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העסקת עובדים זרים :עלייה במספר
כתבי האישום הפליליים המוגשים
באופן אישי כנגד מנהלים בארגון

עו"ד עמית עכו סקר את תחום ניוד המומחים לישראל המתפתח בשנים האחרונות במקביל
להתפתחות הגלובליזציה של הכלכלה העולמית
תחום ניוד המומחים לישראל
מתפתח בשנים האחרונות במקביל
של
הגלובליזציה
להתפתחות
הכלכלה העולמית .עם העלייה
במספר המומחים המגיעים לישראל
החל משרד הפנים לאכוף ביתר שאת
את תנאי העבודה הנדרשים ממעסיק
מומחים זרים ,וכן לבדוק ולדרוש
קיומם של היתרי עבודה נדרשים.
בשנים האחרונות קיימת מגמה
קבועה של עלייה במספר כתבי
האישום הפליליים המוגשים באופן
אישי כנגד מנהלים בארגון (מנהלי
משאבי אנוש ואף מנכ"לים ויושבי
ראש דירקטוריון) ,כך ציין עו"ד עמית
עכו ,שותף במשרד עורכי הדין קן-
תור & עכו בהרצאתו שהתקיימה
בכנס המעסיקים ה 6-שערכה עדיף
בשיתוף התאחדות התעשיינים ואיגוד
לשכות המסחר.
עו"ד עכו ציין כי למגזר העסקי
קיימים שני סוגי אשרות עיקריים:
הסוג הראשון הינו אשרת תייר –
מבקר עסקי אשר מיועדת לביקורים
עסקיים ,משתלמים עיונית ובני
משפחה של העובדים הזרים .הסוג
השני הינו אשרת עבודה המונפקת
ל 45-ימים ,שלושה חודשים או שנה.
אשרה עבודה מחייבת אשרת כניסה
על ידי אזרחי כל המדינות .אשרת
תייר מבקר עסקי מחייבת אשרת

עו"ד עמית עכו בכנס המעסיקים .אי עמידה בביקורת גוררת שורת השלכות

כניסה רק ביחס לאזרחי מדינות
מסוימות כמו סין ,הודו ,ומולדובה,
ואילו אזרחי מדינות האיחוד האירופי,
ארצות הברית ,רוסיה ומדינות נוספות
פטורים מכך.
הביקורת מטעם רשות האוכלוסין
ביחס להעסקת עובדים זרים בודקת
בין היתר קיום אשרות עבודה לכל
העובדים הזרים הנמצאים באתר,
בדיקה בעמידה בתנאי שכר הנדרשים
בחוק ,חוזי עבודה ,דיור הולם וביטוח
רפואי תקף ,כולל ומקיף.
עו"ד עכו ציין כי אי עמידה בביקורת
גוררת אחריה שורת השלכות ובהן
אחריות פלילית ואזרחית של מנהלים
בחברה כלפי העסקת זרים לא חוקית,
אחריות מנהלים להעסקת עובדי
קבלן בחצרי החברה ,הכנסת החברה
ל'רשימה שחורה' ,קנסות כספיים
ביחס להעסקה ,גירוש העובד הזר
ומניעת כניסתו בעתיד .כמו כן עלולות
להיווצר לעובד ולמעסיק בעיות
בכניסה למדינות נוספות בעולם.

חברות נזקקות למומחים זרים לצורך איוש תפקידי ניהול בארגונים
גלובליים ,קיום וביצוע פרויקטים רחבי היקף הדורשים ידע שאינו
בנמצא בישראל ,התקנת מיכון חדיש ,השתתפות בפרויקטים של
מחקר ופיתוח ועוד.

כל הזכויות שמורות ,אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון
עדיף ביטוח ופנסיה .המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

