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 לכבוד

 הלשכות הפרטיות בעלות התרים לתיווך עובדים זרים בענף החקלאות
 חקלאים בעלי התרים להעסקת עובדים זריםה

 
 

   ן בנק אכיפה מוגברת לגבי חובת הפקדת שכר עובד זר בחשבו –תזכורת חשובה  הנדון:         
 ומילוי חובות לשכה פרטית לתיווך עובדים זרים                                               

 
 

החובה להפקיד את שכר העובדים הזרים את   חקלאיםללשכות הפרטיות ולהזכיר ל הנני
פוי כוח או יגורם אחר יאף שנפתח על שם העובד הזר ושאין ל, לחקלאות בחשבון בנק בישראל

 לפעול בו.ה אהרש
 

וכן בהיתר , 9.3.0002 מספרהעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לנוהל  4.9 חובה זו קבועה בסעיף
 .1991 -, התשנ"א יג' לחוק עובדים זרים1להעסקת העובד הזר הניתן לפי סעיף 

 
 , 9.1.2001מספר  לנוהל לשכות פרטיות לתיווך עובדים זרים בחקלאות, 2.3.18כי סעיף  ,כן יודגש

אוסר על לשכה פרטית לפעול בחשבון בנק של עובד זר, במישרין או בעקיפין, אךבהתאם לנוהל, 
 הלשכה רשאית לסייע לעובד בפתיחת חשבון זה.

 
מגינה הן על העובד והן על החקלאי, כי במקרה של תלונה של עובד על אי  ,הקפדה על חובה זו

קציה לגבי גובה השכר ששולם יתן אינדיי ,בנקהשל חשבון תשלום שכר כדין, עיון בדפי ההפקדה 
 לעובד והתאמתו לרשום בתלוש השכר.

 
כך שדיווח כזה  ,בעתיד הקרוב, יכנס לתוקף נוהל חדש לגבי דיווח על עובדים זרים "נוטשים"

בשלושת  ,יתקבל וירשם רק אם יצורפו לו אישורים לגבי הפקדת שכר העובד הנוטש לחשבון בנק
)ואם חלק מהשכר שולם במזומן בהתאם לנוהל, גם אישור  ועד הנטישההחודשים שקדמו למ

זאת על מנת לקבל ראשית ראיה לכך שנטישת  ,בכתב של העובד על קבלת  אותו חלק מהתשלום(
 העובד אינה כתוצאה מהלנת שכר על ידי המעסיק. 

 
ביטול או  שקליבנק כאמור, אזי ינות לחשבועובדי חקלאות הפקדת שכר  המקרה שלא הוכחכל ב

 יסודית בהיתר ההעסקה שקיבל.החובה השלילת ההיתר של החקלאי בגין הפרת 
 

ת הפקדת שכר כי חקלאי שאינו מקיים חוב ,אבקש מכל הלשכות הפרטיות להבהיר לחקלאים
צפוי לשקילת בהתאם לקבוע בנוהל ובהיתר ההעסקה,  ,זרים בחשבון בנק בישראלה םעובדיל

במקרה שהחקלאי אינו כי  ,. כן יש להבהירתרים שלו להעסקת עובדים זריםישלילה או ביטול הה
על הלשכות לסייע לעובדים הזרים המבקשים זאת, ובין היתר עובדים זרים  ,פועל בהתאם להיתר

המתלוננים על אי תשלום שכר כדין ו/או אי הפקדת שכר בחשבון בנק בישראל, לעבור למעסיק 
, קהוחוק שירות התעסא ל64חובה לפי סעיף בהתאם ל ן, וזאת אחר בעל היתר העסקה פנוי כדי

כתבי התחייבות עליהם לפי , 1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א 2ז1סעיף , ולפי 1959 –התשי"ט 
 .הלשכות הפרטיות חתומות
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כי לפי מידע שהגיע לרשות ההגירה, חלק מהלשכות הפרטיות מתעלמות מחובותיהן הנ"ל  ,יצוין
או צפויה לשקילת ביטול עמוד בחובותיה לפי החוקים הנ"ל, לשכה פרטית שלא ת .כלפי העובדים

 שבידה, וכן לחילוט ערבויות במקרים מתאימים, לאחר שימוע כדין.התיווך  היתרסיוג 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,     
 

 יואל ליפובצקי
 ש מינהל שירותרא                                                                       
 למעסיקים ועובדים זרים                                                                             

 
 העתק:

 האוכלוסין וההגירה.  מנכ"ל רשות -מר אמנון בן עמי
 .ס.בכירה ליועמ"ש -גב' שושנה שטראוס, עו"ד

 מר אהרון בראזני, ממונה הסכמים בילטראליים. 
 .האכיפה מינהל ראש ,אדלשטיין וסיי מר
 א. "מנ לשכות בכיר אגף מנהל ,לקח אבי מר
 ומעמד.  מרשם אגף מנהל ,ארבל עמוס מר

 אגף לשכות פרטיות ותאגידים. , מנהלתגב' יפעת חן, עו"ד
 מר משה נקש, מנהל אגף היתרים. 
 גב' ענת טויטו, מנהלת אגף מת"ש. 

 .פטיתמחלקה מש -עו"דיונית רוסו מנשה, גב' 
 .יה"במנהלת יחידת  –גב' רינה קונפורטי 

 .גב' לימור ארזני, רע"ן
 .אגף מת"ש -גב' פנינה בראשי

 .חקלאותגב' מיטל כהן שבתאי, 


