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המנוחה .הבקשה נדחתה 520..........................................................
 .10בערעור הועלתה ,בין היתר ,הטענה מפי המבקשים כי לפי סעיף
3א(ג )1לחוק הכניסה לישראל ,על שר הפנים לקבוע מראש
קריטריונים להכרעה בשאלה מהן "נסיבות מיוחדות וחריגות" של
תרומת העובד הזר לכלכלה ,למשק או לחברה ,וזאת בהתייעצות עם
שר האוצר ובהסכמת שר התמ"ת ,ורק לאחר-מכן עליו לבחון את
הבקשה לגופה 521.........................................................................
 .11בית-המשפט העליון ,בדחותו את הבקשה קבע ,כי כלל ידוע הוא כי
סעד זמני לתקופת הערעור יינתן בנסיבות בהן סיכויי הערעור טובים
וכי עלול להיגרם למבקש נזק בלתי-הפיך אם לא יינתן הסעד הזמני,
או ,למצער ,כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתו522........................
פרק ב' :פרשנות הנסיבה "עובד שהוא תושב זר שאינו רשאי לעבוד
בישראל לפי חוק זה" הקבועה בעבירת ההעסקה שלא כדין שבסעיף
12א(ב) לחוק הכניסה לישראל 525 ................................................
פרק ג' :סוגיות בסדרי דין ודיני ראיות 529 ......................................
 .1נטל ההוכחה 529........................................................................
 .2חזקות 532................................................................................
א .משסוג העבודה שביצעו העובדים ללא היתר היה סוג העבודה
עליה היתה מופקדת החברה באתר ,הרי שקמה החזקה כי עובדים
אלה הועסקו על-ידי החברה 532..................................................
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ב .ערעור על החלטת בית-הדין האזורי ,שבה התקבלה בקשת
המעסיקה לביטול כתב האישום נגדה מטעמים של הגנה מן הצדק -
הערעור התקבל 535....................................................................
" .3הגנה מן הצדק" 538..................................................................
א .העסקת שני עובדים זרים מבלי הסדרת ביטוח רפואי כדין -
ביטול הרשעת המערער (מנהל פעיל)  -במסגרת הערעור מעלים
המערערים לראשונה טענה ל"הגנה מן הצדק" נוכח מה שנראה
בעיניהם מחדלי החקירה ואופן ניהול התיק  -הערעור נדחה 538......
ב .דחיית בקשה לביטול כתב האישום מטעמים של הגנה מן הצדק
או לחלופין צו להמצאת מסמכים 538...........................................
 .4להבדיל מהארכת מועד להגשת הליך ערעור אזרחי ,בהתאם לחוק
סדר הדין הפלילי ,לא נדרש טעם מיוחד על-מנת להאריך את המועד
להגשת ערעור פלילי  -הבקשה להארכת מועד נדחתה 539...................
 .5מחדלי חקירה  -העסקת שני עובדים זרים ללא היתר כדין  -היה
מקום ליתן משקל ראייתי למחדלי המשיבה  -המערערים זוכו מאשמה
541.............................................................................................
 .6עצם העובדה שהמשיב הינו עובד זר ,כשלעצמה ,אינה מצדיקה את
עיכוב ביצוע פסק-הדין ,ויש לבחון כל מקרה לגופו543...................... .
" .7אין להשיב לאשמה" 545...........................................................
א .האם נאשם יכול לטעון שלא ניתן להשיב לאשמה בעבירת
העסקת עובד זר שלא כדין? 545...................................................
ב .העלאת טענת "אין להשיב לאשמה" כיוון שלא ניתן מספר דרכון
נכון  -נדחתה 546.......................................................................
 .8הימנעות מהרשעה  -ביטול כתב אישום  -תסקיר 547......................
א .האם ניתן להימנע מהרשעת הנאשם בעבירה בגין העסקת עובדת
זרה שלא על-פי היתר  -בית-הדין הורה על קבלת תסקיר בעניינו של
הנאשם 547...............................................................................
ב .בקשה לביטול כתב האישום 548..............................................
ג .בקשה להורות על קבלת תסקיר  -דחייתה 549...........................
ד .בקשה לביטול הרשעה ולקבלת תסקיר של שירות המבחן -
דחייתה 550...............................................................................
 .9פסילת ראיה  -האם ניתן לפסול ראיה שהושגה באופן לא חוקי -
הנאשמים זוכו לאור אי-החוקיות 550..............................................
 .10זיכוי הנאשמת לאור שיהוי בהגשת כתב האישום דבר אשר פגע
בראיות הנאשמת 551.....................................................................
 .11בקשת המדינה לגביית עדות מוקדמת  -קבלתה553......................
 .12בקשה לביטול כתב האישום בשל שיהוי בהגשתו ,נזק ראייתי
ואכיפה בררנית  -דחייתה 553.........................................................
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 .13העסקת עובדת זרה  -על צו החיפוש להיות ברור ונהיר  -הנאשמים
זוכו מאשמה 554...........................................................................

שער ג' :אמצעי אכיפה ועונשין  -אכיפה פלילית 557................

פרק א' :הדין 557 .....................................................................
פרק ב' :העסקת עובדים זרים שלא כדין וללא היתר  -האכיפה
הפלילית 563 ...........................................................................
 .1כאשר הוכח בפני בית-הדין האזורי לעבודה שהמבקש העסיק
עובדים זרים שלא כדין וללא היתר  -אין יכולה להיות כל משמעות
מיוחדת למשפט "העסיק בפועל" בו השתמש בית-הדין הארצי 563......
 .2הרשעתם של המבקשים התבססה על הכלל לפיו מיעוט רבים הם
שניים ועל העובדה שהמבקש הודה שהעסיק עובדים זרים שלא כדין
564.............................................................................................
 .3ערכאת הערעור קבעה ,כי הראיות שהובאו על-ידי המשיבה ביססו
היטב את הרשעתו של המבקש 565..................................................
 .4בית-הדין הרשיע את העוררת בעבירה של העסקת שני עובדים ללא
היתר ,ללא חוזה עבודה וללא ביטוח רפואי ,העסקת שני עובדים ללא
פירוט שכר כדין ואי-העמדת מגורים הולמים 566..............................
 .5בית-משפט שלערעור דחה בקשת ערעור בקבעו כי הוגשה טרם זמנה
568.............................................................................................
 .6בית-המשפט העליון קבע כי אין הערעור מגלה עילה לקיומו ערעור
שני 568.........................................................................................
 .7שמונה עבירות של העסקת עובד זר שלא כדין  -בקשת רשות לערער
נדחתה 569....................................................................................
 .8העסקת  14עובדים זרים בעסק לפיטום ושחיטת אווזים במשק -
בקשת רשות לערער נדחתה 570.......................................................
 .9בקשה לעיכוב ביצוע גזר-דין  -העסקת עובדת זרה שלא כדין  -ככלל
לא יורה בית-המשפט על עיכוב ביצוע תשלומו של קנס בשל הגשת
ערעור 572.....................................................................................
 .10יש להטיל קנס נפרד על כל אחד מבני הזוג  -העסקה שלא כדין573.
 .11העסקת עובד זר לא היתר  -לא היה מקום לקבל את טענת המשיב
ש"אין להשיב לאשמה"  -ערעור המדינה התקבל 574.........................
 .12העסקת עובדת זרה שלא כדין וללא ביטוח רפואי  -בקשה לעיכוב
ביצוע תשלום הקנס 577.................................................................
 .13המשיב זוכה ,מחמת הספק ,מעבירה של העסקת עובדת זרה ללא
היתר וללא ביטוח רפואי  -ערעור המדינה התקבל 578........................
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 .14כאשר אדם נמצא מבצע עבודה באתר מסויים ,והעבודה שהוא
מבצע נחוצה למי שמחזיק אותה עת באתר כבעלים או כקבלן  -ניתן
להסיק כי קיים קשר של יחסי עבודה בין מבצע העבודה לבין מחזיק
האתר כבעלים או כקבלן ,אלא אם יוכח אחרת581............................
 .15העסקת עובדים זרים ללא היתר  -בית-הדין ביטל את הרשעתו של
המנהל והטיל עליו עונש של צו שירות לתועלת הציבור  -ערעור
המדינה התקבל והמנהל הורשע 583.................................................
 .16העסקת עובד זר ללא היתר  -הוראות פרק ז' לחסד"פ הדן
בעבירות קנס ,אינן חלות על עבירה על חוק עובדים זרים  -דחיית
טענת ההתיישנות585.....................................................................
 .17העסקת עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל  -הערעור התקבל -
המערער זוכה מחמת הספק 586......................................................
 .18העסקת עובד זר ללא היתר כדין  -המשיבים לא הצליחו לסתור
החזקה  -ערעור המדינה התקבל 588................................................
 .19העסקת עובד זר ללא היתר  -דחיית ערעור המכוון כנגד הכרעת
הדין וגזר-הדין 591........................................................................
 .20העסקת עובד זר ללא היתר  -דחיית ערעור המכוון כנגד הכרעת
הדין וגזר-הדין 592........................................................................
 .21העסקת שני עובדים שלא כדין  -דחיית הבקשה לפסיקת הוצאות
הגנה  -הערעור נדחה 593................................................................
 .22העסקת  14עובדים זרים ללא היתר ,ללא התקשרות בחוזה עבודה
בכתב ,ללא הסדרת ביטוח רפואי ומבלי העמדת מגורים הולמים -
ערעור המדינה התקבל 595..............................................................
 .23ערעור על גזר-הדין  -בית-הדין הגדיל את מספר התשלומים
לתשלום הקנס597.........................................................................
 .24קבלן שיפוצים  -העסקת עובד זר ללא היתר כדין  -קנס כספי בסך
 20,000ש"ח וחתימה על התחייבות  -הערעור נדחה 599......................
 .25העסקת עובד זר  -קנס כספי בגובה של  10,000ש"ח  -הערעור
נדחה 600......................................................................................
 .26בקשת המדינה לעיכוב ביצוע עבודות שירות לתועלת הציבור -
הבקשה התקבלה 602.....................................................................
 .27העסקת ארבעה עובדים זרים ללא היתר כדין  -ערעור על חומרת
העונש 603.....................................................................................
 .28העסקת עובדת זרה שלא כדין וללא ביטוח רפואי  -בקשה לעיכוב
ביצוע תשלום הקנס 603.................................................................
 .29המשיב זוכה ,מחמת הספק ,מעבירה של העסקת עובדת זרה ללא
היתר וללא ביטוח רפואי  -ערעור המדינה התקבל 605........................
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 .30האם רשאי בית-הדין להקפיא הליכי גביית קנס שהוטלו בגזר-
הדין?608......................................................................................
 .31מהו היקף הבירור המוטל על החושד בעבירת העסקת עובד זר ללא
היתר כדין והעסקה ללא ביטוח רפואי? 609.......................................
 .32מהו רף הענישה בגין העסקת עובד זר ללא היתר? 610...................
 .33בקשה לאישור הסדר טיעון לאור הודאת הנאשמים בעבירות
שיוחסו להם על-פי חוק עובדים זרים (העסקת עובד זר ללא היתר) 612
 .34מהו העונש המוטל על אדם שהורשעו בעבירה על-פי סעיף  2לחוק
עובדים זרים? 613..........................................................................
 .35העסקת עובד זר במשך כשבועיים וחצי בעבודות משק בית -
הנאשמת הורשעה 613....................................................................
 .36העסקת עובד זר במשך חודשיים  -עבירה שבוצעה לפני זמן רב614.
 .37העסקת עובדת זרה במשך  5שבועות והגשת כתב אישום לאחר
שנתיים וחצי 615...........................................................................
 .38בקשה לזימון עדים 615.............................................................
 .39העסקת עובדת זרה על-ידי אם חד-הורית 616..............................
 .40העסקת עובד זר במשך  3שנים  -בית-הדין קיבל את טענת
הנאשמים לפיה יש להשית קנס במשותף 618....................................
 .41מי העסיקה את הנתבע ,מהו סוג העבודה ועל-ידי מי נסתיימו יחסי
העבודה? 619.................................................................................
 .42זיכוי נאשמים מחמת ספק זהות העובדת 621...............................
 .43האם ניתן לראות ב"חלוקת האחריות" הפנימית שבין בני הזוג,
כאבחנה משפטית ההופכת רק אחד מהם למעסיק של העובד במשק
הבית? 622....................................................................................
 .44האם ניתן לראות ב"חלוקת האחריות" הפנימית שבין בני הזוג,
כאבחנה משפטית ההופכת רק אחד מהם למעסיק של העובד במשק
הבית? 624....................................................................................
 .45העסקה שלא כדין וללא ביטוח רפואי  -העסקת עובדת זרה במשך
 10שנים  -הנאשמים זוכו 626..........................................................
 .46זיכוי נאשמת שלא היתה המעסיקה של העובדים הזרים 627.........
 .47העסקת עובדת זרה במשך כחודש ימים  -הנאשמת ,יועצת
השקעות 629.................................................................................
 .48הרשעת נאשמים שהעסיקו עובד שהיה בהליכים להסדרת מעמדו
כפליט630.....................................................................................
 .49היתלות במסרון כעילה לאי-התייצבות לעבודה 631......................
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 .52זיכוי הנאשם לאור אי-הצגת צו שיפוטי בעת הביקורת ואי-הגעת
העדה המרכזית 635.......................................................................
 .53זיכוי הנאשמת עקב אי-הפרכת הראיה המצביעה על היותו של
העובד מבקש מקלט ואי חקירת מנהל הנאשמת 637..........................
 .54זיכוי הנאשם ששהה בבית רק בסופי השבוע  -הנאשמת הורשעה
639.............................................................................................
 .55הגשת כתב אישום לאחר  4שנים  -הנאשם הורשע 642..................
 .56קיימת הצדקה להסתפק בהרשעתה של נאשמת מס'  ,1אשר נקטה
במהלכים אקטיבים להעסקת העובדת ויש להימנע מהרשעתו של
נאשם מס'  2אשר אחריותו להעסקה הינה פאסיבית 643....................
 .57יש לגזור את דינם של כל אחד מהנאשמים בנפרד ,ולצד זה אין
להתעלם מהעובדה כי מדובר בענישה כלכלית המוטלת על משק בית
אחד 644.......................................................................................
 .58העסקת עובד זר שלא כדין  -הנאשמים העדיפו את נוחותם
האישית 645..................................................................................
 .59כאשר מדובר בהעסקה במשק בית ,אך טבעי שאחד מבני הזוג
יהיה מעורב יותר מאשר בן זוגו .על-כן ,העובדה שאשתו של הנאשם
התנהלה מול העובדת הזרה ולא הנאשם עצמו ,אינה פוטרת אותו
מאחריות ואין בה ללמד שלא היה מעסיקה 647................................
 .60אחריותו של הנאשם נובעת מכך שכמנהל בחברה הפר את חובתו
לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת עבירות בידי החברה או בידי עובד
648.............................................................................................
 .61העסקת עובד זר ללא היתר  -העסקה ממושכת של שנה במתכונת
לינה .מדובר בעובדת אשר שהתה בארץ באשרת תייר649...................
 .62העסקת שני עובדים זרים ללא היתר בעבודות משק בית  -בקשה
להימנע מהרשעתו של הנאשם  -הבקשה התקבלה651........................
 .63הרשעת הנאשמים בהעסקת עובד זר ללא היתר  -עבודות משק
בית 652........................................................................................
 .64בקשת המאשימה לביטול פסק-הדין על-פיו זוכו הנאשמים מן
האישומים שיוחסו להם ,בשל היעדר התייצבות ב"כ המאשימה ועדיה
לישיבת ההוכחות  -דחייתה 652......................................................
 .65העסקת  4עובדים זרים שהסתננו לישראל שלא כדין ,שעבדו
בעבודות נקיון ובעבודות כלליות במפעל 653.....................................
 .66העסקת עובדת זרה שביצעה עבודות משק בית  -הנאשמים (עורכי-
דין) הורשעו654.............................................................................
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שעלולים להיות לפונים 766.........................................................
ג .עניינה של העתירה בילדים ,בגילאים שונים ,השוהים בכלא
"סהרונים" 767..........................................................................
ד .עניינה של העתירה בהחזקתם במשמורת של קטינים אזרחי
מדינות אפריקה ,אשר נכנסו לשטח ישראל שלא כדין דרך גבול
מצרים ,בלא ליווי 768.................................................................
ה .המערער היה היחיד שטיפל בקטין ולא ברור כלל וכלל אם ישנו
גורם אחר המסוגל לטפל כנדרש בקטין ובצרכיו המיוחדים גם
היום .משך תקופה של ממש לא דאגה אימו של הקטין שיזכה
בטיפול הרפואי לו הוא זקוק 769.................................................
פרק ג' :היתר להעסקת עובדים זרים לשם סיוע לאנשים עם מוגבלויות
771 .......................................................................................
פרק ד' :נוהל עובדת זרה בהריון 775 ..............................................
 .1טעמי מדיניות הממשלה שברקע נוהל העובדת הזרה 775................
 .2הפגיעה בזכויות העובדת הזרה 777..............................................
 .3מבחני פיסקת ההגבלה על נוהל העובדת הזרה 778.........................
 .4הזכות להורות ולמשפחה  -משפט משווה 782................................
פרק ה' :מבקשי מקלט מדיני 785 .................................................
 .1האמנה בדבר מעמדם של פליטים (785................................. )1951
 .2נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל 786............................
 .3הבקשה למתן צו ביניים 788........................................................
 .4ההגנה קולקטיבית 791...............................................................
 .5פסיקת בתי-המשפט 793.............................................................
א .בקשה למתן צו ביניים לשחרור העותרת (אזרחית קניה)
ממשמורת ולמניעת הרחקתה מן הארץ עד להכרעה בעתירה
המינהלית נגד צו משמורת וצו הרחקה ,שהוצא נגד העותרת,
בעקבותיו נעצרה במעמד דחיית בקשת המקלט שהגישה ,מבלי
שניתנה לה ההזדמנות לעתור נגד ההחלטה 793..............................

כג

תוכן עניינים

ב .השבת ההגנה הקבוצתית והארכת אשרותיהם ומעמדם בישראל
של  132עותרים ,אזרחי חוף השנהב ומתן אפשרות להגשת בקשת
מקלט פרטנית או בקשה להארכת אשרה מטעמים הומניטאריים
על-ידי כל אחד מהעותרים בנפרד 795...........................................
ג .בקשה להורות על ביטול החלטת השר שלא להכיר בעותר כפליט
וכן להורות למשיבים למסור לעותר העתק מחוות-הדעת המלאה
של יחידת הטיפול במבקשי מקלט אשר על-פיה התבססה
והסתמכה דחיית הבקשה 796......................................................
ד .ביסוד העתירה עמדו שתי טענות עיקריות  -הראשונה ,נגעה
לחוקיות מדיניות ההחזרה המתואמת כמכלול והתבקש סעד אשר
יורה על הפסקתה ,והשניה ,נגעה להסדרים פרטניים שגובשו בנוהל
שגובש לצורך יישומה 799...........................................................
ה .היסוד העומד בבסיס עיקרון ה non-refoulment-הוא שאין לבצע
גירוש אם נשקפת סכנה לחייו או לחירותו של המגורש בארץ היעד
שאליה הוא מגורש 801...............................................................
ו .בית-המשפט בקבלו את העתירה קבע כי בנסיבות העניין ,המשך
החזקת המערער במשמורת ,חורגת באופן מובהק מהמידתיות
הראויה ויש להורות על שחרורו ממשמורת 802..............................
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