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לכבוד
ציבור החקלאים מעסיקים עובדים זרים
א.ג.
הנדון :ריענון בדבר חובת הפקדת שכר עובדים זרים לחשבונות בנק בישראל
במטרה למנוע חילוקי דעות בין מעסיקים ועובדים בדבר גובה השכר ששולם מידי חודש ,ולאפשר
לעובד הזר להעביר את שכרו לחו"ל בעמלה והפרשי שער הידועים לו מראש ,וכן לצורך הקלה על
הפיקוח ,נקבעה בהחלטת ממשלה ובתנאי ההיתרים להעסקת עובדים זרים ,חובת תשלום שכר
עובד זר בחקלאות לחשבונות בנק בישראל.
בהתאם להנחיה ,על החקלאי לסייע לעובד לפתוח את חשבון הבנק בבנק הנמצא בקרבת היישוב
או בבנק המספק שירותי בנקאות נעים המגיעים ליישוב ,תוך מתן הסברים נדרשים באמצעות
תרגום לשפה התאית ,ולאפשר לעובד הזר גישה סבירה לחשבון על מנת לבצע בו פעולות.
כן חל איסור על החקלאי או מי מטעמו או מי מטעם הלשכה הפרטית או חלפן כספים להחזיק
בהרשאה או ייפוי כוח לפעול בחשבון ה בנק ,שיהא על שם העובד הזר בלבד ,וחל איסור שהחקלאי
או גורם אחר כאמור יחזיק בכרטיס הכספומט של העובד או יבצע פעולות בחשבון מלבד הפקדות
כאמור.
על החקלאי לשמור בידיו אישורים פרטניים על ביצוע הפקדה לחשבון של כל עובד מידי חודש ,על
מנת שניתן יהא להבין מאישורים אלו מה הסכום שהופקד לכל חשבון בפועל (לא אישור מרוכז)
חתומים על ידי הבנק ,ולהציגם לרשויות לבקשתן.
לאחרונה נטען כי ישנם עובדים זרים המסרבים לבקשות חקלאים לפתוח חשבונות בנק לקבלת
שכרם .לשם כך ,הוכן החוזר המצ"ב בשפה התאילנדית ,המבהיר לעובדים כי חובה לשתף פעולה
עם החקלאי המבקש לסייע לו לפתוח חשבון בנק ,אשר עליכם להעביר לכל עובד זר המועסק על
ידכם .אם לאחר העברת החוזר ,ולאחר שפעלתם לסייע לעובד לפתוח חשבון בנק כמפורט לעיל,
העובד אינו משתף פעולה לצורך פתיחת חשבון ,עליכם להפנות את העובד לקו החם לקבלת
הסברים נוספים ,בטל.30-00/3233700733 :
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אם בכל זאת לטענתכם העובדים הזרים במשקכם מסרבים לפתוח חשבון בנק ,תוכלו לפנות
לרשות ההגירה ,לידי מיטל כהן שבתאי ,בפקס  ,30-4/97772טל לאישור קבלת הפקס30- :
 ,0072202בתצהיר חתום בפני עו"ד ,המפרט את שמותיהם ,מספרי הדרכון ומספרי הטלפון
הניידים של העובדים הרלוונטיים ,הפעולות שבוצעו על ידכם לצורך סיוע לעובדים לפתוח את
חשבון הבנק ,וסניף הבנק הרלוונטי על מנת שהרשויות יוכלו לבצע ביקורת לעניין זה (ראה טופס
דיווח נספח לחוזר זה) .לא תתקבל הודעה כאמור ללא מספר טלפון עדכני של העובד הזר ושאינה
על גבי הנספח המצורף לחוזר זה .את התצהיר יש לשלוח לכל היותר תוך  03יום מיום הודעתי זו,
לגבי עובדים ותיקים ,ותוך  03יום מיום קליטת עובד זר חדש.
חקלאי המסרב לסייע לעובדיו הזרים לפתוח חשבונות בנק או מונע מהעובד גישה לחשבון בנק
שפתח או המחזיק בהרשאה או כרטיס כספומט או סיסמא של חשבן הבנק של העובד לאחר
פתיחתו ,או עובד זר המסרב לשתף פעולה בסיוע המעסיק לפתוח חשבון בנק לקבלת שכרו ,יהיו
צפויים לסנקציות מינהליות לאחר שימוע.
רשות האוכלוסין וההגירה מציעה לארגוני החקלאים או ליישובים חקלאים בהם מספר רב של
עובדים זרים לפנות לבנקים הרלוונטיים ולארגן ימים פתוחים ומרוכזים לצורך פתיחת חשבונות
בנק לעובדים זרים בצורה מרוכזת .ככול שתבקשו בעוד מועד השתתפות נציגי הרשות בכנס
כאמור שיסבירו לעובדים ולחקלאים אודות חובת פתיחת החשבון ,באמצעות מתורגמן ,הרשות
תפעל לשליחת נציג רלוונטי מטעמה .יש לשים לב כי בחלק מהבנקים ישנו חומר הסברה בשפה
התאילנדית אשר ניתן למסור לעובדים לצורך הקלה על ביצוע הפעולות.
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