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"טטבתתשפ"אי
2021ינואר03

01/2021סימוכין:


01/2021חוזרראשמינהלמספר



עדכוןסכומיאגרות,פיקדון,ערובה,ניכויבעדמגוריםהולמים,

 2021לשנת-הוצאותנלוותוזיכויבעדביטוחרפואי


בוצעו%5952.02020בהתאםלהנחייתהכנסותהמדינהבמשרדהאוצר,עקבירידתמדדחודשנובמבר

2021עדכוניםבתעריפיאגרותעובדיםזריםלשנת

:2021להלןיובאפירוטסכומיהאגרות,הערבויותוהניכוייםהמותרים,המעודכניםלשנת



2020סכוםמעודכןלשנת2021סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

אגרתבקשהכללי)מומחים,
 1,210 ₪  ₪ 1,200אומנים(

שהבענפיהבנייןאגרתבק
 900 ₪  ₪ 900והתעשייה

אגרתבקשהבענףהמסעדות
האתניות,כוללשפים

מומחים
900 ₪  ₪ 900 

₪  600אגרתבקשהבענףהחקלאות  ₪ 600 

אגרתבקשהמופחתתבענף
 310 ₪  ₪ 310הסיעוד

תוספתאגרתבקשהבענף
 290 ₪  ₪ 290הסיעוד/עבורהערכתתלות

לליאגרהשנתיתכ
 9,650 ₪  ₪ 9,590)מומחים,אומנים(

אגרהשנתיתבענפיהבניין
 7,240 ₪  ₪ 7,200והתעשייה

אגרהשנתיתבענףהמסעדות
האתניות,כוללשפים

מומחים
7,200 ₪  ₪ 7,240 

 1,210 ₪  ₪ 1,200אגרהשנתיתבענףהחקלאות

דמיהיתר)בענףהבניין
בלבד(

 
12,230 ₪  

  
₪ 12,300 

תהיתרלמתןשירותיאגר
כוחאדםבענףהבניין)חד

שנתי(
12,235 ₪  ₪ 12,308 
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2020סכוםמעודכןלשנת2021סכוםמעודכןלשנתסוגהאגרה

/ןפיקדוןחודשיבענףהבניי
חברותביצוע/טכנולוגיה

ייחודית/סיעוד
 עפ"י תקנות הפיקדון עפ"י תקנות הפיקדון

פיקדוןחודשילעובדיםזרים
 עפ"י חוק עובדים זרים עפ"י חוק עובדים זריםשהםמסתננים

 175 ₪ 175 ₪1אגרתרישיוןב/

 175 ₪ 175 ₪1ב/היזאינטרואגרת




י)ד(לחוק,כךשהחל1,תוקןסעיף1991–לחוקעובדיםזרים,תשנ"א12*הערה:במסגרתתיקוןמספר

 של2010משנת שהואמכפלה לסכוםהקרוב "יעוגלו היתר ודמי אגרהשנתית בקשה, אגרת סכומי ,
.עשרהשקליםחדשים"


 

2020סךמעודכןלשנת2021סךמעודכןלשנתסכומיערבויות

ללשכהפרטיתלעובדיםזרים
הסיעוד:בענף

.בשלהיתרשניתןלטיפול1
עובדים200ותיווךשלעד

זריםבענףהסיעוד
₪ 163,450 ₪ 163,450 

.בשלהיתרשניתןלטיפול2
עובדים400ותיווךשלעד

זריםבענףהסיעוד
₪ 326,900 ₪ 326,900 

.בשלהיתרשניתןלטיפול3
עובדים401-מותיווךשל

זריםבענףהסיעוד
₪ 544,833 ₪ 544,833 

ללשכהפרטיתלעובדיםזרים
 544,833 ₪ 544,833 ₪בענףהחקלאות

לקבלןכוחאדםלעובדים
₪ 7,856בענףבניין:זרים  7,856 ₪  
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יסכוםניכוימרביחודש
משכרעובדזרבעדמגורים

הולמים*
2020סכוםמעודכןלשנת2021סכוםמעודכןלשנת

 423.91 ₪  ₪ 426.4 ירושלים

 482.02 ₪  ₪ 484.85 אביב-תל

 321.37 ₪  ₪ 323.26 חיפה/מרכז

 285.69 ₪  ₪ 287.37 דרום

 262.87 ₪  ₪ 264.41 צפון

 



משכרעובדזרלגבימגוריםהולמים,יהאאחידוללאקשרלאזורהמרביהחקלאות:סכוםהניכויבענף

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

לחודש.₪22.240

 חקלאותיהאהמרביסכוםהניכוי הוצאותנלוותלמגוריםהולמיםלעובד לחודשללא₪307.06בגין

.המגוריםבבעלותהמעבידאםלאוקשרלהיות

לחודשכסכום₪547.28מודעלמשכרעובדיחקלאותזריםבגיןמגוריםוהוצאותנלוות,יעהמרביהניכוי

.אחיד

  

סכוםניכוימרביחודשי
משכרעובדזרבעדהוצאות

נלוותלמגורים
2020סכוםמעודכןלשנת2021סכוםמעודכןלשנת

 93.65 ₪  ₪ 93.09כללי

 80.47 ₪  ₪ 79.99עובד זר בסיעוד

 



סכוםניכוימרבימותרמשכר
עובדזרבעדביטוחרפואי

2020סכוםמעודכןלשנת2021סכוםמעודכןלשנת

 143.97 ₪  ₪ 143.11כללי

 

לגביעובדזרהמועסקבמתןטיפולסיעודי:*

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

 ₪. 143.11התחייב להוציא, ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד  זר לפי התקנות לא יעלה על 
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לגביעובדזרהמועסקבתחוםאחר:

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

 ₪.  124.72 –ו התחייב להוציא אך לא יותר מ שהמעביד הוציא א

                                                
 

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

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

לפעם ויש לעקוב אחר השינויים בחקיקה הרלוונטית".

 
 
 
 
 

 
 
 
 

העתק:


יוסף,מנכ"לרשותהאוכלוסיןוההגירה-פרופ'שלמהמור
מרעופרפלג,חשבמשרדהפנים

גב'עדיבסוןישרפור,ס.חשב
עו"דדניאלסלומון,היועץהמשפטי

סגניתבכירהליועמ"ש-הגב'שושנהשטראוס,עו"ד
שירותלמעסיקיםמנהלתאגף–הגב'ענתטויטו

תמנהלתתחוםפיקדונו–הגב'פנינהבראשי
מנהלתתחוםחשבונות–הגב'סיגליתליכטנשטיין

 מנהלתחוםביקורתכספיםוחשבונות,עדנהמימוןהגב'
מרמשהנקש,מנהלאגףהיתרים

תים-מרמיכאליחיא,מנהלפרויקטתשלומים,מל"ם
תפוצהפנימית,מנהלייחידות

 
 


