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 סיכומם של דברים  
רשות המיסים פרסמה  

לוח עזר לחישוב  את 
מס הכנסה החל על  
משכורת ועל הכנסה  

אישית, מחודש   מיגיעה 
 ואילך.  2020ינואר 

הלוח מפרט, בין היתר,  
את שיעורי המס, שווי  
שימוש ברכב, רשימת  
היישובים שתושביהם  
זכאים להנחה ממס,  

דים  מס שכר, היטל עוב 
זרים ופירוט נקודות  
זיכוי על פי מצב  

 משפחתי. 

 חוזרים   

  2020לחודש ינואר   ושכר עבודה מס הכנסה ממשכורת לוח עזר לחישוב
 ואילך

 לוח עזר לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה רשות המיסים פרסמה את 
עורי המס, שווי שימוש ברכב, הלוח מפרט, בין היתר, את שי ואילך. 2020אישית, מחודש ינואר 

רשימת היישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס, מס שכר, היטל עובדים זרים ופירוט נקודות 
 להלן עיקרי לוח העזר:  זיכוי על פי מצב משפחתי.

 ₪  -מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב

 שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס הכנסה חודשית

 10% 75,960עד  10% 6,330עד 

 14% 108,960עד  75,961-מ 14% 9,080עד  6,331-מ

 20% 174,960עד  108,961-מ 20% 14,580עד  9,081-מ

 31% 243,120עד  174,961-מ 31% 20,260עד  14,581-מ

 35% 505,920עד  243,121-מ 35% 42,160עד  20,261-מ

 47% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף

 

 בוהות מס נוסף על הכנסות ג

 54,300) ש"ח 651,600ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על  121עפ"י סעיף 
הנ"ל, בשיעור של  , יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום(לחודש ש"ח
 ב לפקודה. 121כהגדרתה בסעיף  –. "הכנסה חייבת" 3%

 "ח לשנה. ש 2,628ש"ח לחודש.  219 –נקודת זיכוי 

 ד  40סעיף  -נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע 

 הסעיף. ואילך לנקודת זיכוי אחת בכפוף להוראות 2018מי שסיים לימודי מקצוע זכאי בשנת 

 ד -ג ו 40סעיפים -נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע 

 . 2022תום שנת מס הוארכה עד  2014 - 2018הוראת השעה לשנים 

להוראת  על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם
 פי הכללים הבאים: , יינתנו נקודות זיכוי על2015השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 

אחת,   זיכוייהיה זכאי לנקודת  2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים  )א( 
 בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

זיכוי,  יהיה זכאי למחצית נקודת  2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים  )ב(
 בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

מחציתה, לפי  או)ד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחי )ג(
ההתמחות תחל לא יאוחר  לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת (העניין

 לתואר האקדמי האמור.  משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו

קודת זיכוי לנ יהיה זכאי 2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים  )ד(
שלאחריה, לפי בחירתו, וכן  אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס

 נקודת זיכוי אחת כאמור.  למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל

זכאי לנקודת  יהיה 2014-2022מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים  )ה(
המס שלאחריה, לפי  חר שנת סיום התואר הראשון או בשנתזיכוי אחת, בשנת המס שלא

סיום התואר השלישי או בשנת  בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת
 המס שלאחריה, לפי בחירתו.

 חוזרים 
 מס  לוח עזר לחישוב

 הכנסה ממשכורת

לחודש  ודהושכר עב

 ואילך 2020ינואר 

  שינוי בתשלום דמי

ביטוח ודמי ביטוח 

 2020בריאות לשנת 

  פטור מתשלום דמי

ביטוח למעסיק סיעודי 

 המעסיק עובד זר,

שלא מקבל קצבה 

 מהביטוח הלאומי

  ,עדכון סכומי אגרות

פיקדון, ערובה, ניכוי 

בעד מגורים הולמים, 

הוצאות נלוות וזיכוי 

 -ואי בעד ביטוח רפ

 2020לשנת 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
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 סיכומם של דברים  
פרסם   1.1.2020ביום 

המוסד לביטוח לאומי  

חוזר ובו שינוי בתשלום  

דמי ביטוח ודמי ביטוח  

 . 2020בריאות לשנת  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למחצית נקודת  וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי 2014-2022מי שסיים לימודי מקצוע בשנים  )ו(
, בשנת המס 2018החל משנת אחת  או נקודה 2017נקודת זיכוי בשנת  3/4או  (2016עד שנת )זיכוי 

 שלאחריה, לפי בחירתו. צוע או בשנת המסשלאחר סיום לימודי המק

 1985-, התשמ"ה (קביעת שיעור ריבית)תקנות מס הכנסה 

ליתרות  לפקודה, בנוגע  (ט)3, לעניין סעיף 2020שיעור הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס 
 . 3.49%הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות: 

 1986-, התשמ"ו (ודה במשמרותשיעור המס על הכנסה בעד עב)תקנות מס הכנסה 

 . 31.12.2020תוקפה של הוראת השעה מוארך עד 

 הארכת תוקף האישורים

עד לתאריך  ,2019כמידי שנה, תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 
 . 13.03.2020ולא יאוחר מיום  2020תשלום המשכורת לחודש פברואר 

 זיכוי תרומות בתלוש השכר

ביצוע   שקיבל אישור להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות בהתאם להוראת סיקזכירכם, מעלה
 לשנה. ש"ח 25,000 , יכול להתיר זיכוי כאמור בתנאי שסכום התרומה המרבי לעובד הינו7/2012

 

 

 2020שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת  
ר ובו שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח פרסם המוסד לביטוח לאומי חוז 1.1.2020ביום 

 . להלן עיקרי החוזר: 2020בריאות לשנת 

ברוטו לחודש )עד  ש"ח 44,020עומדת על סך  2020הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 
 ש"ח(.  43,890הייתה ההכנסה המרבית לתשלום  31/12/2019-ל

 לחודש.  ש"ח 10,551הוא  2020שכר ממוצע החל בינואר  ●

 ש"ח לחודש(. 10,273עמד על סך  31/12/19-)השכר הממוצע עד ל 

ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים  -הכנסה בשיעורים מופחתים  ●
 ש"ח לחודש. 6,331מהשכר הממוצע, ובסכום עד  60%תהיה עד 

 ש"ח לחודש(. 6,164עמדה על  31/12/19)ההכנסה ממנה שולמו ונוכו דמי ביטוח עד 

 ₪ ללא שינוי. 5,300-ל  12/2017החל מחודש  חוק שכר מינימוםשכר מינימום לעובד ע"פ  ●

משכר המינימום( ללא  25%-ש"ח )הסכום השווה ל 1,325 -הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף  ●
 שינוי.

: ע"פי חוק 1.1.2019 -עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה החל מ ●
  -( התשע"ח2019"ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב לשנת התקציב 

לגבי המעסיק משכר  0.1%נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של  2018
  2019וב לא יחול על שכר עצמאים(. החיוב ייגבה החל מינואר העבודה של עובד שכיר )החי

 שנים, בהתאם להוראות החוק.  5 -וזאת בהוראת שעה ל 

 

 

שלא מקבל   פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק סיעודי המעסיק עובד זר,
 קצבה מהביטוח הלאומי 

יק סיעודי. פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בעניין העסקת עובד זר אצל מעס 7.1.2020ביום 
 להלן עיקרי החוזר: 

,גם מעסיק עובד זר שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר  2020החל מחודש ינואר 
יהיה פטור מדיווח ותשלום   -האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי  מרשות

 בחודש. ש"ח  5,500שהוא משלם לעובד הזר, עד לסכום של  דמי ביטוח על השכר

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2972
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 סיכומם של דברים  

פרסם   7.1.2020ביום 
המוסד לביטוח לאומי  
חוזר בעניין העסקת  
עובד זר אצל מעסיק  

 סיעודי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

בהתאם להנחיית  

הכנסות המדינה  

במשרד האוצר, עקב  

עליית מדד חודש  

  בוצעו  2019נובמבר 

עדכונים בתעריפי  

אגרות עובדים זרים  

רשות   . 2020לשנת 

האוכלוסין וההגירה  

פירוט  פרסמה חוזר ובו 

סכומי האגרות,  

הערבויות והניכויים  

המותרים, המעודכנים  

. 2019לשנת 

הפטור ניתן רק למי שקיבלו מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד, קצבת שירותים  2019עד דצמבר 
ת ילד נכה. למקבלי קצבאות אלה, הפטור ממשיך כרגיל. מידע  קשים או קצב מיוחדים לנכים

 .מופיע באתר הביטוח הלאומי מפורט על הפטור למקבלי קצבאות

 כיצד מחושב הפטור? 

 מתשלום פטור יהיה הוא - בחודש ש"ח 5,500 עד הוא הזר לעובד משלם שהמעסיק השכר אם ●

 ביטוח.  דמי

עליו לדווח ולשלם דמי  -ש"ח בחודש  5,500ל אם השכר שהמעסיק משלם לעובד הזר עולה ע ●
 ש"ח בחודש.  5,500רק על הפרש השכר שמעל  ביטוח

 איך וכמה משלמים? 

 שלומים אתר התמהשכר החייב בתשלום. את התשלום ניתן לבצע באמצעות  2% –שיעור התשלום 
 באמצעות פנקס תשלומים. או

 תנאי הזכאות לפטור: 

 התנאים האלה:  שנילקבלת הפטור על המעסיק למלא את 

גם אם בפועל אינו צריך לשלם דמי )לפתוח בביטוח הלאומי "תיק מעסיק עובד במשק בית"  ●
  יעדכן את פרטי העובד הזר, השכר שמשולם לו ועוד. הדרך המהירה והיעילה  , שבו(ביטוח

באופן מקוון באתר  פתיחת תיק להעסקת עובד במשק ביתלמלא טופס  לפתוח תיק מעסיק היא
את הטופס  )ירו לסניף הקרוב למקום המגורים ידני ולהעב הביטוח הלאומי, או למלא טופס

 . (ניתן להוריד מהאתר

לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד  ●
 שמופקדת בחשבונו הזר

 חשוב לדעת, 

כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה )אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי 
נבקש מהמעסיק וממנו מסמכים המאשרים את תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון  אנו ,(וכדומה

 השכר, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.  הבנק שבו בוצעו הפקדות

 
 

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

  בוצעו  2019ת המדינה במשרד האוצר, עקב עליית מדד חודש נובמבר בהתאם להנחיית הכנסו
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה חוזר ובו  .2020עדכונים בתעריפי אגרות עובדים זרים לשנת 

. להלן עיקרי 2019פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 
 החוזר:

 

סכום ניכוי מירבי חודשי משכר  2020לשנת  סכום מעודכן 2019סכום לשנת 
 עובד זר בעד מגורים הולמים* 

 ירושלים ₪423.91  ₪418.01 

 אביב -תל ₪482.02  ₪475.31 

 חיפה/מרכז  ₪321.37  ₪316.90 

 דרום ₪285.69  ₪281.72 

 צפון  ₪262.87  ₪259.21 

 
 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/HomePage.aspx
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/HomePage.aspx
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/HomePage.aspx
http://moss.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/House_keeper/Pages/HovotMaasikMeshekBait.aspx
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מגורים הולמים, יהא אחיד וללא קשר  בענף החקלאות: סכום הניכוי המירבי משכר עובד זר לגבי  
לאזור גיאוגראפי בישראל או לעובדה אם המגורים הם בבעלות החקלאי אם לאו, והסכום האחיד 

 ₪ לחודש.  238.82יעמוד על  

₪ לחודש  308.9סכום הניכוי המירבי בגין הוצאות נלוות למגורים הולמים לעובד חקלאות יהא 
 יד אם לאו. ללא קשר להיות המגורים בבעלות המעב

₪   547.72הניכוי המירבי משכר עובדי חקלאות זרים בגין מגורים והוצאות נלוות, יעמוד על 
 לחודש כסכום אחיד.

 

סכום ניכוי מירבי חודשי משכר  2020סכום מעודכן לשנת  2019סכום לשנת 
עובד זר בעד הוצאות נלוות  

 למגורים 

 כללי  ₪93.65  ₪93.37 

 בסיעוד  עובד זר ₪80.47  ₪80.23 

 

סכום ניכוי מירבי מותר משכר  2020סכום מעודכן לשנת  2019סכום לשנת 
 עובד זר בעד ביטוח רפואי

 כללי  ₪143.97  ₪136.24 

 

 לגבי עובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי: 

המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר שיעור שלא יעלה על מחצית מהסכום שהמעביד 
הוציא, ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי התקנות לא הוציא או התחייב ל

 ₪.   143.97יעלה על 

המעסיק יהיה רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד, החזר  לגבי עובד זר המועסק בתחום אחר:
 -מהסכום שהמעביד הוציא או התחייב להוציא אך לא יותר מ 1/3הוצאות בשיעור שלא יעלה על 

125.47 ₪ . 

״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״. 

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         
אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ  

ה או להביע עמדה ביחס  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דע   משפטי 
 למקרה מסוים. 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/

