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 ט"ו טבת תשפ"ג
 2023ינואר  08

 074-2022סימוכין: 
 

 
 23/2022חוזר ראש מינהל מס' 

 
 הולמים, עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים

 2023לשנת  -הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי  
 

 -בשיעור של כ 2022בהתאם להנחיית מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, עקב עליית מדד חודש נובמבר 

 2023ביחס למדד המקביל אשתקד, בוצעו עדכונים בתעריפי אגרות להעסקת עובדים זרים לשנת  %5.28

 :2023סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת להלן יובא פירוט 

 2022סכום מעודכן לשנת  2023סכום מעודכן לשנת  סוג האגרה

אגרת בקשה כללית )מומחים, 

 אומנים ומלונאות(
1,300 ₪  1,230 ₪  

אגרת בקשה בענפי הבניין 
  ₪ 920  ₪ 970 והתעשייה 

אגרת בקשה בענף המסעדות 
  ₪ 920  ₪ 970 האתניות, כולל שפים מומחים

  ₪ 620  ₪ 650 אגרת בקשה בענף החקלאות

אגרת בקשה מופחתת בענף 
  ₪ 310  ₪ 330 הסיעוד

תוספת אגרת בקשה בענף 
  ₪ 310  ₪ 320 עבור הערכת תלות -הסיעוד

אגרת בקשה למוסדות  סיעוד 
  ₪ 320  ₪ 330 בפיקוח משרד הבריאות

כללית  )מומחים, אגרה שנתית  
  ₪ 9,820  ₪ 10,340 אומנים ומלונאות(

אגרה שנתית בענפי הבניין 
  ₪ 7,370  ₪ 7,760 והתעשייה 

אגרה שנתית בענף המסעדות 

  ₪ 7,370  ₪ 7,760 האתניות, כולל שפים מומחים

  ₪ 1,230  ₪ 1,300 אגרה שנתית בענף החקלאות

אגרה שנתית למוסדות סיעוד 
 בפיקוח משרד הבריאות 

7,810 ₪  
 

- 

  ₪ 12,520  ₪ 13,180 דמי היתר )בענף הבניין בלבד(

אגרת היתר למתן שירותי כוח 
  ₪ 12,530  ₪ 13,190 אדם בענף הבניין  )חד שנתי(
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 2022סכום מעודכן לשנת  2023סכום מעודכן לשנת  סוג האגרה

/  ןפיקדון חודשי בענף הבניי
חברות ביצוע / טכנולוגיה 

סיעוד  מוסדות/  ייחודית / 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

 180 ₪ 185 ₪ 1אגרת רישיון ב/

 180 ₪ 185 ₪ 1ב/ האינטרו יזאגרת  

 
י)ד( לחוק, כך שהחל 1, תוקן סעיף 1991 –לחוק עובדים זרים, תשנ"א  12* הערה: במסגרת תיקון מספר 

, סכומי אגרת בקשה, אגרה שנתית ודמי היתר "יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה 2010משנת 
 שקלים חדשים".

 
 2022מעודכן לשנת  סכום 2023מעודכן לשנת  סכום סכומי ערבויות

ללשכה פרטית לעובדים זרים 
   :הסיעוד בענף

.  בשל היתר שניתן לטיפול 1
עובדים זרים  200ותיווך של עד 

 בענף הסיעוד
 ₪  176,211  ₪  167,376 

.   בשל היתר שניתן לטיפול 2
עובדים זרים  400ותיווך של עד 

 בענף הסיעוד

 
423,352 ₪  

 
334,753 ₪  

.   בשל היתר שניתן לטיפול 3
עובדים זרים  401-מ ותיווך של

 בענף הסיעוד

 
371,587 ₪  

 
557,921 ₪  

ללשכה פרטית לעובדים זרים  
₪ 371,587 בענף החקלאות  557,921 ₪  

 לקבלן כוח אדם לעובדים זרים
₪ 7,856  ₪ 8,837 בענף בניין :  

 

חודשי  מרביסכום ניכוי 
משכר עובד זר שאינו עובד 
חקלאות, בעד מגורים 

לגבי מגורים שאינם  -הולמים
 בבעלות המעסיק

 2022סכום מעודכן לשנת  2023סכום מעודכן לשנת 

  ₪ 431.1  ₪ 449.82 ירושלים

  ₪ 490.2   ₪ 511.49  אביב-תל

  ₪ 326.82  ₪ 341.02 חיפה/מרכז

  ₪ 290.54  ₪ 303.16 דרום

  ₪ 267.33  ₪ 278.94 צפון
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 :בבעלות המעסיק מגורים  לגבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המותר יהא מחצית מהסכומים דלעיל בלבד. המרביהניכוי 

 

 

 ם והוצאות נלוות למגורים:ימשכר, בעד מגורים הולמ מרביחודשי סכום ניכוי  -עובד זר בענף החקלאות  

משכר עובד זר לגבי מגורים הולמים, יהא אחיד וללא קשר לאזור גיאוגרפי  המרביחודשי סכום הניכוי ה

 לחודש. ₪ 253.42בישראל או לעובדה אם המגורים הם בבעלות החקלאי אם לאו, והסכום האחיד יעמוד על 

לחודש ללא קשר  ₪ 331.04בגין הוצאות נלוות למגורים הולמים לעובד חקלאות יהא  המרביסכום הניכוי 

 .אם לאו המעסיקמגורים בבעלות להיות ה

והוצאות נלוות, הולמים משכר עובדי חקלאות זרים בגין מגורים  המותר המרביחודשי הניכוי העל כן, סך 

 .לחודש כסכום אחיד ₪ 584.46מוד על יע

  

 

מותר משכר  מרביסכום ניכוי 
 עובד זר בעד ביטוח רפואי

 2022סכום מעודכן לשנת  2023סכום מעודכן לשנת 

  ₪ 146.55  ₪ 154.29 עובד זר בסיעוד ביתי

  ₪ 127.72  ₪ 134.46 עובד זר המועסק בתחום אחר

 

 לגבי עובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי ביתי:*

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

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

154.29 ₪. 

 *לגבי עובד זר המועסק בתחום אחר: 

כום מהס 1/3המעסיק יהיה רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד, החזר הוצאות בסכום שלא יעלה על 

 . ₪ 134.46 –שהמעסיק הוציא או התחייב להוציא בגין ביטוח רפואי לעובד, אך לא יותר מ 

         
 

                                        

חודשי  מרביסכום ניכוי 
משכר עובד זר שאינו עובד 
חקלאות, בעד הוצאות נלוות 

 למגורים

 2022סכום מעודכן לשנת  2023סכום מעודכן לשנת 

  ₪ 81.91  ₪ 86.23 ביתי עובד זר בסיעוד

  ₪ 95.33  ₪ 100.36 עובד זר המועסק בתחום אחר
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בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או צו הרחבה לבין הודעה זו, הוראות החוק, 

הן המחייבות. הסכומים המפורטים בהודעה זו מתעדכנים מפעם לפעם ויש  התקנות ההסכמים או הצווים

 לעקוב אחר השינויים בחקיקה הרלוונטית.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :העתקים
 מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה -תומר מוסקוביץ
 חשבת משרד הפנים -רו"ח יפעת ענבר

 היועץ המשפטי -עו"ד דניאל סלומון
 אכיפהראש מינהל  -מר יוסי אדלשטיין

 מר יואל ליפוביצקי, ראש מינהל האוכלוסין
 ראש מינהל בקורת גבולות -מר יגאל דוכן

 מנהלת אגף שירות למעסיקים -הגב' ענת טויטו
 מנהל אגף היתרים -מר משה נקש

 היחידה לבקרה פיננסית –רו"ח יעל וקחי 
 מנהלת יחידת פיקדונות -הגב' פנינה בראשי

 בכירה ליועמ"שסגנית  -עו"ד שושנה שטראוס
 סגנית בכירה לממונה על הכנסות המדינהרבקה לפינר, הגב' 
 מנהל תחום ביקורת כספים וחשבונות , עדנה מימוןהגב' 

 תים-מר מיכאל יחיא, מנהל פרויקט מת"ש, מל"ם
 

 


