
מהדורת 2022 - עדכון מס' 190
www.glima.info

10.11.17 1

  תקנות עובדים זרים - שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי

תקנות עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, 
התשס"ב - 12001

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ג)ד(, 1ד)ג(, 1ז ו - 6ב לחוק עובדים זרים )איסור    
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א - 21991 )להלן - החוק(, לאחר 
עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר  נמנה  חבריו  שעם  עובדים  ארגון  עם  התייעצות 
מאורגנים בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים 
בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה, "עובד בסיעוד" - עובד זר המועסק בידי יחיד במתן טיפול סיעודי.  .1

כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  מעביד  שרשאי  המרבי  השיעור   .2
הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לפי סעיף 1ד 

לחוק, לא יעלה -

- על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב  זר שאינו עובד סיעוד  בעובד   )1(   
להוציאו;

בעובד סיעוד - על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו.  )2(   

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד3 לא יעלה    

התקנות פורסמו בק"ת 6130, התשס"ב, עמ' 66, תחת השם "תקנות עובדים זרים )איסור   1
ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(,  )שיעור  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( 
התשס"ב - 2001"; ומובאות להלן כפי שתוקנו בק"ת 6202, התשס"ג, עמ' 68; בק"ת 6221, 
1086, בו נמחקו משם התקנות  2.5.2016, עמ'  7652, התשע"ו,  430; ובק"ת  התשס"ג, עמ' 
המילים ")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(". ראה הוראות תחילה בקשר 

לק"ת 7652 הנ"ל, בהערה לתקנה 2, להלן.

כן ראה בהערות לסעיף 2, מראי מקום נוספים בק"ת על הודעות בדבר שינויי סכומים.  

ראה החוק בפרק 10.11.10 לעיל.  2

בק"ת 7652 הנ"ל, החליפו המילים "שאינו עובד סיעוד" את המילים "לפי תקנה זו". ראה   3
לענין מועד התחילה הדחוי של תיקון זה, בהערה הבאה.

)ק"ת 7652(

הגדרה

שיעורי הניכוי 
בעד דמי ביטוח 

רפואי )ק"ת 
 ;6221 ;6202
 ;6647 ;6469
 ;6966 ;6786
 ;7210 ;7085
;7652 ;7351

 ;7934 ;7780
 ;8389 ;8160
)9980 ;9179

)בהערה( 1 מראי מקום 
1 הגדרה   .1
1 שיעורי הניכוי בעד דמי ביטוח רפואי   .2
2 עדכון סכום הניכוי המרבי  2א. 
2 סך כל הניכויים   .3

3 תנאי בחוזה עבודה   .4
3 מסירת מידע   .5
3 )בוטלה - עניינה היה תוקף(   .6

הפניה: ראה גם פסיקה בפרק 10.3 תחת 
הכותרת "קיזוז בגין ביטוח בריאות 

ומגורים - חוק עובדים זרים".

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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