המדיניות ליישם את החוק ולגרש מהארץ את  –אולם וחרף אי הנעימות 

 " המומחים שאינם עובדים

 

תהליך מתן היתר העבודה למומחה : "עכו & ד קן תור "שותף במשרד עוה, ד עמית עכו"לדברי עו

בכפוף להוכחה כי יש צורך של ממש , וגדולים הסיכויים כי הוא יינתן, זר התקצר באופן משמעותי

  ".בהבאת העובד הזר לישראל

 

כי   אמריקה ציין ר ועדת האשרות של לשכת המסחר ישראל"ד צבי קן תור המשמש כיו"עו

וועדת האשרות של הלשכה מקיימת מגעים קרובים עם נציגי רשות האוכלוסין על מנת להתאים "

 82את הנהלים למציאות בת ימנו ובכלל זה גם בקשר לתקופת השהייה המרבית שהינה כיום 

  ".חודשים וביחס להקמת נוהל שיאפשר הבאת מומחים זרים למספר ימים בהתרעה קצרה

 

 

 :ים נוספיםלפרט

 1136515050 ,אביתר רוזן

 1118315535, סבין חדד

 



 
 

 
 

 אגף דוברות והסברה
 Spokeswoman 

Department 

 

  
 

             

 
 

 

 ,49549ירושלים , 6מסילת ישרים ' רח
 20-5466622: קספ 20-6049406: טל

Doveret@moin.gov.il  
 

Press Release 
 

The Population and Immigration Authority Maintains the Law in Israel 
Will File Charges Against Directors in Companies Employing Foreign Experts and Workers 

Illegally 
 

The Population and Immigration Authority is significantly increasing enforcement against Israeli 
companies who illegally employ experts and foreign workers. 

 
At a conference that was held today {Tuesday}, initiated by Israel- America Chamber of 
Commerce with cooperation of Kan - Tor & Acco Law firm, said Mr. Amos Attiya, Southern 
Region Director of the Enforcement Administration "We shall enforce the law more forcefully and no 
company will be privileged when found to be employing foreign experts under a tourist visa. Over the 
years we have shown consideration towards the companies, however reality shows that employers are not 
cooperating and as proof, the last incident of a large and respected organization, during which we 
removed about 20 experts who were caught working under a tourist visa. Directors are also exposed and 
apart from legal sanctions taken against the company we intend to file charges against them as well". 
During the last few years there have been an ever increasing number of foreign experts coming 
to Israel as tourists without a work permit, mostly on behalf of leading Israeli companies and 
international companies. Consequently, the Population and Immigration Authority in Israel have 
recently significantly increased its awareness and compliance among Israeli companies that 
employ foreign workers without work permits as required by regulations. Most experts coming 
to Israel engage in the following infrastructure: gas, oil and heavy engineering as well as taking 
part in activities of multinational high-tech companies. 
 
According to Deputy Director of Service for employers within the Population Authority Mr. Joel 

Lifovicki who is responsible for issuing the work permits: " the companies need to understand the 
message by which only foreigners with exceptional expertise will be granted a work visa, and only after the 
Ministry of Labor confirms that no local Israeli worker can undertake such a position.  The actual risk that 
companies are taking is enormous, since apart from the legal sanctions imposed on the Company and its 
directors, a company or a factory that will be found to be employing workers without a work permit will 
face difficulties in obtaining work permits in the future. The meaning of such result can be quite acute for 
him. " 
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Attiya also stated that "a few months ago the authority inspectors visited "Rotem" power station.  
During the audit it was found that alongside dozens of foreign experts who were staying legally at the site, 
the company has brought to Israel a few dozen foreign employees without the correct work permits. All 
employees who were caught staying at the work site without permits were detained, interrogated, and 
arrested until their removal from Israel. During the audit, it appeared that one of the employees who was 
detained turned out to be a highly senior director at the company's headquarters and had come to Israel for 
a few days." 
 
According to Mr. Attiya: "The capability to detect foreign employees is greater than ever, also due to the 
fact that we have combined all operations and activities of all the government's agencies dealing with these 
matters, under the Population and Immigration Authority. Due to synchronization of all its computerize 
systems, our intelligence capability significantly refined. Almost after each arrest the consul or the 
ambassador of the foreign expert's country turns to us, and despite the unpleasantness -it does not affect 
our policy to implement the law and deport the experts who do not work" 
 
According to Advocate Amit Acco, a partner at Kan -Tor & Acco Law firm: "The process for 
obtaining work permits for foreign expert has decreased dramatically, and the chances are that  it will be 
granted, subject to proof that there is a real need to bring foreign workers to Israel."   
Advocate Tsvi Kan –Tor who serves as the chairperson of the Permit Committee at the Israel-

America Chamber of Commerce stated that: "the committee maintains close contact with  the 
representatives of the Population Authority in order to adjust the procedures and regulations to suit 
modern times and this is with connection to the maximum period of stay which is now 63 months and also 
for the establishment of a procedure that will permit  bringing foreign experts for several days in at short 
notice. " 

 
 


