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האם העסקת עובד זר בניגוד לחוק היא עבירה פלילית?
אם אתם מעסיקים עובד זר בביתכם או בעסק חשוב שתדעו כי אי עמידה בתקנות האמורות בחוק
העובדים הזרים לשנת  ,1991עלולה בהחלט להיחשב בתור עבירה פלילית .אמנם ,במקרים רבים
מטופלים מקרים אלו במסגרת מנהלית ומסתיימים בקנסות בלבד ,אך החוק בהחלט מאפשר להגיש
נגדכם כתב אישום פלילי.

מתי העסקת עובדים זרים הופכת לעבירה פלילית?
העיקרון שמאחורי חוק העובדים הזרים הוא להגביל את ההעסקה הבלתי חוקית שלהם ,וזאת הן כדי לשמר את מרקם המשק
הישראלי ,והן כדי להבטיח שלא ייפגעו זכויותיהם של העובדים הזרים .מדובר בחוק העוסק בשורה ארוכה של נושאים ,ביניהם זכאות
להעסקה ,קבלת היתרים ,תנאי העסקה ,ענפים מותרים ועוד .בתוך כך ,קבועות גם סנקציות המוטלות על מי שעובר על החוק,
כאשר הענישה המרבית הינה שנת מאסר אחת או קנסות המגיעים לכ 115,000 -שקלים .למעשה ,כל העסקה של עובדים זרים
בלא היתר הולם או בניגוד לתנאים המוסדרים עשויה להיחשב כעבירה פלילית.
לדוגמא ,העסקתם מבלי לדאוג לביטוח רפואי עבורם ,בלא עריכת חוזה עבודה חוקי ,העמדת תנאי מגורים שאינם הולמים ,ואי קבלת
היתר כנדרש .זאת בנוסף על פעולות תיווך בהעסקת עובדים זרים שלא כחוק ,ביצוע ניכויים משכרם של עובדים שלא כחוק ,אי מתן
מידע הנוגע לשכר ,והחזקת מסמכים שלא במקום העבודה.

הסכנות שבהעסקה בניגוד לחוק העובדים הזרים
למרבה הצער ,ישראלים רבים מתפתים להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק ,למשל לאור נטייה לעגל פינות ,צורך דוחק בידיים
עובדות ,או רצון לחסוך בכספים .ואולם ,ראוי לזכור כי עבירות על החוק חושפות אתכם לפשיטות מטעם מפקחי רשות ההגירה ,בין
אם במקום העבודה או מקום מגוריהם של העובדים .למעשה ,המפקחים יכולים להיכנס למתחמים אלו גם ללא צו ולבצע בהם
חיפושים ,כאשר הפרעה למילוי תפקידם עלולה לעלות בחצי שנת מאסר.
מעבר לכך ,במידה שהעבירה עוברת למישור הפלילי תהיו צפויים גם לחקירה משטרתית ,לפתיחתו של רישום פלילי ,לכתב אישום
ולמשפט ,וכאמור גם לענישה העלולה להיות יקרה מאוד בכסף או בימי מאסר .לכן ,עליכם להכיר היטב את תקנות ההעסקה ולפעול
בהתאם להן ,ובמידה שאתם בכל זאת חשודים בעבירה – מהרו לפנות אל עורך דין פלילי לקבלת ייצוג משפטי.
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