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"חטבתתשע"חכ
2018ינואר15


001סימוכין:




01/18מספרראשמינהלחוזר-


עדכוןסכומיאגרות,פיקדון,ערובה,ניכויבעדמגוריםהולמים,
 8201לשנת-הוצאותנלוותוזיכויבעדביטוחרפואי



בוצעו%0030.07201מדדחודשנובמברעלייתאוצר,עקבמשרדההנחייתהכנסותהמדינהבבהתאםל

8201בתעריפיאגרותעובדיםזריםלשנתעדכונים

:8201המעודכניםלשנת,הערבויותוהניכוייםהמותרים,סכומיהאגרותיובאפירוטלהלן



2017סכוםלשנת2018סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

מומחים, כללי ) אגרת בקשה

 (אומנים

1,190 ₪ 1,190 ₪ 

אגרת בקשה בענפי הבניין 

 והתעשייה 

890 ₪ 890 ₪ 

אגרת בקשה בענף המסעדות 

 האתניות, כולל שפים מומחים

890 ₪ 

 

890 ₪ 

 

 ₪ 590 ₪ 600 אגרת בקשה בענף החקלאות

בקשה מופחתת בענף אגרת 

 הסיעוד

300 ₪ 300 ₪ 

 תוספת אגרת בקשה בענף הסיעוד

 תלות/ עבור הערכת 

290 ₪ 290 ₪ 

מומחים, כללי  ) אגרה שנתית 

 (אומנים 

9,500 ₪ 9,480 ₪ 

אגרה שנתית בענפי הבניין 

 והתעשייה 

7,130 ₪ 7,110 ₪ 

אגרה שנתית בענף המסעדות 

 כולל שפים מומחים האתניות,

7,130 ₪ 7,110 ₪ 
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2017סכוםלשנת2018סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

 ₪ 1,190 ₪ 1,190 אגרה שנתית בענף החקלאות

 ₪ 12,080 ₪ 12,120 דמי היתר )בענף הבניין בלבד(

אגרת היתר למתן שירותי כוח 

 שנתי(חד )אדם בענף הבניין  

12130  ₪ 11,940 ₪ 

 ₪ 710 ₪ 710 ןחודשי בענף הבניי פיקדון

 ₪ 175 175 1/אגרת רישיון ב

 ₪ 175 175 1אגרת אינטרויזה ב/ 



י)ד(לחוק,כךשהחל1תוקןסעיף,1991–,תשנ"אלחוקעובדיםזרים12*הערה:במסגרתתיקוןמספר
 סכומי2010משנת היתר, ודמי אגרהשנתית בקשה, שלאגרת שהואמכפלה לסכוםהקרוב "יעוגלו

 עשרהשקליםחדשים".
 


סכומיערבויות


2018סךמעודכןלשנת


2017סכוםלשנת

ללשכה פרטית לעובדים זרים 
   הסיעוד: בענף

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

 בענף הסיעוד
164,684 ₪ 164,191 ₪ 

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

 בענף הסיעוד
329,369 ₪ 328,384 ₪ 

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

 בענף הסיעוד
548,946 ₪ 547,304 ₪ 

ללשכה פרטית לעובדים זרים  
 ₪ 547,304 ₪ 548,946   בענף החקלאות

 לקבלן כוח אדם לעובדים זרים
 בענף בניין :

עבור כל עובד שהתאגיד ₪   7,385
 2018יבקש להעסיק בשנת 

עבור כל עובד שהתאגיד ₪   7,189
 2017יבקש להעסיק בשנת 
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חודשי  מירבי ניכוי סכום

 בעד זר עובד מגוריםמשכר

*הולמים

2017סכוםלשנת2018סכוםמעודכןלשנת

 ₪ 405.05 ₪ 411.56 ירושלים

 ₪ 460.58 467.98₪ אביב-תל

 ₪ 307.08 ₪ 312.01 חיפה/מרכז

 ₪  272.98 ₪ 277.37 דרום

 ₪ 251.17 ₪ 255.21 צפון

 

 

החקלאות:סכוםהניכויהמירבימשכרעובדזרלגבימגוריםהולמים,יהאאחידוללאקשרלאזורבענף

על יעמוד והסכוםהאחיד אםלאו, לעובדהאםהמגוריםהםבבעלותהחקלאי או בישראל גיאוגראפי

לחודש.₪231.87

לחודשללאקשר₪301בגיןהוצאותנלוותלמגוריםהולמיםלעובדחקלאותיהאסכוםהניכויהמירבי

 .להיותהמגוריםבבעלותהמעבידאםלאו

ב זרים חקלאות עובדי משכר המירבי יעהניכוי נלוות, והוצאות מגורים גין על 532.87מוד לחודש₪

 .כסכוםאחיד

  

חודשי מירבי ניכוי סכום

 בעד זר עובד הוצאותמשכר

למגוריםנלוות

2017סכוםלשנת2018סכוםמעודכןלשנת

 ₪  91.99 ₪ 92.27 כללי

 ₪  79.04 ₪ 79.28 עובד זר בסיעוד



 

סכוםניכוימירבימותרמשכר

 בעד זר רפואיעובד ביטוח



2017סכוםלשנת2018סכוםמעודכןלשנת

₪ 134.63 כללי  123.24 * ₪ 
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טיפולסיעודי:לגביעובדזרהמועסקבמתן*

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

 134.63₪. התחייב להוציא, ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד  זר לפי התקנות לא יעלה על

אחר: בתחום המועסק זר עובד חזר , ההחודשי של העובדיהיה רשאי לנכות משכרו  המעסיק  לגבי

 אך לא יותר  מהסכום שהמעביד הוציא או התחייב להוציא 1/3הוצאות בשיעור שלא יעלה על 

 . ₪ 123.61 -מ




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

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

 לפעם ויש לעקוב אחר השינויים בחקיקה הרלוונטית".




בכבודרב


יואלליפובצקי
 ראשמינהל

 
העתק:

מנכ"לרשותהאוכלוסין,ההגירהומעבריהגבוליוסף-מרשלמהמור
משרדהפנים,חשברונןלוימר

עו"דדניאלסלומון,היועץהמשפטי
סגניתבכירהליועמ"ש-עו"דהגב'שושנהשטראוס,

,עו"ד,משרדהכלכלההילהרענןהגב'
מנהלתאגףמת"ש–הגב'ענתטויטו

תפיקדונומנהלתתחום–הגב'פנינהבראשי
מנהלתתחוםחשבונות.–הגב'סיגליתליכטנשטיין

מריוסיאדלשטיין,מנהלמינהלהאכיפה
לשכותבכירמראבילקח,מנהלאגף

מרעמוסארבל,מנהלאגףמעמדומרשם
מינהלבקורתגבולותמריגאלדוכן,מנהל
מנהלתיחידתיה"בגב'רינהקונפורטי,

,משרדהאוצרדנהוייסהגב'
 מנהלתחוםביקורתכספיםוחשבונות,עדנהמימוןהגב'

אגףהיתריםמנהלמרמשהנקש,
לשכותתאגידיםואגףמנהלת,עו"דיפעתחן

ענףתעשייהושירותיםמרכזתגב'שרוןטובול,
תים-מרמיכאליחיא,מנהלפרויקטמת"ש,מל"ם

תפוצהפנימית,אגףמת"ש



