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פברואר 2013
חוזר מקצועי מספר 20/13
לאחרונה פורסמו ברשומות עדכונים לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי משכר
עובדים זרים ,בגין הוצאות מגורים והוצאות רכישת ביטוח רפואי המוצאות על ידי המעסיק.
להלן עיקרי העדכונים לתקנות:
•

הסכום המרבי ,שמעביד רשאי לנכות משכרו החודשי של עובד זר ,בגין החזר הוצאות למגורים
הולמים בהתאם לאזור

המגורים 1

התקנה קובעת ,כי מעביד רשאי לנכות משכר העובד הזר החזר הוצאות ,שהוציא או שהתחייב
בהן בפועל בשל מגורים הולמים לעובד.
החל מיום ה 1-בינואר  ,2013הסכום המרבי שמעביד רשאי לנכות הינו כמפורט להלן:2
אזור המגורים
ירושלים
תל אביב
חיפה
מרכז
דרום
צפון

הסכום המרבי הניתן לניכוי
 379.46ש"ח
 431.79ש"ח
 287.90ש"ח
 287.90ש"ח
 255.93ש"ח
 235.49ש"ח

נוסף על הסכום לעיל ,רשאי המעביד לנכות משכרו החודשי של העובד בעד הוצאות נלוות )מים,
חשמל וארנונה(  -סכום מרבי של  90.63ש"ח ,ומעובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו 77.92 -
ש"ח) .דהיינו ,ינוכה הסכום הנמוך מבין הסכום שהוצא בפועל והסכום המרבי המותר בניכוי
בהתאם לתקנות(.
•

השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא
המעביד בעד דמי ביטוח

רפואי 3

התקנה קובעת ,כי השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר
הוצאות ,שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן:
• עובד זר שאינו עובד סיעוד  -עד שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;
• עובד סיעוד  -עד מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו.
החל מיום ה 1-בינואר  2013הסכום המרבי הינו  122.39ש"ח.
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יהודית קריסטל ,בטלפון03-7180101 :
yehudit@ brit.org.il
1

עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים
הולמים( ,תש"ס.2000-

2

באם המגורים הינם בבעלות המעביד  -ינוכה משכר העובד ה זר סכום עד למחצית הסכום המותר בניכוי .
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