מינהל שירות למעסיקים
ולעובדים זרים

נספח לחוזר ראש מינהל מס' /202/20
תצהיר אי הסכמת פתיחת חשבון בנק בישראל על שם עובד זר בענף החקלאות
שם העובד הזר ,_____________________________:מס' דרכון__________________ :
מס' פלאפון של העובד הזר___________________:
שם בעל ההיתר_______________ :
(במקרה שבעל ההיתר הוא תאגיד – שם מי שמורשה כדין להתחייב בשם התאגיד)
החקלאי/נציג מורשה של התאגיד __________________________:מס' זהות_________________________:
סמל מעסיק _______________________:מס' פלאפון__________________________:
מועד תחילת העסקת העובד אצל החקלאי_______________________________:
הצהרת המעסיק:
אני הח"מ מר0גב ___________________ 0מס' זהות ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר0ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1הנני ,מצהיר כי נעשו על ידי מאמצים לסייע לעובד מס' דרכון ____________________ לפתוח חשבון בנק
בישראל על שמו לצורך הפקדת שכרו.
 .2להלן פירוט המאמצים שנעשו על ידי:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________
 .3העובד __________________מספר דרכון_______________ מסר לי כי הוא מסרב לפתוח חשבון בנק
מהטעמים הבאים:
_________________________________________________________________________________
__________________
תאריך

___________________
חתימת המעסיק

אישור עו"ד:
אני ,הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני מר /גב' _________________,
מספר זהות _______________ ,ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליהן בפני.
_____________
חתימה

_______________
חותמת עו"ד

______________
מספר רישיון עו"ד

_______________
תאריך

מינהל שירות למעסיקים
ולעובדים זרים

הצהרת העובד הזר :
אני הח"מ מר0גב ___________________ 0מס' דרכון ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר0ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1הנני מסר ב לפתוח חשבון בנק בישראל על שמי לתשלום שכרי על אף שהמעסיק שלי ביקש ממני לפתוח חשבון וסייע
לי.
 .2אני מבין שאהיה צפוי להרחקה אם לא אסכים לפתוח חשבון כאמור בסיוע המעסיק .להלן הסיבות לכך:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________

___________________
חתימת העובד

__________________
תאריך

ิคาชีแ้ จงของคนงานต่ างชาต
_______________ ่ีข้ าพเจ้ าผู้ลงนาม นาย/นาง _____________________ หนังสือเดินทางเลขท
หลังจากที่ได้ รับการเตือน ว่ าจะต้ องพูดความจริง ไม่ งนั ้ จะได้ รับโทษตามกฏหมาย ถ้ าไม่ ทาตาม
ขอชีแ้ จงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรดังกล่ าว :
1 ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิเสธ ที่จะได้ เปิ ดบัญชีธนาคารที่อิสราเอลในชื่อของเข้ าพเจ้ า เพื่อรับเงินเดือนของข้ าพเจ้ า
นายจ้ างของข้ าพเจ้ าได้ ขอให้ ข้าพเจ้ าไปเปิ ดบัญชีและจะพาไป
2 ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า จะโดนขับไล่ หากไม่ยอมไปเปิ ดบัญชีตามคาขอของนายจ้ าง ซึง่ มีเหตุผลดังนี ้ :
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________

ลายเซ็นคนงาน

____________________

่ีวันท

אישור עו"ד:
אני ,הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני מר /גב' _________________,
מספר זהות _______________ ,ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרותיו הנ"ל וחתם עליהן בפני.
_____________
חתימה

_______________
חותמת עו"ד

______________
מספר רישיון עו"ד

_______________
תאריך

