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 2021שנת המס  -טבלאות מס הכנסה  
 2022שנת חשב שכר בכיר בני למבח

 
   2021שיעורי המס ממשכורת חודשית בינואר א'.   פרק

 

 משכורת מצטברת משכורת 
 )בשקלים חדשים( 

 שיעור המס
 %( -)ב

 המס לכל שלב 
 )בשקלים חדשים( 

 המס המצטבר
 )בשקלים חדשים( 

  6,290-על כל שקל מ .1
 629.00  629.00  10 6,290 אשונים השקלים הר 

  2,740-על כל שקל מ .2
 1,012.60  383.60  14 9,030 השקלים הבאים 

 5,460-על כל שקל מ .3
 2,104.60  1,092.00  20 14,490 השקלים הבאים 

  5,650-על כל שקל מ .4
 3,856.10  1,751.50  31 20,140 השקלים הבאים 

  21,770-על כל שקל מ .5
 11,475.60  7,619.50  35 41,910 אים השקלים הב 

   47  נוסף על כל שקל  .6
      

מס על ₪ ) 970,35על כל שקל מעל   מס נוסף .7
 (ב' לפק'121הכנסות גבוהות, לפי ס' 
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 שקלים חדשים. 218הוא ואילך  2021סכום נקודת הזיכוי בינואר  
 

 

 2021מס בשנת השיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית  ב'.   פרק
 

 כורתמש 
 מצטברת משכורת

 )בשקלים  חדשים( 
 שיעור המס

 %( -)ב
 המס לכל שלב 

 )בשקלים חדשים( 
 המס המצטבר

 )בשקלים חדשים( 

 75,480-על כל שקל מ .1
 7,548.00 7,548.00 10 75,480 השקלים הראשונים 

 32,880 -על כל שקל מ .2
 12,151.20 4,603.20 14 108,360 השקלים הבאים 

 65,520 -ל שקל מכ על .3
 25,255.20 13,104.00 20 173,880 השקלים הבאים 

 67,800 -על כל שקל מ .4
 46,273.20 21,018.00 31 241,680 השקלים הבאים 

 261,240 -על כל שקל מ .5
 137,707.20 91,434.00 35 502,920 השקלים הבאים 

   47  על כל שקל נוסף  .6
      

מס על )₪  046,476ל  שקל מעעל כל  מס נוסף .7
   3 (ב' לפק'121הכנסות גבוהות, לפי ס' 

 

 שקלים חדשים.  2,616ואילך הוא   2021 בשנת המססכום נקודת הזיכוי 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 2021שיעורי המס החלים על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת ג'.   פרק
 

 

 
   שנתיתהכנסה 

 ( לא מיגיעה אישית)
 הכנסה מצטברת 

 ( לא מיגיעה אישית)
 סר המשיעו
 %( -)ב

 המס לכל שלב 
 )בשקלים חדשים( 

 המס המצטבר
 )בשקלים חדשים( 

1. 
 241,680-על כל שקל מ

 השקלים הראשונים 
241,680 31  74,920.80  74,920.80 

2. 
 261,240 -על כל שקל מ

 השקלים הבאים 
502,920 35  91,434.00  166,354.80 

   47  על כל שקל נוסף  .3
      

מס על ₪ ) 046,476ל שקל מעל  כ על וסףמס נ .4
 (ב' לפק'121הכנסות גבוהות, לפי ס' 

3   

 
 

 
 

 שווי השימוש ברכב צמוד   . ' ד פרק

 
 הועמד  אשר  ,31/12/2009, שנרשם לראשונה עד  שווי השימוש ברכב המעביד

 : (1)ואילך 2021ממשכורת ינואר  שיש לזקוף ,)רכב צמוד(  לרשות העובד
 

 שימוש שנתישווי  חודשי וששימ שווי מחירהקבוצת 

1 2,730 32,760 

2 2,960 35,520 

3 3,810 45,720 

4 4,570 54,840 

5 6,320 75,840 

6 8,190 98,280 

7 10,530 126,360 

 L3 (2) 910 10,920אופנוע 
 

 500 היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל ( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתההפחת )
 

 ואילך.  /20101/1יום מ שנרשמו לראשונה לא כולל כלי רכב  (1)
 סיווג אופנועים לפי התקנות:   (2)

  11KW  (14.916שהספק מנועו עד    סמ"ק ובלבד  125אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על   : L1אופנוע 
 . 0.1כוח סוס( והיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על 

בלבד שהיחס בין ההספק למשקל  וח סוס( וכ  47.46)  35KWאופנוע בעל הספק מנוע עד   : 2Lאופנוע 
 . 0.2העצמי לא יעלה על 

  . L2או  L1אופנוע שאינו מסיווג   :L3אופנוע 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 2022למבחני שנת  - לדוגמה ולתרגול  יתחלקטבלה  - אריינל הליודהמ -ש ברכב צמוד  מושיהשווי 
 

 ועמד  ה , אשר1/1/2010-שווי השימוש ברכב המעביד, שנרשם לראשונה החל ב 
 ואילך:  2021שיש לזקוף ממשכורת ינואר   ,לרשות העובד )רכב צמוד(

 

שנת  
 רישום 

סוג 
 רכב

קוד  
 תוצר 

קוד  
 דגם

ר מחי
 תואםמ

שווי 
 ש שימו ה

שנת   
 ם רישו 

 סוג
 רכב

ד  קו 
 תוצר 

קוד  
 דגם

מחיר 
 מתואם

שווי 
 שימוש ה

2018 1 143 760 (3) 292,606 6,260  2020 1 143 836  323,562 8,020 
2018 1 143 836  309,254 7,670  2020 1 143 980 (3) 293,243 6,270 
2018 1 351 89  63,555 1,580  2020 1 351 113  58,638 1,450 
2018 1 481 236  134,699 3,340  2020 1 481 236  133,102 3,300 
2018 1 490 21  70,527 1,750  2020 1 490 21  74,454 1,850 
2018 1 672 80 )(4 110,886 2,250  2020 1 672 80 (4) 112,227 2,280 
2018 1 885 443  84,653 2,100  2020 1 885 443  85,388 2,120 
2018 1 885 479  80,214 1,990  2020 1 885 479  82,008 2,030 
2018 1 928 97 )5( 126,112 2,130  2020 1 928 97 )5( 129,216 2,200 
2018 1 961 123  387,441 9,610  2020 1 961 123  391,644 9,710 

2018 2 177 58  151,247 3,750  2020 2 177 68  153,977 3,820 
2018 2 481 32  236,607 5,870  2020 2 481 32  235,092 5,830 
2018 2 973 119  194,723 4,830  2020 2 973 119  193,829 4,810 
2018 2 973 123  221,966 5,500  2020 2 973 123  221,662 5,500 

               

שנת  
 רישום 

סוג 
 רכב

קוד  
 תוצר 

קוד  
 דגם

מחיר 
 מתואם

שווי 
 שימוש ה

שנת   
 ם רישו 

 סוג
 רכב

ד  קו 
 תוצר 

קוד  
 גםד

מחיר 
 מתואם

שווי 
 שימוש ה

2019 1 143 836  322,085 7,990  2021 1 143 836  325,500 8,070 
2019 1 143 980 (3) 289,147 6,170  2021 1 143 980 (3) 309,000 6,660 
2019 1 351 89  66,027 1,640  2021 1 351 113  58,990 1,460 
2019 1 481 236  133,107 3,300  2021 1 481 236  134,900 3,350 
2019 1 490 21  72,163 1,790  2021 1 490 21  74,900 1,860 
2019 1 672 80 (4) 109,576 2,220  2021 1 672 80 (4) 112,900 2,300 
2019 1 885 443  83,653 2,070  2021 1 885 443  85,900 2,130 
2019 1 885 479  79,266 1,970  2021 1 885 479  83,500 2,070 
2019 1 928 97 )5( 128,333 2,180  2021 1 928 97 )5( 129,990 2,220 
2019 1 961 123  392,832 9,740  2021 1 961 123  393,990 9,770 

2019 2 177 58  149,458 3,710  2021 2 177 68  154,900 3,840 
2019 2 481 32  235,804 5,850  2021 2 481 32  236,500 5,870 
2019 2 973 119  194,416 4,820  2021 2 973 119  194,990 4,840 
2019 2 973 123  222,334 5,510  2021 2 973 123  222,990 5,530 

 
 500 טען מרשת החשמל שאיננו נידי היבר( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתהת )הפח

000,1 אין( -החשמל )פלאגהיברידי שנטען מרשת ( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתההפחת )  
,0001 חשמלי ( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתההפחת )  

 
 ₪.  506,040 -המתואם לצרכן" חיר תקרת "מ.    2.48% -  )המודל הליניארי( שיעור שווי השימוש החודשי

 

 שווי שימוש שנתי ודשיימוש חשווי ש מחירהקבוצת 
 L3 (6) 910 10,920אופנוע 

 

   לרכב מסוג זה. שווי השימוש הוא לאחר ההפחת מסכום ה. (אין-גלאמל )פנטען מרשת החשרכב היברידי ש  (3)
 לרכב מסוג זה.  שווי השימושההפחת מהוא לאחר סכום ה . רכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל  (4)
 לרכב מסוג זה.  שווי השימוש ההפחת מהוא לאחר סכום ה חשמלי.רכב   (5)
 . ואילך 1001/1/2נרשם לראשונה מיום  האופנוע גם אם, 3Lשווי השימוש באופנוע י לא חל על המודל הלינאר  (6)
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 2021לשנת המס סכומים מתואמים בש"ח '.   ה פרק
 

 

   וקצבאות קרנות השתלמות ,קופות גמל א.
    

 לשנה  104,400 ( 1)(1)א()47עיף ס -היא הכנסת עבודה מזכה שהכנסה  

 לשנה  147,600 ( 2)(1))א(47סעיף  -סת עבודה הכנסה מזכה שאינה הכנ 

   -מההכנסה  5%של הגבלה סכום החיסכון המזערי ללא   

 א)ד(45סעיף 

 

2,028 

 

 ה נלש

 2,028 א)ה( 45סעיף  

208,800 

 לשנה 

 לשנה 

 (3)א() 47ף סעי  -הכנסה "לעמית עצמאי"  

 (5)א()47סעיף -הכנסה נוספת 

104,400 

261,000 

 לשנה 

 לשנה 

 לחודש  8,460 )א(א9סעיף   -מזכה ה  קצבהתקרת ה 

  180 א)א(9סעיף    - מכפיל ההמרה להון 

סעיף    -לקצבה  קופ"ג  ב  המרבי למרכיב הפיצויים  ההפרשה  וםסכ 
 לשנה  12,340 ( 2()א()9)32

 לחודש  5,300 ור מקופת גמל "שכר מינימום" לצורך משיכה בפט 

 מות תלהשמשכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן   

 בעת ההפרשה )הכנסת עבודה(  ממספטורה 

 

15,712 

 

 לחודש 

 לשנה  263,000 לקרן השתלמות לעצמאי   מרביתת  קובע הכנסה 

 לשנה  18,480 ב( לפקודה 16)9-א( ו16)9ף  סעי  -הפקדה מוטבת  

ל   הסכום  המעבתקרת  לקצבה   ידהפרשת  גמל  הפטורה    לקופת 
 ( 1)(3)ה3סעיף  -ממס בעת ההפרשה  

 

26,378 
 

 לחודש 

 לשנה  20,258 שכר הממוצע בשנת המס מסך כל ה 16% -  "עמית מוטב" 

 לשנה  34,900 א( 1()3)ה 3סעיף   -ה להפקדה לפיצויים תקר 

   הפיקוח על קופות גמל: ק חו 

 משיכה ה  למועד 93,473 סכום צבירה מזערי    

 לחודש  4,498 מזערי  קצבה סכום   
 

   מס  הטבות ב.

   ראה בהמשך. - יישוביםב  הטבות מס 

 לכל שנת עבודה  12,340 עקב פרישה   א(: 7)9מענקים פטורים ממס לפי סעיף  

 עבודה   לכל שנת 24,700 עקב מוות        

 לתקופת הצבירה  364,330 ( 1א()ז7)9 סעיף - רצף קצבה 

 לשנה  179,924 מס שכר ורה מפטה ם,"ר משלכלמשכורת מרבית שמ 

  : תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי  

 לשנה  190 סכום העולה עלסכום מזערי,    

 לשנה  9,294,000 י סכום מרב  

 אי סכום התרומה המרבי שבגינו המעביד )המורשה( רש  
 להתיר זיכוי לעובדו  

 
25,000  

 
 לשנה 

 נה של 317,000 פדיון מניה באגודה שיתופית  

 לחודש  8,160 פיצויי הלנת שכר  -( לפקודה  21)9התקרה לצורך סעיף  

 נה של 11,280 סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה  

   יכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו ניתן ז  

 לשנה  128,400 למשכורת אינו עולה על: 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 המשך() 2021ס מהסכומים מתואמים בש"ח לשנת 
 

    

 לחודש    13,300  " מומחה חוץ"משכורת ל 

כפי    אוליממה   330  יות למומחה חוץ הוצאות שהייה מרב 
פקיד   שיקבע 

 השומה 

כפי   330  לעיתונאים וספורטאים זרים:  הוצאות שהייה  או  ליממה 
פקיד  שיקבע  

 השומה 

 לחודש  1,790 ב אחר: ושהוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בי 

 לחודש  5,074 שכר דירה למגורים פטור ממס אם לא עלה על: 

 1.1.2003-אין תקרה מ 10%שכר דירה החייב במס בשיעור  

   

  : 45ו  א 44לעניין הזיכוי לפי סעיף נסה חייבת של נטול יכולת תקרת הכ 

 לשנה  169,000 ליחיד:   

 לשנה  270,000 לזוג:   

   

  :100% כהוור וניעהכנסת  

   

 100%ה או נכתקרות הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור    

 ()א( 5)9ס'  -תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס   

 

 לשנה  614,400

 לשנה   73,560 ()ב(5) 9ס'   -סתקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממ    

הכנסה       שמקורתקרת  פיקדון  בשל  ר  בוע  יםבפיצוי   ו מריבית 
 נזקי גוף    

 
 לשנה  302,640

   

  ()א((:5)9הכנסות מיגיעה אישית )סעיף   

  ר אין פטו -יום  184כשנקבעה נכות לתקופה של   

  ₪  73,560פטור יחסי עד לתקרה של    -יום   185  - 364

 ש"ח כשהיא   614,400יחסי עד לתקרה של  יותר פטור  יום או  365

 .365-ב  קתולור ומחטפמוכפלת במספר ימי ה 

 ()ב((: 5)9הכנסה שלא מיגיעה אישית )סעיף 
 

  אין פטור  -יום   184ד לתקופה של ע  כשנקבעה נכות  

  ש"ח  73,560ד לתקרה של  פטור יחסי ע   -יום   185  - 364  

 ש"ח כשהיא   73,560קרה של  סי עד לתפטור יח -יום או יותר  365  

 365-במוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת   
  

עבור      בפיצויים  שמקורו  פיקדון  בשל  מריבית  בהכנסה  מדובר  אם 
 לתקרה של   עד גוף נזקי

 

 ש"ח  302,640
  

 לפקודה.  (5)9ות סעיף כל האמור לעיל כפוף להורא   
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 ך()המש  2021סכומים מתואמים בש"ח לשנת המס 
 
   

 שנה אדם לל    210 (יימותסוות מצא הו יניכו)לתקנות מס הכנסה ( 4)2תקנה   - מתנות בשל קשר עסקי 
   
   

 פרס  / להגרלה   30,360 -פטור תקרת ה  -ופרסים  הימורים  הגרלות,   
   

 לשנה    97,000 ( 29)9סעיף  - תקרת הפטור למלגה אצל חוקר 
 

  נקודות זיכוי ג.
   
 לשנה      2,616 זיכוי נקודת סכום  

 

  ניכויים ד.
   
  : פקודהל ד  125יף  עס  -ניכוי מריבית  

 לשנה    62,640 לפקודה  ד)א(125סעיף  -תקרה מוטבת  
 לשנה    9,840  ד)ב( לפקודה 125סעיף   -כנסה מעוטי הניכוי ל 
 ה לשנ   13,440 לפקודה  (1ד)ג() 125ניכוי מריבית   -ליחיד   פרישה חובהל גי ניכוי  
 לשנה    16,560 ( לפקודה 2ד)ג()125סעיף   -ניכוי גיל פרישה חובה לזוג  
   

 לשנה  35,532 לפקודה   ה125לפי סעיף  35%רבי של פטור מ 
   
  בארץ: לינה   הוצאות 

 מלוא הסכום  $129-לינה שעלותה נמוכה מ 
 129$ - מההוצאה אך לא פחות מ 75%  - $129-ה מותה גבוהשעל לינה  
 (75%×293$)=219.75$ - מ יותרולא        

 
  : ירהוצאות למתנדב במוסד ציבו 
 לאדם לאירוע  30 ל יבוד ק כ - 
 לשנה  2,640 נסיעות בתחבורה ציבורית  - 
 לשנה  8,040 אות דלק וצה - 
 ה לשנ    1,320 נייד /שיחות טלפון מביתו  - 

 
  הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד  
 לשנה    23,900   לה על אינו עו סכום ההוצאה אם  .1 
  2,400  ולה על ע שסכום ההוצאה   - סכום ההוצאה המוכרת  
  .לפי הנמוך  ,מההוצאה 80%או   
 23,900 עולה על סכום ההוצאה אם  .2 
 4,800 סכום ההוצאה שעולה על   - תסכום ההוצאה המוכר  
   

  סכומים אחרים  ה.
   
  שווי שימוש    
 לחודש  105 ן( רדיו טלפון נייד )רט"   
  או מחצית ההוצאה )הנמוך מביניהם(   
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 )המשך( 2021שנת המס בש"ח לאמים מתו ם סכומי
 
)חוק    ן לנכות ממנו מס במקורפעמי בעד שירותים או נכסים שאי -תשלום חד 

 4,920 עסקאות גופים ציבוריים( 
   
  )ט( 3הלוואות לעניין ס'  
 לשנה  7,800  יו רק שיעור עליית המדד)ט( שחל על 3סכום הלוואה לעניין   
 3.26%  )ט(3 ףשיעור הריבית לעניין סעי  
   
   18,000 )בתקופה המזכה(  הבחירות"   תקופת"בתשלום  
     
 לחודש  5,770 מזערי  -   ב(  20)סעיף  ות לתושב חוץ ונמז 
 חודש ל 11,540 מרבי         
   
   הלשנ 82,290   סכום המחייב קטין בהגשת דוח 

 

 פיגור  דשלחו   500  -דוח מקוון( שת הג  קנס על אי) )א(ב195סעיף  - עיצום כספי 

 5,090   ב)ב( 195סעיף     
 5,040   י)ב( 195סעיף     
 50,450   ( ג)י195סעיף     
 25,220   י)ד( 195סעיף     
   
  וח פטור מהגשת ד 
   649,000 משכורת   -תוספת א'  
   337,000 ת הכנסה נוספ -תוספת ב'   
    337,000 הכנסת חוץ  -תוספת ד'   
 לשנת המס     643,000 ריבית  - 'תוספת ה  
               2020 
 2,522,000 הכנסה מנייר ערך )מחזור(  
 1,872,000 נכסי חוץ  -( 6)א()3תקנה  
 1,872,000 בתאגיד חוץ בנקאי בון בחש יתרה -( 7)א()3תקנה  
 651,600 ב 121יב במס נוסף על פי סעיף מי שחי  -( 8)א()3תקנה  
   
  ( 4ב()2)311סעיף   -מקוון ח ו" פטור מהגשת ד 
 2020לשנת    81,240 הכנסה ליחיד  
 2020לשנת  162,480 הכנסה לזוג  
   

 לשנה   2,522,400 ( לפקודה 17)32עיף  עלות השכר המותרת בתאגיד בנקאי לפי ס 
   
  הוצאות נסיעה לחו"ל  ו. 
   
המו   הנסיעה  בשנת  בני  תרותהוצאות  ל2021כוי  הכפי  ,  מס   וימות(:  מס  הוצאות  )ניכויה  נסתקנות 

 
 ה דולר ליממ 293עד   129-מ      לינה לפי קבלות  - 
 ת:  ת אחרוהוצאו - 

 דולר ליממה  82עד  אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות  - 
 דולר ליממה  137   אם לא הוגשו קבלות על לינה -  

 לדים שטרם מלאו או תיכון עבור י   סודיפר ישכר לימוד בבית ס  -   
 דולר לחודש  734עד       שנה  19להם   
 יממה דולר ל   64עד  סה הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנ - 
 
 : 25%-ב "הוצאות אחרות"ו "הוצאות לינה "רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל סכום  

   ד, לנבאי, דנמרק, הו לגיה, גרמניה, דוה, בנגול אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אאוסטריה, 
ן,  , עומא ווגיה, ספרדלכה המאוחדת )בריטניה(, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורג, הממקונ-הונג 

 פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ. 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

 

 רשימת הישובים המוטבים ו.  פרק

  - א חלק
 רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה 

 ה שינוי במהלך השנ א  לל - 2021 תשנ לכל
 

 תקרה שיעור שם יישוב    תקרה שיעור שם יישוב 
  191,400   12% ארגמן   191,400 12% אבו קורינאת )יישוב(

  240,360   20% ארז  191,400 12% אבו תלול 
  131,640   7% אשבול   161,520 10% אבירים 

  131,640   7% אשבל  161,520 10% אבן מנחם
  191,400   12% אשדות יעקב )איחוד(   131,640 7% אבן שמואל 

  191,400   12% אשדות יעקב )מאוחד(  191,400 12% אבני איתן 
  131,640   7% אשחר  191,400 12% אבנת 

  131,640   7% אשכולות   240,360 20% אבשלום 
  161,520   10% אשל הנשיא   131,640 7% אדורה 
  131,640   7% אשרת  191,400 12% אודם
  191,400   12% באר אורה   240,360 20% אוהד 

  191,400   12% באר מילכה   191,400 12% אום בטין 
  240,360   20% בארי   233,280 18% אופקים 

  131,640   7% בוסתן הגליל   191,400 12% אור הגנוז 
  191,400   12% בוקעאתא   240,360 20% אור הנר 

  131,640   7% חה טב  191,400 12% אורטל 
  191,400   12% ביר הדאג'   131,640 7% אורים 
  131,640   7% בירייה   131,640 7% אחוזם 

  233,280   14% ג'ן  בית  131,640 7% אחיהוד 
  131,640   7% בית הגדי   240,360 20% איבים 

  191,400   12% בית הלל   131,640 7% איילת השחר 
  131,640   7% ת העמק יב  161,520 10% אילון 

  191,400   12% בית הערבה   191,400 12% אילות 
  191,400   12% בית זרע   131,640 7% איתן 

  191,400   12% בית יוסף   191,400 12% רום -אל 
  131,640   7% בית קמה   191,400 12% אל סייד 
  191,400   12% בית שאן   191,400 12% אלומות 

  161,520   10% בן עמי   191,400 12% עד -אלי
  131,640   7% בני דקלים   131,640 7% אליאב 
  131,640   7% בני יהודה   191,400 12% אליפז 

  240,360   20% בני נצרים   131,640 7% אליפלט 
  191,400   12% בר יוחאי   131,640 7% אלמגור 
  240,360   20% ברור חיל   161,520 10% אלקוש 

  131,640   7% ברוש  131,640 7% אמירים 
  233,280   14% ג'ש )גוש חלב(  131,640 7% אמנון 

  131,640   7% גבולות   131,640 7% אמציה 
  240,360   20% גבים   131,640 7% אניעם 
  131,640   7% גבעולים   191,400 12% אספר 
  131,640   7% גבעות בר   191,400 12% אפיק 

  131,640   7% גבעת יואב   191,400 12% אפיקים 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

   - א לקחהמשך 
 רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה 

 ה ללא שינוי במהלך השנ  - 2021 לכל שנת
 

 תקרה שיעור ישוב שם י  תקרה שיעור שם יישוב 
  131,640   7% חזון    240,360   20% גברעם

  131,640   7% חלוץ    131,640   7% גדות 
  131,640   7% חלץ    161,520   10% גורן 

  191,400   12% חמדיה    161,520   10% גורנות הגליל 
  191,400   12% חמדת    131,640   7% גילון 
  191,400   12% חספין    131,640   7% גילת 

  191,400   12% חצבה   131,640   7% גינוסר 
  161,520   10% םחצרי   131,640   7% גיתה 
  131,640   7% חרשים    161,520   10% געתון 

  191,400   12% זנגרייה -טובא   191,400   12% גרופית 
  191,400   12% טירת צבי    131,640   7% גשור 
  131,640   7% אל -טל   191,400   12% גשר

  131,640   7% טנא    161,520   10% גשר הזיו 
  131,640   7% טפחות    131,640   7% דבירה 

  240,360   20% יבול    191,400   12% דגניה א' 
  240,360   20% יד מרדכי    191,400   12% דגניה ב' 

  191,400   12% יהל    240,360   20% דורות 
  131,640   7% יובלים   191,400   12% דייר חנא 

  191,400   12% יונתן    191,400   16% דימונה 
  161,520   10% ביה יושי   191,400   12% דלתון 

  191,400   12% יטבתה    191,400   12% דן
  240,360   20% יכיני    240,360   20% דקל

  191,400   12% יסוד המעלה    191,400   12% דריג'את 
  131,640   7% יסעור    191,400   12% האון 

  131,640   7% יעד    191,400   12% הגושרים 
  191,400   12% ית יפ   161,520   10% לה הי

  191,400   12% ירדנה    131,640   7% הר עמשא 
  191,400   16% ירוחם    131,640   7% הררית 
  240,360   20% ישע    240,360   20% זיקים 
  240,360   20% יתד    240,360   20% זמרת
  161,520   10% כברי   131,640   7% זרועה 

  191,400   12% כדיתה    161,520   10% חגי 
  131,640   7% כורזים    131,640   7% נס -חד

  131,640   7% כחל    240,360   20% חולית 
  191,400   12% כחלה    131,640   7% חולתה 

  240,360   20% כיסופים    161,520   10% חוסן 
  131,640   7% כישור    191,400   12% חוסנייה 

  161,520   10% כליל    131,640   7% וקוק ח
  131,640   7% כלנית    233,280   18% חורה 

  191,400   12% כמאנה    233,280   14% חורפיש 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

   - א לקחהמשך 
 רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה 

 ה ללא שינוי במהלך השנ  - 2021 לכל שנת
 

ריעוש ם יישוב ש רהתק   תקרה שיעור ב ושם ייש  
  240,360   20% מבקיעים    191,400   12% כמהין 

  191,400   12% מגאר   131,640   7% כמון 
  131,640   7% מגדל    131,640   7% כנף

  240,360   20% מגן    191,400   12% כנרת )מושבה( 
  191,400   12% מולדה    191,400   12% כנרת )קבוצה( 

  131,640   7% מורן    233,280   18% סיפה כ
  191,400   12% מחולה    233,280   14% סמיע -כסרא

  161,520   10% מחנה יוכבד    191,400   12% כפר בלום 
  131,640   7% מחנה יפה    191,400   12% כפר גלעדי 

  131,640   7% מחנה יתיר    131,640   7% כפר הנשיא 
  131,640   7% ים מחני    191,400   12% כפר חושן 

  191,400   12% מיצר   131,640   7% כפר חנניה 
  191,400   12% מירון    191,400   12% כפר חרוב 

  161,520   13% מיתר    240,360   20% כפר מימון 
  191,400   12% מכחול    131,640   7% כפר מסריק 
  131,640   7% מנים מכ   191,400   12% כפר סאלד 

  161,520   10% מלילות    240,360   20% עזה כפר 
  131,640   7% מנוף    191,400   12% כפר רופין 

  161,520   10% מנות    131,640   7% כפר שמאי 
  191,400   12% מנחמיה    131,640   7% כרכום

  191,400   12% מסדה    191,400   12% כרם בן זמרה 
  131,640   7% ל מסלו   240,360   20% כרם שלום 

  233,280   14% מסעדה    131,640   7% כרמי קטיף 
  131,640   7% מעגלים    131,640   7% כרמיאל 
  191,400   12% מעגן    240,360   20% כרמייה 
  191,400   12% מעוז חיים    131,640   7% כרמים

  161,520   10% מעון    131,640   7% כרמל
  161,520   10% מעונה    131,640   7% ון לב

  161,520   10% מעיליא    131,640   7% לבנים 
  131,640   7% מעלה גמלא    131,640   7% להב 

  233,280   14% תרשיחא -מעלות   131,640   7% לוחמי הגיטאות 
  240,360   20% מפלסים    131,640   7% לוטם 
  131,640   7% יהודה מצדות    191,400   12% לוטן 
  161,520   10% מצובה    161,520   10% לימן 
  233,280   18% מצפה רמון    131,640   7% לכיש 

  131,640   7% מצפה שלם    131,640   7% לפידות 
  191,400   12% מרום גולן    233,280   18% לקיה 

  191,400   12% מרחב עם    191,400   12% מבוא חמה 
  161,520   10% משאבי שדה    131,640   7% ים מבוע

  191,400   12% משואה    240,360   20% מבטחים 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

   - א לקחהמשך 
 רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה 

 ה ללא שינוי במהלך השנ  - 2021 לכל שנת
 

 תקרה שיעור שם יישוב   תקרה שיעור ם יישוב ש
  191,400   12% מרס   191,400   12% משכיות 

  131,640   7% סנסנה    131,640   7% משמר הירדן 
  240,360   20% סעד   131,640   7% משמר הנגב 

  161,520   10% סער   131,640   7% נאות גולן 
  191,400   12% ספיר    191,400   12% נאות הכיכר 
  191,400   12% עבדון    191,400   12% נאות מרדכי 

  161,520   10% עברון    191,400   12% ת סמדר נאו
  191,400   12% עזוז    131,640   7% נבטים 
  191,400   12% עידן    161,520   10% נגוהות 
  161,520   10% אסד -עין אל   203,400   12% נהרייה 

  131,640   7% עין גב    191,400   12% נוב 
  191,400   12% עין גדי    240,360   20% נווה 

  240,360   20% עין הבשור    191,400   12% וה אור נו
  131,640   7% עין המפרץ    191,400   12% נווה אטי"ב 

  191,400   12% עין הנצי"ב    191,400   12% נווה איתן 
  240,360   20% עין השלושה    131,640   7% נווה זוהר 

  191,400   12% עין זיוון    161,520   10% נווה זיו 
  191,400   12% עין חצבה    191,400   12% נווה חריף 

  191,400   12% עין יהב    131,640   7% נועם 
  161,520   10% עין יעקב    240,360   20% נחל עוז 

  233,280   14% עין קנייא    191,400   12% נחף 
  191,400   12% עין תמר    191,400   12% נטור 
  191,400   12% יר אובות ע   131,640   7% נטע 

  240,360   20% עלומים   191,400   12% ניצנה )קהילת חינוך( 
  191,400   12% עלמה    191,400   12% ניצני סיני 
  131,640   7% עמוקה    240,360   20% ניר יצחק 
  131,640   7% עמיעד    131,640   7% ניר משה 

  240,360   20% עמיעוז    240,360   20% ניר עוז 
  191,400   12% עמיר    240,360   20% ניר עם 

  131,640   7% עמקה    131,640   7% ניר עקיבא 
  131,640   7% עצמון שגב    240,360   20% נירים 
  191,400   12% ערב אל נעים    191,400   12% נמרוד 

  191,400   16% ערד   131,640   7% נס עמים 
  233,280   18% בנגב -ערערה   191,400   12% נעמ"ה 

  161,520   10% עתניאל    240,360   20% נתיב העשרה 
  191,400   12% פארן    203,400   16% נתיבות 
  131,640   7% פדויים   191,400   12% סאסא

  131,640   7% כפר עבודה  -פורייה    161,520   10% ה סוסי
  131,640   7% נווה עובד   -פורייה    240,360   20% סופה 

  131,640   7% פורייה עילית    191,400   12% סלמה 
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 2022שנת ב   חשב שכר בכירני למבח - 2021  שנת המס - טבלאות מס הכנסה
 
 
 

   - א לקחהמשך 
 רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה 

 ה ללא שינוי במהלך השנ  - 2021 לכל שנת
 

 תקרה שיעור שם יישוב   תקרה שיעור יישוב ם ש
  191,400   12% ב רחו   131,640   7% פטיש 

  191,400   12% ריחאנייה    131,640   7% פלך 
  131,640   7% רמות    191,400   12% פני חבר 
  191,400   12% רמות נפתלי    233,280   14% פסוטה 

  191,400   12% רמת מגשימים   131,640   7% פעמי תש"ז 
  131,640   7% רנן    191,400   12% פצאל

  240,360   20% רעים    233,280   14% בוקייעה( פקיעין )
  131,640   7% רקפת    191,400   12% פקיעין חדשה 

  191,400   12% שאר ישוב    131,640   7% פרוד 
  131,640   7% שבי דרום    240,360   20% פרי גן 

  233,280   18% שלום -שגב   161,520   10% צאלים 
  191,400   12% אליהו  שדה   131,640   7% צביה 
  191,400   12% שדה אליעזר    191,400   12% צבעון 
  191,400   12% שדה בוקר    240,360   20% צוחר 
  131,640   7% שדה דוד    191,400   12% צופר 

  191,400   12% שדה נחום   191,400   12% צוקים 
  191,400   12% שדה נחמיה    161,520   10% צוריאל 
  240,360   20% שדה ניצן    131,640   7% צורית 

  131,640   7% שדה צבי    191,400   12% צפת
  240,360   20% שדי אברהם    131,640   7% קדמת צבי 

  191,400   12% רומות שדי ת   131,640   7% קדרים
  191,400   12% שדמות מחולה    131,640   7% קורנית 
  240,360   20% שדרות   191,400   12% קטורה 
  240,360   20% שובה    131,640   7% קלחים 

  131,640   7% שובל    161,520   10% קליה 
  191,400   12% שומרייה    161,520   10% קלע 

  240,360   20% שוקדה    191,400   12% סר -קצר א
  131,640   7% שורשים    191,400   12% קצרין 

  131,640   7% שזור   191,400   12% קריית ארבע 
  161,520   10% שחרות    191,400   12% קשת

  131,640   7% שיבולים    191,400   12% עין -ראס אל
  131,640   7% 08.04.2021-החל משיזף    131,640   7% ראש פינה 

  161,520   10% שיטים    191,400   12% רביבים 
  191,400   12% יח' דנון שי   131,640   7% רביד
  131,640   7% שכניה    131,640   7% רגבה 
  131,640   7% שלווה    203,400   16% רהט

  131,640   7% שלווה במדבר    131,640   7% רוח מדבר 
  240,360   20% ת שלומי   131,640   7% רוחמה 

  191,400   12% שמיר   191,400   12% רועי 
  131,640   7% שמעה    191,400   12% רותם
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   - א לקחהמשך 
 רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה 

 ה ללא שינוי במהלך השנ  - 2021 לכל שנת
 

 תקרה שיעור יישוב ם ש  תקרה שיעור יישוב ם ש
  191,400   12% תל קציר    131,640   7% שמרת

  233,280   18% תל שבע    131,640   7% שני 
  191,400   12% תל תאומים    191,400   12% שניר 
  161,520   10% תלם   191,400   12% שעב
  240,360   20% תלמי אליהו    131,640   7% שעל
  131,640   7% תלמי ביל"ו    191,400   12% ר הגולן שע

  240,360   20% תלמי יוסף    131,640   7% שפר
  131,640   7% תלמים    131,640   7% שקף

  191,400   12% תפרח    131,640   7% שרשרת
  240,360   20% תקומה    131,640   7% תאשור 

  191,400   12% צאנע )יישוב( -תרבין א   131,640   7% תדהר
  131,640   7% שמרת   131,640   7% תובל 

      240,360   20% תושייה 
 
 
 
 
 

   - ב חלק
   6.7.2021ם ליופת הטבה עד כת תקואררשימת היישובים המוטבים שקיבלו ה

 2019למי שהיה תושב זכאי לפני שנת המס  
 

 תקרה שיעור יישוב ם ש  תקרה שיעור יישוב ם ש
  131,640   7% מורשת    131,640   7% אבטליון 

  131,640   7% מירב    131,640   7% אלמוג 
  131,640   7% מכורה    131,640   7% אפק 

  131,640   7% מלכישוע    131,640   7% בקעות 
  131,640   7% מסילות    131,640   7% גיתית 

  131,640   7% לבוע ג מעלה    131,640   7% גלגל 
  131,640   7% מצפה אבי"ב    131,640   7% דמיידה 

  131,640   7% ניר דוד )תל עמל(    131,640   7% ורד יריחו 
  131,640   7% נירן    131,640   7% 'הרה( )שבט( )דחוג'ייראת 

  131,640   7% נתיב הגדוד    131,640   7% חמרה 
  131,640   7% רוויה    131,640   7% יודפת 
  131,640   7% רשפים    131,640   7% ייט"ב 

  131,640   7% שלוחות    160,560   11% כפר ורדים 
  131,640   7% תומר    131,640   7% מבואות יריחו 
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 - ג לקח
 

ש המוטבים  הישובים  ושירשימת  ההטבה  ליום תקרת  עד  הוארכו  הגבוהים  ההטבה    עור 
למי   6.7.2021 מתייחסת  במלואה  הטבלה  פוחתים.  ההנחה  ושיעור  התקרה  מכן    ולאחר 

ואילך להיות תושב הזכאי    2019מי שהפך משנת    .2019שנקבעה זכאותו להטבת מס לפני  
להטבות   זכאי  יהיה  מס,  לפילהטבות  כפ  אלו,  ההטבה  ושיעור  ההטבה  שהם  תקרת  י 

 . זכאותו  בטבלה זו בכל תקופת (4( )3)בעמודות  מופיעים 
 

 שם יישוב 

(1) (2) (3) (4) 
הטבה  ה שיעור

  1.1.2021-מ
 6.7.2021ועד 

ההטבה   תתקר
  1.1.2021-מ

 6.7.2021ועד 

ההטבה   שיעור
 ועד 7.7.2021-מ

31.12.2021 

ההטבה   תקרת
 7.7.2021-מ
 31.12.2021 ועד

  197,400   14%  215,400   14% אביבים 
  167,520   12%  185,400   12% דמית א

  197,400   14%  215,400   14% אלוני הבשן 
  131,640   7%  155,520   9% אשלים 

  167,520   12%  185,400   12% בצת
  197,400   14%  215,400   14% ברעם

  131,640   7%  155,520   9% גונן 
  197,400   14%  215,400   14% דוב"ב 

  197,400   14%  215,400   14% ישון ד
  197,400   14%  215,400   14% דפנה 

  167,520   12%  185,400   12% חניתה 
  131,640   7%  155,520   9% טללים 

  197,400   14%  215,400   14% יובל 
  131,640   7%  155,520   9% יחיעם 
  197,400   14%  215,400   14% יערה 
  197,400   14%  215,400   14% יפתח 
  197,400   14%  215,400   14% יראון 

  167,520   12%  185,400   12% רה כפר ראש הנק
  167,520   12%  185,400   12% כפר רוזנואלד )זרעית( 

  131,640   7%  155,520   9% להבות הבשן 
  233,280   20%  251,280   20% ג'דל שמס מ

  131,640   7%  155,520   9% וריון מדרשת בן ג
  131,640   7%  155,520   9% מחנה טלי 

  197,400   14%  215,400   14% מטולה 
  197,400   14%  215,400   14% מלכייה 

  197,400   14%  215,400   14% מנרה 
  197,400   14%  215,400   14% מעיין ברוך 

  197,400   14%  215,400   14% מרגליות 
  197,400   14%  215,400   14% משגב עם 

  197,400   14%  215,400   14% מתת
  167,520   12%  185,400   12% נטועה 

  131,640   7%  155,520   9% נתיב השיירה 
  233,280   20%  251,280   20% ע'ג'ר 

  197,400   14%  215,400   14% עראמשה 
  233,280   20%  251,280   20% שמונה קריית 
  131,640   7%  155,520   9% רתמים 

  131,640   7%  155,520   9% שבי ציון 
  167,520   12%  185,400   12% שומרה 
  233,280   20%  251,280   20% שלומי 

  197,400   14%  215,400   14% שתולה 
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 - ד חלק
 

 ודה.לפק  256' עירוניים" מכוח תיקון מסגדרים "ישובים מוטבים המוה  הישוביםת רשימ
 

 תקרה שיעור יישוב ם ש  תקרה שיעור יישוב ם ש
 167,040 12% כאבול   167,040 12% אבו סנאן 

 167,040 12% כפר יאסיף   167,040 12% בענה 
 167,040 12% כרום -מג'ד אל  167,040 12% מכר -ג'דיידה

 167,040 12% מזרעה   167,040 12% ג'ולס 
 167,040 12% סאג'ור   167,040 12% אסד -דייר אל 

 167,040 12% סח'נין   167,040 12% חצור הגלילית 
 167,040 12% עכו   167,040 12% טבריה 

 167,040 12% עראבה   167,040 12% רה טמ
 167,040 12% ראמה   167,040 12% ג'ת -יאנוח
     167,040 12% ירכא 

 
 

 (המשך) 2021כאים להנחה ממס בשנת המס ז  בים שתושביהםישובים מוטרשימת  
 

 בי אילת: חוק אזור סחר חופשיתוש ( ז) 
 

של   לפ   10%הנחה  חייבת  הכנסה  סעיף  על  או  1)2י  שהופק2) 2(  אי (  באיזור  עד  ה  אילות  חבל  או  לת 
 "ח.ש 241,080  לתקרה של

 

 :חוןכוחות הביט ( ח)
 

 . ש"ח לשנה 160,080כנסה של מן המשכורת המיוחדת עד לסכום ה  5%ל הנחה ש 
 

 

 מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים .   ז  פרק
 

 שיעור המס - שכרמס 
  

 7.5% . ............................................ .......... ...................."ר ................................מלכ
 17% ..................................... ................................פי ................................מוסד כס

 

   עובדים זריםהיטל על העסקת 

   20% ....... .............................................................................כללי ..........................
   0% .................................. ................. .....( ...31.12.2022עד ) בענף החקלאותעובד חוקי 
   15% ........ ...................................... ....................... ןשייה והבניי בענף התעעובד חוקי 
 15% . .............................................................בענף המסעדות האתניות ...עובד חוקי 

 

 ( לקיתרשימה ח) ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה.  ח פרק
 הבאים: יעוריםשה במס הכנס ש לנכותי הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות,כאשר 

 שיעור הניכוי   סוג התשלום

 47% ..................................................................... שכר סופרים  
 47% .......................................................................... שכר  סוגי 

 47% ................................................... משיכות מקרן השתלמות  
 40% ................................................   עביד מקופת גמלתשלום למ

 35% .............................. כדין מקופת גמל לתגמולים   שלום שלאת
 ושיעור המס השולי  35%בין הגבוה מ .................................. בה  תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצ

  25% ............................................................................ דיבידנד  
 30% ..................................................   מהותי תניונד בעל מ דיביד

 25% ......................................................חוץ יחיד תשלום לתושב 
   פעילותהגרלות או  בהימורים,  מקורםהשתכרות או רווח שב

 35% .................................................................... נושאת פרסים 
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 מוסדות להשכלה גבוהה .  ט פרק
 

זיכוי    המקנים נקודותשל מוסדות    ,(www.che.org.ilתר המועצה להשכלה גבוהה )מתוך א,  יתרשימה כלל
 . הלפקודג  40וף לעמידה בתנאים שבסעיף  בכפ חוק,פי  אים על זכל

 

מפורטים בסעיף  ה  תקיים התנאיםד )לימודי מקצוע( יוענקו בה40סעיף  על פי    ית זיכו הסר ספק, נקודו  למען
 ימודים.ללא קשר למוסד בו התקיימו הל 

 אוניברסיטת אריאל שבשומרון •

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן •

 אילן-אוניברסיטת בר •

 אוניברסיטת חיפה •

 אוניברסיטת רייכמן  •

 אוניברסיטת תל אביב  •

 מכללה אקדמית לחינוך  -אלקאסמי  •

מכללה אקדמית לאמנויות   -אפרתה -אמונה •
 וחינוך 

-המכללה האקדמית להנדסה בתל -אפקה  •
 אביב

 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  -בצלאל  •

 האוניברסיטה העברית בירושלים •

 האוניברסיטה הפתוחה  •

 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים  •

 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון  •

 המכללה האקדמית אחוה •

 ת אשקלוןהמכללה האקדמי •

 המכללה האקדמית בוינגייט •

 ברל-המכללה האקדמית בית •

 המכללה האקדמית גליל מערבי  •

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים  •

 המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן •

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  •
 חיפה  -

המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של  •
 מכללות ליפשיץ והרצוג 

 ת המכללה האקדמית חמד •

 האקדמית כנרת בעמק הירדןהמכללה  •

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  •

 המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון •

 המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון  •

המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו  •
 בקצרין

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א. ד. גורדון •

 ןהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילי •

 אקדמית לחינוך ע"ש קייהמכללה ה •

 גן -המכללה האקדמית לישראל ברמת •

 המכללה האקדמית נתניה •

 המכללה האקדמית ספיר •

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס  •
 שטרן

 המכללה האקדמית צפת •

 אביב יפו -המכללה האקדמית תל •

 המכללה האקדמית תל חי •

 המסלול האקדמי המכללה למינהל  •

 המרכז האקדמי לב  •

 כז האקדמי למשפט ולעסקיםהמר •

חיפה   -המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  •
 ע"ש נרי בלומפילד

 המרכז האקדמי פרס  •

 המרכז האקדמי רופין  •

 המרכז האקדמי שלם •

 המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט •

 הקריה האקדמית אונו  •

 מכון ויצמן למדע •

 HIT -מכון טכנולוגי חולון   •

 מכון שכטר למדעי היהדות •

אורות ישראל   -ית לחינוך קדממכללה א •
מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת 

 מורשת יעקב

 מכללה אקדמית לחינוך "אורנים"  •

 מכללה ירושלים  •

 מכללת לוינסקי לחינוך  •

 מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה •

המכללה לחינוך  -סמינר הקיבוצים  •
 לטכנולוגיה ולאומנויות 

 ם מכללה אקדמית להנדסה ירושלי -עזריאלי •

 הנדסה, עיצוב, אמנות -נקר ש •

 המכללה האקדמית לחינוך  -תלפיות  •


