תאריך פרסום2.10.2018 :

שכר והסכמים קיבוציים

החודש בדף המידע

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי

שכר והסכמי עבודה
 תשלום מענק יובל במגזר הציבורי;

עובדים פעילים

 הסכם שכר קיבוצי עם ארגון
המורים בחטיבות העליונות מיום
 – 14.3.2018יישום פעימה שניה
בתוקף מ;1.9.2018 -



עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק
יובל למרבית הדירוגים במגזר הציבורי ,למעט לעובדים בדרוג חוזה
אישי .העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות זכאים לתשלום מענק
יובל במשכורת חודש נובמבר ,ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק
במשכורת חודש יוני.



בדירוגי רופאים ומשפטנים ,הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו 30
שנה .בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי הנדרש הינו  25שנה .הוותק
לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר
שני  /שלישי ,לימודי תעודה וכדומה.



סכום מענק היובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה,
ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות.



לגבי עובדי המדינה ,המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית ,מענק היובל
אינו שכר קובע לכל דבר ועניין ,ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות
כגון :קופת גמל וקרן השתלמות.



לגבי עובדי המדינה ,המבוטחים בהסדר של פנסיה צוברת בלבד ,סכום
מענק היובל נכלל בבסיס לביצוע הפרשות פנסיוניות ברובד השני (עבודה
נוספת).

הבחירות לרשויות מקומיות
 יום שבתון ביום הבחירות לרשויות
המקומיות;
 תשלומים לעובדים המועסקים
בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי;
 תשלומים לעובדים המועסקים
בתקופת הבחירות – תשלום דמי
ביטוח למוסד לביטוח לאומי.

גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.



סכום מענק יובל המשולם לגמלאים ,אשר היו זכאים לו ערב הפרישה,
משולם בסכום קבוע שקלי .בדומה לתשלום הקצבה שמוקפאת וצמודה
למדד המחירים לצרכן .סכום מענק היובל המעודכן ,צמוד למדד
שמפורסם בחודש ינואר של כל שנה.



בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלום מענק יובל בתור עובד פעיל ,עבור
כל השנה .בשנה העוקבת לשנת הפרישה ,מתבצעת ההצמדה בהתאם
לעליית המדד מחודש הפרישה ועד לחודש דצמבר של שנת הפרישה.



מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואילך ,מוצמד סכום מענק היובל
למדד חודש דצמבר ,לעומת מדד חודש ינואר.
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בתוך כך ,בקצבת חודש ספטמבר  ,2018משולם מענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית ,שפרשו עד סוף שנת
 2017כולל .גובה מענק היובל מחושב כסכום המענק ששולם בשנה שעברה ( ,)2017בתוספת הפרשי הצמדה,
בהתאם למדד שפורסם בחודש ינואר  ,2018זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה ,בשל הצמדה למדד ,כחלק
מהבסיס לתשלום המענק.

הסכם שכר קיבוצי עם ארגון המורים בחטיבות העליונות מיום
 – 14.3.2018יישום פעימה שניה בתוקף מ1.9.2018 -
בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  2018פרסמנו בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.3.2018
בדבר שינוי בתנאי השכר של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י"ג – י"ד) ,המפוקחות על ידי
משרד החינוך בין אם מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה" ובין אם מועסקים שלא לפי תנאי הרפורמה.
ביום  1.9.2018חל מועד יישום פעימה שנייה להסכם כמפורט להלן:
השכר המשולב


בתוקף מיום  1.9.2018בוצע עדכון נוסף בטבלאות השכר המשולב עבור המורים ,אשר צברו וותק מ 1-עד 7
שנות וותק ,כדלקמן:
עדכון שכר יסוד למורים ברפורמה
שכר יסוד בותק  1שנים
לאחר העדכון

שכר יסוד בותק  1שנים
לפני העדכון

דרגה
מורה מוסמך

₪ 3,636.18

₪ 3,055.70

מורה בכיר

₪ 3,988.90

₪ 3,352,11

מורה ב.א.

₪ 4,174.39

₪ 3,507.99

מורה מ.א.

₪ 4,472.63

₪ 3,758.62

מורה דוקטור

₪ 4,734.36

₪ 3,978.57

עדכון שכר יסוד למורים שאינם ברפורמה ומנהלים
שכר יסוד בותק  1שנים
לאחר העדכון

שכר יסוד בותק  1שנים
לפני העדכון

דרגה
מורה מוסמך

₪ 3,075.98

₪ 2,584.93

מורה בכיר

₪ 3,374,36

₪ 2,835,68

מורה ב.א.

₪ 3,531.27

₪ 2,967.54

מורה מ.א.

₪ 3,783.57

₪ 3,179.56

מורה דוקטור

₪ 4,004.97

₪ 3,365.62

עדכון תוספת ותק
במקביל בתוקף מיום  1.9.2018עבור המורים ,אשר צברו וותק מ 1-עד  7שנות וותק ,שיעור קידום וותק בגין
כל שנה יהיה  2%במקום  .5%החל מוותק של  8שנים ומעלה שיעור קידום הוותק ממשיך להיות .5%


יודגש כי לגבי עובדי הוראה בותק מעל  7שנים – לא חל שינוי בשכר המשולב.
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גמול מורה חונך


החל מיום  ,1.9.2018מורה הממלא תפקיד של "מורה חונך" יהיה זכאי ,עבור כל מתמחה ,ולא יותר מ3-
מתמחים למורה ,לגמול תפקיד בשיעור של  ,2.4%המחושב על בסיס כמפורט להלן:
סוג מורה

בסיס גמול מורה חונך

מורה ברפורמה

השכר המשולב ותוספת עוז לתמורה

מורה שאינו ברפורמה (למען הסר ספק – אינו השכר המשולב ,תוספת  '94ותוספת מיזוג רכיבים
מנהל)


כללי החישוב והתשלום החלים לגבי גמול מורה חונך ,יהיו זהים לכללי החישוב והתשלום ,החלים לגבי גמול
התפקיד ,המשולם לרכז מקצוע (הקבוע בסעיף (17א) להסכם "עוז לתמורה").

עדכון תוספת  – '87מעבר לרפורמה ,המשולמת למנהלים קיימים וחדשים
בתוקף מיום  1.9.2018סכום תוספת  – '87מעבר לרפורמה ,המשולמת למנהלים קיימים ולמנהלים חדשים מכוח
סעיף (24ג )1להסכם "עוז לתמורה" וסעיפים  11ו 12-להחלטת ועדת ההיגוי מיום  ,28.5.2013תעלה ב₪ 460 -
ותעמוד על סך של .₪ 548.52

הבחירות לרשויות מקומיות
יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות
ביום ( 30.10.2018כ"א בחשוון ,תשע"ט) יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות .בחירות חוזרות ,באם יידרשו,
יתקיימו ביום ( 13.11.2018ה' בכסלו ,תשע"ט).
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,2014ביום  3.7.2014פורסם ברשומות חוק הרשויות
המקומיות (בחירות)(תיקון מס'  ,)44התשע"ד– ,2014לפיו יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון
שבתחומן נערכות הבחירות באותו מועד.
בהמשך ,ביום  8.6.2017פורסם ברשומות חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס'  ,)10התשע"ז-
 2017לפיו הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות ,וכי יום
הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות שהבחירות נערכות בהן ,על פי הכללים שנקבעו לגבי
הבחירות לרשויות המקומיות.
לפי החקיקה הנ"ל ,עובד שכיר לא יהיה מחויב לעבוד ביום הבחירות ,לא ינוכה לו על כך יום חופש ,אם מתקיים
לגביו אחד התנאים הבאים:


מקו ם עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות לרשויות
המקומיות ולמועצות האזוריות.



מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות  /מועצה שנערכות בה הבחירות ,אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של
רשות  /מועצה שהבחירות נערכות בה.



העובד לא נמנה עם עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים .ביום הבחירות שירותי התחבורה
והשירותים הציבוריים יפעלו כסדרם .שר הפנים רשאי להחליט לגבי השירותים שייחשבו שירותים ציבוריים
לעניין זה .עליו לפרסם הודעה על כך לא יאוחר מ 35-ימים לפני יום הבחירות.
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בנוסף ,נקבע בחקיקה ,כי מי שעבד אצל המעסיק לפחות  14ימים רצופים לפני יום הבחירות יהיה זכאי לשכר
הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.

תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – היבטי
מיסוי
בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות ,התשנ"ו ,1996-ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות ,התשנ"ו-
 1996שהוצאו מכוחו ,נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד).
ביום  20.09.2018פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא "הבחירות לרשויות
המקומיות שיתקיימו באוקטובר  "2018עם הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן
לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.
למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו ,משלח
ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
להלן פירוט ההוראות לפי שני החוזרים הנ"ל:
פתיחת תיק ניכויים
.1

כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים ב" -תקופת הבחירות" ,עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור ,יפתח
תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו ,או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.

.2

מועמדים ומפלגות קיימות ,אשר יש להם תיק ניכויים פעיל – ישתמשו בתיק הקיים.

.3

מועמדים ומפלגות קיימות כאמור ,אשר תיק הניכויים שלהם מסווג כלא פעיל ,יש לסווגו כפעיל ,ואין צורך
לפתוח תיק נוסף.

הגדרת תקופת הבחירות
תקופת הבחירות לעניין הדין המיוחד הינה כל אחד מאלה:
.1

תקופה בת  30ימים ,המסתיימת  3ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות למועצה של הרשות המקומית
ולראש הרשות המקומית ,בעת הבחירות הכלליות.

.2

לפי כך ,תקופת הבחירות תהיה מ 4.10.2018-ועד  .2.11.2018לבחירות החוזרות תקופת הבחירות תהיה מיום
 18.10.2018ועד .16.11.2018

הגדרת התשלומים
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
.1

התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות ,שנעשו ב"תקופת הבחירות" ,בעד הסעת נוסעים ,הובלה,
או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו ,לפי העניין ,אך לא בעד דמי השכירות.

.2

המשלם הוא אחד מאלה:
א.

מפלגה .סיעת אם ,סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,תשנ"ג.1993-

ב.

רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

ג.

מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה.

ד.

מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירת ראש מועצה אזורית.

.3

יודגש כי חברות כוח אדם אינן נחשבות למשלם.

.4

העבודה או השירות בוצעו אך ורק ב"תקופת הבחירות".
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.5

התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על .₪ 8,700

.6

מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד ,דהיינו אינו נמנה על
עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם .לעניין זה ,מקבל לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות
הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין ,גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.

.7

התשלום הינו תמורה בכסף ,או בשווה כסף ,בעד עבודה או שרות בשל הבחירות שהוצאו על ידי המשלם
בתקופת הבחירות ,בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות ובלבד שלא נעשו במהלך
עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל.

.8

להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות ,שהוראת הדין המיוחד חלות עליהם:


פרסום ,לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.



הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר ,הדבקת מודעות וכרזות בדרכים העירוניות והבינעירוניות.



תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות ובמרכזים לספירת הקולות ,לפעילים המועסקים רק
ב"תקופת הבחירות" ,למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים ע"י הרשות הממונה על ביצוע הבחירות באופן
קבוע.



תשלומים לטלפנים/טלפניות.



תשלומים לשמירה וסדרנות.



ייעוץ לסוגיו.



תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.



תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.

 הסעות והובלות.
מודגש כי אין מדובר ברשימה סגורה אלא בדוגמאות בלבד ,וכן מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום
עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל.
.9

להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות ,אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם ,גם
אם סכומם המצטבר נמוך מ:₪ 8,700-


תשלום לבתי דפוס.



רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים ,מחשבים ,ציוד משרדי.



שכירת מבנים.

 רכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים הבוחרים.
יודגש כי גם רשימה זו אינה רשימה סגורה ומכילה דוגמאות בלבד.
מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות
.1

על תשלום ב"תקופת הבחירות" כאמור לעיל יחול מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה.

.2

שיעור המס המיוחד הוא  ,25%והוא מוטל על מלוא התשלום ,בלא זכות לניכוי ,קיזוז ,פטור או הפחתה
כלשהם ,וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה ,או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.

.3

מאחר ומדובר במס שאיננו מס הכנסה יחולו ההוראות הבאות לגבי התשלום האמור:
א .התשלום אינו "הכנסה" ,כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ,לכן עצם קבלתו אינה מחייבת את מקבלה בהגשת
דוח למס הכנסה.
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ב .התשלום אינו "הכנסה" או "שכר" ,לעניין חוק מע"מ ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי,
למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.
.4

יודגש כי הוראות הדין המיוחד אינן ניתנות להתניה ,דהיינו המקבל אינו רשאי לדווח על התשלומים
כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ"י הפקודה.

דיווח ותשלום המס המיוחד
.1

המשלם יגיש לפקיד השומה עד ה 16-לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצע בין ה 14-לחודש הקודם עד ה13-
בחודש הדיווח.

.2

הדוח יוגש על גבי טופס  102מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים
בגין "תקופת בחירות" בלבד.

.3

את התשלום בעד עבודה ב"תקופת בחירות" יש לכלול בדוח השנתי  856 ,126ובטופסי  106ו ,806-כפי שמפורט
בהנחיה נפרדת שפורסמה בעניין הדיווחים השנתיים.

יודגש כי הוראות הפקודה בדבר שומה ,גבייה ,ועונשין יחולו על המס המיוחד כאילו היה מס
הכנסה.
מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות ב"תקופת הבחירות"
עפ"י הוראות הדין המיוחד ,תשלומים המבוצעים ב"תקופת הבחירות" והעונים על הכללים כמפורט לעיל ,אך
סכומם המצטבר למקבל עולה על  ,₪ 8,700וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל,
נחשבים כ"תשלומים אחרים" ויחולו לגבי כל התשלום האמור הכללים הבאים:
.1

הוא ייחשב כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניין.

.2

במידה וחלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום הנדון ,יחולו הוראות הניכוי במקור כאמור ,לפי סוג
ואופי התשלום.

.3

בכל מקרה בו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום ,קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של
 ,25%מכו ח תקנות הדין המיוחד .הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס  102עד ה 16 -לחודש ,לגבי
התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.

.4

יודגש כי הניכוי האמור אינו מס סופי ולכן על המקבל חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו
ולהשלים את המס המגיע .מאידך ,רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור
האמור אם קיימת הצדקה לכך.

מיסוי תשלומים לנערים
על אף האמור לעיל ,על תשלומים המשולמים לנער ,יחולו ההוראות הבאות:
.1

"תשלום" ,כהגדרתו בחוק ,שניתן ל"נער" ב"תקופת הבחירות" ,יראוהו כהכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף
 )2(2לפקודה ,ויחולו עליה חובות הניכוי לפי סעיף  164לפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר
עבודה) ,התשנ"ג ;1993-לעניין זה" ,נער"  -ילד או צעיר שטרם מלאו להם  18שנים.

.2

על "תשלום" המשולם ל"נער" לא תחול החבות במס בשיעור של  ,25%ללא זכות לניכוי ,לקיזוז ,לפטור או
להפחתה כלשהי.

.3

"תשלום" ל"לנער" ב"תקופת הבחירות" שרואים אותו כהכנסת עבודה לצורכי הפקודה ,לא ייחשב כהכנסה
לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ,למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה ,וכן לא ייחשב
כשכר לעניין חוק מע"מ (לצורך מס שכר).
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מיסוי תשלומים עבור בחירות על פי הדין הרגיל
על תשלומים בגין פעילות בחירות שאינם "תשלומים מיוחדים" ואינם "תשלומים אחרים" כאמור לעיל ,יחולו לפי
העניין הוראות פקודת מס הכנסה ,הצווים והתקנות בהתאם לסוג ההתקשרות עם מקבל התשלום :עובד שכיר,
נותן שירות ,משכיר או מוכר נכס וכדומה .יודגש כי כאשר התשלום אינו חייב בניכוי במקור מכוח הוראות הדין
הרגילות  -אין חובת ניכוי גורפת ,רק בשל העובדה שמדובר בתשלומי בחירות.
דיווח ותשלום מס הכנסה
גם על "תשלומים אחרים" ב"תקופת בחירות" ועל תשלומים בגין פעילות בחירות שלא ב"תקופת בחירות" יחולו
כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילים .המשלם ידווח עליהם בטופסי  - 806 ,856 ,126 ,106 ,102לפי העניין,
וסכומי הניכוי יועברו במועדים הנקובים בתקנות הניכוי במקור.

תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – תשלום דמי
ביטוח למוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח הלאומי טרם פרסם הנחיות למעסיקים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות .להלן עיקרי הנחיות
כפי שפורסמו לקראת הבחירות לרשויות המקומיות בשנת .2013
שיעורי דמי הביטוח
עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות ,כמפורט בחוזר ,ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל
חשבון המעסיק:


בשיעור מופחת  0.37%עד לתקרה של  60%מהשכר הממוצע ( ₪ 5,944נכון ל.)1.1.2018-



בשיעור מלא  1.96%על הסכום שמעל התקרה של  60%מהשכר הממוצע ועד לסכום של .₪ 8,700

דיווח ותשלום של דמי הביטוח
על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב 15-בחודש ,עבור החודש שקדם לו.
דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יתבצע בדרכים הבאות:


טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו;1996-

 בקובץ.
תשלום דמי הביטוח יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:


על גבי שובר ( 102רזרבי) ובקוד הדיווח יצוין קוד ;12



על גבי שוברי תשלום שאותם ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל חשבון דמי הביטוח של
המעסיק או בפניה טלפון למספר .02-6709948

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק
עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות ,גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כ"תקופת הבחירות" ,ישלם
המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר ,עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח
ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.
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