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 ' טבת תש"פח  
 2020ינואר  05  

 001 סימוכין:
 
 

 *מעודכן – 01/2020מינהל מספר  ראשחוזר 
 

 עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים,
 2020לשנת  -הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי  

 

 

בוצעו  %0.3034 2019בהתאם להנחיית הכנסות המדינה במשרד האוצר, עקב עליית  מדד חודש נובמבר 

 2020עדכונים בתעריפי אגרות עובדים זרים לשנת 

 :2020להלן יובא פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 

 2019סכום מעודכן לשנת  2020סכום מעודכן לשנת  סוג האגרה

אגרת בקשה כללי )מומחים, 
 1,210 ₪ 1,210 ₪ אומנים(

אגרת בקשה בענפי הבניין 
 והתעשייה 

₪ 900 ₪ 900 

אגרת בקשה בענף המסעדות 

 האתניות, כולל שפים מומחים
₪ 900 ₪ 900 

 600 ₪ 600 ₪ אגרת בקשה בענף החקלאות

אגרת בקשה מופחתת בענף 

 הסיעוד
₪ 310 ₪ 310 

תוספת אגרת בקשה בענף 
 290 ₪ 290 ₪ הסיעוד / עבור הערכת תלות

אגרה שנתית  כללי  )מומחים, 
 9,620 ₪ 9,650 ₪ אומנים (

אגרה שנתית בענפי הבניין 
 7,220 ₪ 7,240 ₪ והתעשייה 

אגרה שנתית בענף המסעדות 
 7,220 ₪ 7,240 ₪ האתניות, כולל שפים מומחים

 1,210 ₪ 1,210 ₪ אגרה שנתית בענף החקלאות

 12,260 ₪ 12,300 ₪ דמי היתר )בענף הבניין בלבד(

אגרת היתר למתן שירותי כוח 
 12,271 ₪ 12,308 ₪ אדם בענף הבניין  )חד שנתי(

 עפ"י תקנות הפיקדון עפ"י תקנות הפיקדון ןפיקדון חודשי בענף הבניי
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 2019סכום מעודכן לשנת  2020סכום מעודכן לשנת  סוג האגרה

 175 ₪ 175 ₪ 1אגרת רישיון ב/

 175 ₪ 175 ₪ 1אגרת אינטרויזה ב/ 

 

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 2010משנת 

 עשרה שקלים חדשים".
 

 2019סכום לשנת  2020סך מעודכן לשנת  סכומי ערבויות

פרטית לעובדים זרים  ללשכה
 הסיעוד: בענף

  

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

₪ 163,450 ₪ 166,654 

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

₪ 326,900 ₪ 333,310 

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

 בענף הסיעוד
₪ 544,833 ₪ 555,514 

ללשכה פרטית לעובדים זרים  
 555,514 ₪ 544,833 ₪   בענף החקלאות

 לקבלן כוח אדם לעובדים זרים
 7,638 ₪  ₪ 7,856 בענף בניין :
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סכום ניכוי מרבי  חודשי 
משכר עובד זר בעד מגורים 

 הולמים*
 2019סכום לשנת  2020סכום מעודכן לשנת 

 418.01 ₪ 423.91 ₪ ירושלים

 475.31 ₪ 482.02 ₪ אביב-תל

 316.90 ₪ 321.37 ₪ חיפה/מרכז

 281.72 ₪ 285.69 ₪ דרום

 259.21 ₪ 262.87 ₪ צפון

 

 

משכר עובד זר לגבי מגורים הולמים, יהא אחיד וללא קשר לאזור  המרביהחקלאות: סכום הניכוי  בענף

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

 לחודש.₪  238.82

לחודש ללא קשר ₪   308.9בגין הוצאות נלוות למגורים הולמים לעובד חקלאות יהא  המרביסכום הניכוי 

 .להיות המגורים בבעלות המעביד אם לאו

לחודש כסכום ₪  547.72מוד על גין מגורים והוצאות נלוות, יעמשכר עובדי חקלאות זרים ב המרביהניכוי 

 .אחיד

  

סכום ניכוי מרבי חודשי 
משכר עובד זר בעד הוצאות 

 נלוות למגורים
 2019סכום לשנת  2020סכום מעודכן לשנת 

 93.37 ₪ 93.65 ₪ כללי

 80.23 ₪ 80.47 ₪ עובד זר בסיעוד

 

 

סכום ניכוי מרבי מותר משכר 
 ביטוח רפואיעובד זר בעד 

 2019סכום לשנת  2020סכום מעודכן לשנת 

 136.24 ₪ 143.97 ₪ כללי
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 לגבי עובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי:*

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

 ₪. 143.97עובד  זר לפי התקנות לא יעלה על. התחייב להוציא, ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של 

 לגבי עובד זר המועסק בתחום אחר: 

מהסכום  1/3המעסיק  יהיה רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד, החזר הוצאות בשיעור שלא יעלה על 

 ₪.  125.47 -שהמעביד הוציא או התחייב להוציא אך לא יותר 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".

 
  

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 העתק:
 יוסף מנכ"ל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול-שלמה מור מר

 מר רונן לוי, חשב משרד הפנים
 עו"ד דניאל סלומון, היועץ המשפטי

 סגנית בכירה ליועמ"ש -הגב' שושנה שטראוס, עו"ד 
 הגב' הילה רענן, עו"ד, משרד הכלכלה

 מנהלת אגף מת"ש  –הגב' ענת טויטו 
  תמנהלת תחום פיקדונו –הגב' פנינה בראשי 

 מנהלת תחום חשבונות.  –הגב' סיגלית ליכטנשטיין 
 מר יוסי אדלשטיין, מנהל מינהל האכיפה
 מר עמוס ארבל, מנהל אגף מעמד ומרשם

 מר יגאל דוכן, מנהל מינהל בקורת גבולות 
 הגב' דנה וייס, משרד האוצר

  מנהל תחום ביקורת כספים וחשבונות, עדנה מימוןהגב' 
 משה נקש, מנהל אגף היתריםמר 

 עו"ד יפעת חן, מנהלת אגף תאגידים ולשכות
 גב' שרון טובול, מרכזת ענף תעשייה ושירותים

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

 
 


