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כ"טטבתתשפ"ב
0200ינואר20

22020200סימוכין:


2020200חוזרראשמינהלמספר


עדכוןסכומיאגרות,פיקדון,ערובה,ניכויבעדמגוריםהולמים,
 0200לשנת-הוצאותנלוותוזיכויבעדביטוחרפואי



בשיעור0200יתמינהלהכנסותהמדינהבמשרדהאוצר,עקבעלייתמדדחודשנובמברבהתאםלהנחי

ביחסלמדדהמקבילאשתקד,בוצעועדכוניםבתעריפיאגרותלהעסקתעובדיםזריםלשנת%4.0-שלכ

0200

:0200להלןיובאפירוטסכומיהאגרות,הערבויותוהניכוייםהמותרים,המעודכניםלשנת



0200סכוםמעודכןלשנת0200סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

אגרת בקשה כללית )מומחים, 
אומנים ומלונאות(

0,2,1 ₪  0,211 ₪  

אגרת בקשה בענפי הבניין 
  ₪ 011  ₪ 021והתעשייה 

אגרת בקשה בענף המסעדות 
  ₪ 011  ₪ 021האתניות, כולל שפים מומחים

₪  021אגרת בקשה בענף החקלאות  011  ₪  

אגרת בקשה מופחתת בענף 
  ₪ 01,  ₪ 01,הסיעוד

תוספת אגרת בקשה בענף 
  ₪ 201  ₪ 01,עבור הערכת תלות -הסיעוד

אגרת בקשה בענף מוסדות 
  ₪ 01,  ₪ 21, סיעוד

אגרה שנתית  כללית  )מומחים, 
  ₪ 0,501  ₪ 0,821אומנים ומלונאות(

אגרה שנתית בענפי הבניין 
  ₪ 211,,  ₪ 1,,,,והתעשייה 

אגרה שנתית בענף המסעדות 
  ₪ 211,,  ₪ 1,,,,האתניות, כולל שפים מומחים

  ₪ 0,211  ₪ 0,2,1אגרה שנתית בענף החקלאות

  ₪ 02,2,1  ₪ 02,521דמי היתר )בענף הבניין בלבד(

אגרת היתר למתן שירותי כוח 
  ₪ 02,2,5  ₪ 02,5,1אדם בענף הבניין  )חד שנתי(
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0200סכוםמעודכןלשנת0200סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

/  ןבענף הבנייפיקדון חודשי 
חברות ביצוע / טכנולוגיה 

מוסדות 2ייחודית / סיעוד
סיעוד / מלונאות / תעשייה

 עפ"י תקנות הפיקדון עפ"י תקנות הפיקדון

פיקדון חודשי לעובדים זרים 
 שהם מסתננים

 עפ"י חוק עובדים זרים עפ"י חוק עובדים זרים

 175 ₪ 180 ₪0אגרת רישיון ב/

 175 ₪ 180 ₪0אגרת אינטרויזה ב/ 


י)ד(לחוק,כךשהחל0,תוקןסעיף0990–לחוקעובדיםזרים,תשנ"א00*הערה:במסגרתתיקוןמספר

 של0202משנת שהואמכפלה לסכוםהקרוב "יעוגלו היתר ודמי אגרהשנתית בקשה, אגרת סכומי ,
עשרהשקליםחדשים".

 
 

0200ןלשנתמעודכסכום0200מעודכןלשנתסכוםסכומיערבויות

הסיעוד:ללשכהפרטיתלעובדיםזריםבענף

.  בשל היתר שניתן לטיפול 0
עובדים זרים  211ותיווך של עד 
בענף הסיעוד

   ₪ 167,376 ₪ 163,450 

.   בשל היתר שניתן לטיפול 2
עובדים זרים  011ותיווך של עד 
בענף הסיעוד

 
,,0,,5, ₪  ₪ 326,900 

פול .   בשל היתר שניתן לטי,
עובדים זרים  010-מ ותיווך של

בענף הסיעוד

 
55,,020 ₪  ₪ 544,833 

ללשכה פרטית לעובדים זרים  
  בענף החקלאות

 
55,,020 ₪  ₪ 544,833 

 לקבלן כוח אדם לעובדים זרים
₪ 850,,בענף בניין :  ,,850 ₪  
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סכוםניכוימירביחודשי
משכרעובדזרשאינועובד

וריםחקלאות,בעדמג
לגבימגוריםשאינם-הולמים

בבעלותהמעסיק

0200סכוםמעודכןלשנת0200סכוםמעודכןלשנת

  ₪ 020.0  ₪ 0,0.0ירושלים

  ₪ 080.85  ₪ 001.2 אביב-תל

₪  20.82,חיפה/מרכז  ,2,.20 ₪  

₪  201.50דרום  28,.,, ₪  

₪  ,,.,20צפון  200.00 ₪  



















מהסכומים דלעיל בלבד. מחציתהניכוי המירבי המותר יהא :לגבימגוריםבבעלותהמעסיק



  החקלאות בענף זר -עובד ניכוי סכום הולמחודשי מגורים בעד משכר, נלוותימירבי והוצאות ם

 למגורים:

מירבי משכר עובד זר לגבי מגורים הולמים, יהא אחיד וללא קשר לאזור גיאוגרפי חודשי הסכום הניכוי ה

₪  78.040לאו, והסכום האחיד יעמוד על  בישראל או לעובדה אם המגורים הם בבעלות החקלאי אם

 לחודש.

לחודש ללא ₪  404.44סכום הניכוי המירבי בגין הוצאות נלוות למגורים הולמים לעובד חקלאות יהא 

 .אם לאו המעסיקקשר להיות המגורים בבעלות 

 סך כן, העל ההניכוי המותרמירביחודשי מגורים זריםבגין חקלאות עובדי ותוהוצאהולמיםמשכר

.לחודשכסכוםאחיד₪338.40מודעלנלוות,יע

 



 

 



סכוםניכוימירביחודשי
עובדזרשאינועובדמשכר

חקלאות,בעדהוצאותנלוות
למגורים

0200סכוםמעודכןלשנת0200סכוםמעודכןלשנת

₪  80.00ביתיעובד זר בסיעוד  ,0.00 ₪  

₪  ,,.05עובד זר המועסק בתחום אחר  0,.10 ₪  
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סכוםניכוימירבימותר
משכרעובדזרבעדביטוח

רפואי
0200סכוםמעודכןלשנת0200סכוםמעודכןלשנת

  ₪ 00.,00  ₪ 000.55 עובד זר בסיעוד ביתי

  ₪ 2,.020  ₪ 2,.,02 עובד זר המועסק בתחום אחר

 

במתןטיפולסיעודיביתי:לגביעובדזרהמועסק*

מהסכום שהמעסיק הוציא או  מחציתהמעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר סכום שלא יעלה על 

התחייב להוציא בגין ביטוח רפואי לעובד, ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד  זר לפי התקנות 

 ₪.33..04לא יעלה על 

 

*לגביעובדזרהמועסקבתחוםאחר:

מהסכום  024המעסיק יהיה רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד, החזר הוצאות בסכום שלא יעלה על 

                                                ₪.  008.80 –שהמעסיק הוציא או התחייב להוציא בגין ביטוח רפואי לעובד, אך לא יותר מ 

, הסכם קיבוצי או צו הרחבה לבין הודעה זו, הוראות בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק, תקנות

החוק, התקנות ההסכמים או הצווים הן המחייבות. הסכומים המפורטים בהודעה זו מתעדכנים מפעם 

לפעם ויש לעקוב אחר השינויים בחקיקה הרלוונטית.





 

 
העתקים:

מנכ"לרשותהאוכלוסיןוההגירה-עו"דתומרמוסקוביץ
חשבתמשרדהפנים-רו"חיפעתענבר

היועץהמשפטי-עו"דדניאלסלומון
ראשמינהלאכיפה-מריוסיאדלשטיין

מריואלליפוביצקי,ראשמינהלהאוכלוסין
ראשמינהלבקורתגבולות-מריגאלדוכן

מנהלאגףפיננסיםוביקורת-רו"חרועיעמיר
מנהלתאגףשירותלמעסיקים-הגב'ענתטויטו
לאגףהיתריםמנה-מרמשהנקש

היחידהלבקרהפיננסית–רו"חיעלוקחי
מנהלתיחידתפיקדונות-הגב'פנינהבראשי

סגניתבכירהליועמ"ש-עו"דשושנהשטראוס
סגניתבכירהלממונהעלהכנסותהמדינההגב'רבקהלפינר,

מנהלתחוםביקורתכספיםוחשבונות,עדנהמימוןהגב'
 כלהעו"דהילהרענן,משרדהכל

תים-מרמיכאליחיא,מנהלפרויקטמת"ש,מל"ם



