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חוזר ח – 2712 - 06
לכבוד
מנכ"לי הבנקים
שלום רב,

הנדון :תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות
 .1היקף ההעברות הבנקאיות לצורך תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים צפוי לגדול ביחס למצב
הנוכחי על רקע מהלכים שונים שמקדמת מדינת ישראל ,וביניהם :הגברת המגבלות על
השימוש במזומן; פקיעת תוקף הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי
האזור או תושבי המועצה הפלסטינית; הטלת חובה על מעסיקים לתשלום שכר לעובדים
פלסטינים באמצעי תשלום שאינם מזומן .לאור זאת ,בנק ישראל פועל לקידום מהלך אשר
יאפשר למערכת הבנקאית לגשת למידע הקיים ברשות האוכלוסין בנוגע לעובדים פלסטיניים
בעלי רישיון עבודה בישראל.
 .2לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ,ובאישור נגיד בנק
ישראל ,החלטתי לקבוע את הדרישות הבאות:
 .2.1לתפיסת הפיקוח על הבנקים ,אימות המידע אודות מועסקים מול מאגר מידע רשמי של
מדינת ישראל ,יש בו בכדי להפחית משמעותית את הסיכון למימון טרור ולהלבנת הון
הגלום בפעילות ,מאחר ומעיד על היעדר מידע של גורמי הביטחון בישראל על מעורבות
בטרור ועל חוקיות ההעסקה .לפיכך ,הנכם נדרשים בעת ביצוע העברה בנקאית לצורך
תשלום לעובדים פלסטיניים ,לאמת את המידע אודות העובד ,אל מול המידע שיונגש
ממאגר המידע של רשות האוכלוסין.
 .2.2בדיקה זו אל מול מאגר רשמי של מדינת ישראל יכולה להחליף את הבדיקה הנדרשת מכח
סעיף 13א(()3ב) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של תאגידים
בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,תשס"א.2001-
 .2.3לאור האמור ,המערכת הבנקאית נדרשת להשלים את ההיערכות לשימוש במידע שיונגש
ממאגר המידע של רשות האוכלוסין ולמתן שירות של תשלומי שכר באמצעות העברות
בנקאיות בהיקפי פעילות משמעותיים ,לכל המאוחר עד ליום .31.10.2022
 .2.4ככל שתוטל חובה על המעסיקים לשלם את תשלום השכר באמצעות העברה בנקאית,
הפיקוח על הבנקים יראה את שירות העברת הכספים כחלק מניהול חשבון ,ולכן בחינת
סירוב הבנקים לתת את השירות תיעשה בשים לב להוראות סעיף  2לחוק הבנקאות
(שירות ללקוח) ,התשמ"א ,1981-כלומר סירוב לתת את השירות ייתכן רק במידה שהוא
סביר.

ת"ד  ,780ירושלים  | 91007טל | 02-6552400 :אתר אינטרנטwww.boi.org.il :

 .3תחולה – סעיף  2.4למכתבי זה לא יחול על בנק חוץ.
 .4הפיקוח על הבנקים יבחן בהמשך את שילוב האמור במכתב זה במסגרת הוראת ניהול בנקאי
תקין מס' ( 411ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור).

בכבוד רב,
יאיר אבידן
המפקח על הבנקים
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