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 חוזר ראש מינהל 1406142 -לכבוד
ציבור העובדים הזרים בישראל בענף החקלאות
הנדון :חובת תשלום שכר עובד זר לחקלאות לחשבון בנק בישראל
על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה ,שכרו של עובד זר חייב להיות משולם לחשבון בנק בישראל.
חובה זו נקבעה על מנת לוודא שהעובד הזר ידע בדיוק כמה שכר הוא קיבל כל חודש ,ולמנוע חילוקי
דעות בין חקלאי לעובד זר לגבי גובה השכר ששולם.
בנוסף ,הפקדת השכר לחשבון הבנק מאפשרת לעובד הזר להחליט איך ומתי הוא רוצה להעביר את
הכספים לחו"ל ,ולדעת בדיוק מה יהיו הפרשי השער בגין החלפת השקלים לבהאט תאילנדי ומה
יהיו העמלות בגין ההעברה.
החקלאי המעסיק עובד זר חייב לסייע לעובד הזר לפתוח חשבון בנק ,וכן לאפשר לו גישה לבנק או
לשירותים בנקאיים (כגון באמצעות דואר נע אם החשבון נפתח בבנק הדואר) באופן סביר לצורך
משיכת כספים או ביצוע העברות.
על חשבון הבנק להיות על שם העובד הזר בלבד ,ואסור שגורם אחר ,ובכלל זה החקלאי ,מנהל
עבודה מטעמו ,לשכה פרטית ,גורם מטעמה ,או חלפן כספים יחזיקו הרשאות או ייפוי כוח לפעול
בחשבון של העובד .כן אסור לגורמים אלו להחזיק בכרטיס כספומט של העובד או את הסיסמא
הסודית שלו לפעול בחשבון.
חובה על העובד הזר לשתף פעולה עם החקלאי המבקש לסייע לו לפתוח חשבון בנק כאמור ,ועובד
שימצא כי סרב לשתף פעולה עם מעסיקו כאשר המעסיק ניסה לסייע לו לפתוח חשבון בנק  ,צפוי
להפסקת עבודתו ולהרחקתו מישראל לאחר שימוע.
אם יהיו לך שאלות בקשר לפתיחת חשבון הבנק ,או תלונות הקשורות לנושאים שהוזכרו לעיל,
דהיינו ,העדר סיוע מהמעסיק לפתוח חשבון ,גורם זר המחזיק בהרשאה או כרטיס או סיסמא לאחר
פתיחת החשבון ,וכו' ,תוכלו להתקשר לקו החם בטל.30-00/3233700733 :
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