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2522ינוארב50

שבטתשפ"בב'ג

55222522סימוכין:

לכבוד

בעליהיתרלהעסקתעובדיםזריםבענףהסיעוד

סיעודלשכותפרטיותב



שלוםרב,



 2522לשנתהסיעודוניכוייםמותריםבענףסכומיאגרותעדכוןהנדון:

 

 :2222והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת  רוט סכומי האגרותלהלן פי

 

2522סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

₪  012 בענףהסיעודלהיתראגרתבקשהמופחתת  

תוספתאגרתבקשהבענףהסיעוד2עבורהערכת

 תלות
012  ₪  

 180 ₪1ב2לעובדאגרתרישיון

 180 ₪ 1אגרתאינטרויזהב2



ניכוייםמותריםמהשכר:



סכוםניכוימרביחודשי

מגוריםמשכרעובדזרבעד

הולמים

2522סכוםמעודכןלשנת

להלןסכומיהניכויהחודשייםהמותריםכאשרהמגורים

בבעלותהמעסיקאינםהמסופקיםלעובד

)כאשרהמגוריםהםבבעלותהמעסיק,סכוםהניכויהמותר

(זוהואמחציתמהסכוםהמצויןבעמודה

₪  10131 ירושלים  

₪  1.232 אביב-תל  

₪  02.322 חיפה/מרכז  

₪  2.2391 דרום  

₪  300..2 צפון  
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המועסקבמתןטיפולסיעודי:משכרעובדזרהוצאותנלוותומגוריםבעבורסכוםניכוימרבימותר

 

תשלום  ועבור ובחשמל במים השימוש עבור סכום חודשי הזר העובד של משכרו לנכות רשאי מעסיק

 3₪ 1321.  ,המגורים )ארנונה( מקום על ִמסים

 

המועסקבמתןטיפולסיעודי:ביטוחרפואימשכרעובדזרבעבורסכוםניכוימרבימותר

 

המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר שיעור שלא יעלה על מחצית מהסכום שהמעביד הוציא או 

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

 3₪ .99311לא יעלה על 

                                                

 משכר המינימום, אם נקבע בחוזה כי עלות כלכלת העובד תחול על המעסיק3 12%: עד כלכלה

 

 ,נלוות והוצאות הולמים מגורים ,בריאות ביטוחהמותר משכרו עובד זר בגין  המרבי החודשי הניכוי

וכי  אוטומטי, אינו זה יניכו כי להדגיש חשוב .העובד של משכרו 29% עד הוא, למעסיק של העובד וחובות

 29%-פחות מ הוא המותרים הניכויים שיעור כאשר ,לכן בפועל3 הוצאות בגין רק לנכות מותר למעסיק

 ניכוייםה שבהם סכום במקרים כך, על נוסף 29%3-מלוא ה לנכות את זכאי אינו המעסיק מהמשכורת,

 חודש לגבי חריג קיים .חודש מדי 29%-מ יותר לנכות זכאי אינו , המעסיק29%על  עולה בפועל יםהמותר

 .מהמשכורת 29%, אפילו אם הן עולות על המורשות ההוצאות כל את מותר לנכות ובו האחרון, העבודה

 

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

החוק, התקנות ההסכמים או הצווים הן המחייבות3 הסכומים המפורטים בהודעה זו מתעדכנים מפעם 

 לפעם ויש לעקוב אחר השינויים בחקיקה הרלוונטית"3

 

 בברכת בריאות טובה לכולם3

 

                                
 


