תאריך פרסום1.12.2019 :

מס הכנסה וביטוח לאומי
החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 פיצויים בשל "נזק עקיף" המצב
נכון ליום ;12.11.2019
 שווי שימוש ברכבים היברידיים,
רכבי "פלאג אין" ורכבים חשמליים;
 סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה –
הנחיות לעניין "הפטור הנוסף";

שכר והסכמים קיבוציים
 הסכם קיבוצי מיוחד לעובדים
הסוציאליים במגזר הציבורי מיום
;26.9.2019
 הכוונה לתת צו הרחבה להסכם
קיבוצי מיום  14.8.2019בדבר
תשלום שכר לעובדים שנעדרו
מעבודתם באזור הקובע על פי
הוראות פיקוד העורף בשנים 2018-
.2019

פיצויים בשל "נזק עקיף" – המצב נכון
ליום 12.11.2019
ביום  12.11.2019פרסמה רשות המסים הודעה בנושא פיצויים בשל "נזק
עקיף" – המצב נכון ליום  12/11/2019לפיה בעקבות האירועים הביטחוניים
של התקופה האחרונה ולאור העובדה כי עובדים רבים הונחו ע"י פיקוד
העורף שלא להגיע למקומות העבודה ולהישאר בבתים ובמרחב מוגן ,מודיעה
קרן הפיצויים ברשות המסים כי עסקים המצויים בטווח של עד  40ק"מ
מרצועת עזה יהיו רשאים להגיש תביעה להחזר השכר שישולם לעובדים
שייעדרו ,הן בשל הוראה על סגירת מקום עבודה לא חיוני והן עבור הורים
שנאלצו להשגיח על ילדיהם (מתחת לגיל  )14בשל סגירת מוסדות חינוך.
הוראה זו תקפה עד ליום  31.12.2019וזאת בהתאם לתקנות הוראת שעה
"מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת
שעה) ,התשע"ט."2019-
לעניין ההנחיות ההתגוננות שניתנו מעבר לטווח של  40ק"מ מרצועת עזה,
התקנות הקיימות לא נותנות מענה לפיצויי והנושא ייבחן על ידי הממשלה
בהתאם להתפתחויות.

שווי שימוש ברכבים היברידיים ,רכבי
"פלאג אין" ורכבים חשמליים
לפי הודעת רשות המסים ,שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת
האריכו את הוראת השעה המפחיתה את שווי השימוש ברכבים "פלאג-אין",
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.

"רכב משולב מנוע ( ")Hybridו"רכב חשמלי" לשנתיים נוספות ,עד סוף שנת
 .2021הארכת הוראת השעה תיתן וודאות לנהגים שמקבלים רכב מהמעסיק.
יצוין כי מדובר בהתאמת הזקיפה למאפייני תחזוקה של רכב
היברידי/חשמלי ,המאופיין במחיר רכישה גבוה ביחס לרכב רגיל ,ומנגד,
בעלויות תחזוקה חודשיות נמוכות ,בעיקר הודות לחיסכון ניכר בדלק .בתום
השנתיים כאמור ,יהיה צורך לבחון את הנושא מחדש ולשקול באיזו מתכונת
תימשכנה ההפחתות.
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להלן סכומי ההפחתה מהזקיפה החודשית שמחושבת כמכפלה של מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש (בתוספת
הצמדה) ב:2.48% -


"רכב משולב מנוע ( – ")Hybridיופחת סך של  500שקלים חדשים לחודש משווי הרכב שקבוע בתקנות.



ברכב "פלאג-אין" ו"חשמלי"  -יופחת סך של  1000שקלים חדשים לחודש (במחירי  )2019משווי הרכב
שקבוע בתקנות.

סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין "הפטור
הנוסף"
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א( 1961-להלן :הפקודה) קובע כי על הכנסה מ"קצבה מזכה",
שמקבל נישום שהגיע ל"גיל פרישה" ,כהגדרתו בסעיף 9א לפקודה ,יחול פטור ממס בשיעור שנקבע בסעיף האמור.
עד לשנת המס ( 2011כולל) קבע סעיף 9א(ב) לפקודה כי על הקצבה המזכה יחול פטור ממס בשיעור מרבי של 35%
מסכום הקצבה המזכה.
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי  190והוראת שעה) ,התשע"ב ,2012-שנכנס לתוקף ביום 1.1.2012
(להלן :יום התחילה) הוגדל שיעור הפטור ממס החל על הקצבה המזכה המחושב מ"תקרת הקצבה המזכה" ,כך
שבשנת המס  2025יעמוד שיעור הפטור על  67%מתקרה זו .שיעור הפטור מורכב משני רבדים:


שיעור מרבי של  35%מ"תקרת הקצבה המזכה" (להלן :הפטור הבסיסי);



שיעור פטור נוסף שמוגדל באופן הדרגתי (להלן :הפטור הנוסף) ,וזאת על פי הפירוט הבא:
שנות המס

שיעור הפטור הנוסף

שיעור הפטור הכולל (בסיסי ונוסף)

2015-2012

8.5%

43.5%

2019-2016

14%

49%

2024-2020

17%

52%

 2025ואילך

32%

67%

ניכוי מס על ידי משלם הקצבה בהתחשב בפטור הנוסף
במטרה לשפר את הליך מיצוי זכויות הנישום מקבל הקצבה ,ובהמשך להנחיות קודמות שניתנו ,ביום 18.11.2019
פרסמה רשות המסים חוזר בנושא סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" ובו ההנחיות
(להלן :ההנחיות) למשלם הקצבה לעניין ניכוי מס בהתחשב בפטור הנוסף ללא הצורך להפנות את הנישום למשרדי
פקיד שומה.
תוקף


ההנחיות שלהלן ייכנסו לתוקף החל מיום .1.1.2020

דגשים לגבי ההנחיות


ההנחיות יחולו על נישום הזכאי לקצבה מזכה יחידה שהצהיר שאין בכוונתו להוון סכומים מקופת גמל או
ממעסיק בפטור ממס.



ההנחיות רלוונטיות רק לנישום שלא הציג בפני המשלם אישור פקיד שומה לעניין ניכוי המס מהקצבה.
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ההנחיות אינן חלות על נישום שפקיד השומה קבע לו אחוז פטור מהקצבה המזכה ,נישום שנמסרו בגינו נתוני
עזר אחרים לצורך חישוב הפטור או נישום שניתן לו "אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת
שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה" (להלן :אישור קיבוע זכויות) .במקרים כאלה על משלם הקצבה להמשיך
ולנכות את המס מהקצבה המזכה רק בהתאם לאישורים שהוציא פקיד השומה כאמור .הנחיות בדבר אופן מתן
ההגדלות העתידיות של הפטור הנוסף מפורטות בחוברות הניכויים.

הנחיות לפעולה
נישום שהגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה
 .1משלם הקצבה ינכה מס מהקצבה המזכה ,תוך מתן הפטור הנוסף ,וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים:
א.

הנישום הגיש למשלם הקצבה בקשה באמצעות טופס 161י ,אשר יכלול ,בין היתר ,את הצהרת מקבל
הקצבה כי לא היוון קצבה מזכה בפטור ממס לאחר יום התחילה.

ב.

הנישום הצהיר בטופס  101בכל שנה שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין ,הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך
הן אינן מקצבה.

 .2בסמוך ליום  ,1.1.2020על משלם הקצבה לשלוח את טופס 161י לכל עמית מקבל קצבה שהתמלאו לגביו כל
ארבעת התנאים המפורטים להלן והם בלבד:
א.

מקבל הקצבה הגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה.

ב.

מקבל הקצבה הצהיר על גבי טופס  101שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין ,הצהיר שיש לו הכנסות אחרות
אך הן אינן מקצבה.

ג.

משלם הקצבה מנכה מס מקצבתו ללא מתן הפטור הנוסף.

ד.

מקבל הקצבה לא הציג בפני המשלם אישור פקיד שומה שניתן לאחר יום התחילה ,לעניין קביעת אחוז
הפטור מהקצבה המזכה או שלא התקבלו לגביו נתוני עזר אחרים לחישוב הפטור.

 .3נישום הבוחר באפשרות זו יידרש למלא את טופס 161י פעם אחת בלבד ולהגישו למשלם הקצבה.
 .4משלם קצבה שניכה לנישום כאמור מס מהקצבה המזכה ,תוך מתן הפטור הנוסף ,ידווח על כך לפקיד השומה
במסגרת טופס  .126שדות הדיווח שיוספו לטופס יפורסמו בלוחות הניכויים.
נישום שהגיע לגיל פרישה לאחר יום התחילה
 .1החל ממועד כניסתן לתוקף של ההנחיות  ,1.1.2020 -יעמדו בפני נישום המקבל קצבה מזכה יחידה ,שתי
אפשרויות במסגרתן יוכל לקבל את הפטור הנוסף בחישוב המס החל על קצבתו המזכה ,וזאת על פי המפורט
להלן:
אפשרות א'  -הנהוגה כיום  -הנישום יגיש לפקיד השומה בקשה לאישור קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד
וימסור את האישור למשלם הקצבה .במסגרת אפשרות זו יוכל הנישום להציג בפני פקיד השומה את מלוא
סכום מענקי הפרישה שצבר בגין תקופות עבודתו ,קצבאות להן הוא זכאי וכן את בחירותיו ביחס לסכומים
אלה ,לרבות בחירתו ביחס להיוון קצבה בפטור ממס .בכך יוכל הנישום למצות את הזכויות המגיעות לו ,הן
ביחס לפטור הבסיסי ,והן ביחס לפטור הנוסף  .כמו כן ,במסגרת אפשרות זו יוכל הנישום לבחור כיצד לנצל את
ההגדלות העתידיות של שיעור הפטור הנוסף.
משלם קצבה שהועבר אליו אישור קיבוע זכויות ינכה את המס מהקצבה המזכה ,תוך מתן שיעור הפטור ממס,
כפי שזה נקבע באישור קיבוע הזכויות ,וזאת בתנאי שהנישום הצהיר בטופס  101שאין לו הכנסות אחרות או
לחלופין ,הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה.
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אפשרות ב'  -הנישום יגיש למשלם הקצבה בקשה לצורך קבלת הפטור הנוסף בלבד וזאת באמצעות טופס 161ח,
אשר יכלול ,בין היתר ,את הצהרת הנישום לפיה מוסכם עליו כי בשל בקשה זו ,ובחלוף  90יום מיום קבלת
הפטור הנוסף ,לא יוכל להוון קצבה בפטור ממס בעתיד חלף הפטור הנוסף וכן הצהרה לפיה ידוע לו שכל הגדלה
עתידית בשיעור הפטור הנוסף תחול על הקצבה המזכה .נישום הבוחר באפשרות זו יידרש למלא את טופס 161ח
פעם אחת בלבד ולהגישו למשלם הקצבה .משלם הקצבה ינכה את המס מהקצבה המזכה ,תוך מתן הפטור
הנוסף בלבד וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים:
א.

הנישום מילא את טופס 161ח בשלמותו והגישו למשלם הקצבה כשהוא חתום על ידו.

ב.

הנישום הצהיר בטופס  101בכל שנה שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין ,הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך
הן אינן מקצבה.

 .2החל מיום כניסתן לתוקף של הנחיות אלו ,1.1.2020 ,משלם קצבה ישלח את טופס 161ח לכל מקבל קצבה
בסמוך למועד שבו הגיע ל"גיל הזכאות" ,כמשמעות המונח בסעיף 9א לפקודה.
 .3משלם הקצבה ישלח את טופס 161ח גם למקבלי הקצבה שהגיעו לגיל הזכאות לאחר  1.1.2012ולפני ,1.1.2020
שהצהירו על גבי טופס  101שאין להם הכנסות אחרות או לחלופין ,הצהירו שיש להם הכנסות אחרות אך הן
אינן מקצבה ושלא הציגו למשלם אישור פקיד שומה.
 .4משלם קצבה שניכה מס מהק צבה המזכה ,תוך מתן הפטור הנוסף בהתאם לאפשרות בי ,ידווח על כך לפקיד
השומה במסגרת טופס  .126שדות הדיווח שיוספו לטופס יפורסמו בלוחות הניכויים.
נישום שלא הגיש למשלם הקצבה טופס 161י ,טופס 161ח או אישור פקיד שומה (לפי העניין)  -משלם הקצבה
ינכה מס מקצבתו המזכה ללא מתן הפטור ממס הקבוע בסעיף 9א לפקודה.
משלמי קצבאות שמעוניינים להעניק פטור נוסף בהתאם להנחיות רשות המסים ,מתבקשים לפנות למתאם לקוח
במלם שכר.

שכר והסכמים קיבוציים
הסכם קיבוצי מיוחד לעובדים הסוציאליים במגזר הציבורי מיום
26.9.2019
ביום  23.10.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הסכם קיבוצי מיוחד של העובדים סוציאליים
במגזר הציבורי ,ליישום הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017הוראות ביצוע עם הוראות ביצוע עבור תשלום תוספות
השכר שנקבעו בהסכמים הקיבוציים לעובדים הסוציאליים מיום  ,18.4.2016בתיקון להסכמים הקיבוציים מיום
 8.8.2016ומיום  ,9.1.2018ובהסכם הקיבוצי לדירוג העובדים הסוציאליים ,אשר נחתם ביום  ,26.9.2019כדלקמן:

תחולה
ההוראות שלהלן חלות על:


עובדים ,אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג העובדים הסוציאליים והמיוצג
על ידי ההסתדרות ,ואשר מועסקים אצל אחד המעסיקים הבאים שלהלן:


המדינה (לא כולל משרד הבריאות);



המוסד לביטוח לאומי;



שירות התעסוקה;
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מרכז השלטון המקומי;



שלוש הערים הגדולות (לא כולל בי"ח איכילוב ובי"ח בני ציון);



מרכז המועצות האזוריות

 הסוכנות היהודית לארץ ישראל .
להלן" :עובדים סוציאליים שלא בבריאות"


עובדים המדורגים בדירוג עובדים סוציאליים ואשר מועסק במשרד הבריאות או בשירותי בריאות כללית או
בהסתדרות מדיצינית הדסה או בבית חולים ממשלתי-עירוני בעיריית תל-אביב יפו או בעיריית חיפה (איכילוב
או בני ציון).
להלן" :עובדים סוציאליים בבריאות"

עדכון תוספת שקלית 2016
החל מיום  1.8.2019והחל מיום  1.12.2019יוגדל סכום תוספת שקלית  2016כמפורט בטבלה שלהלן:
עובדים סוציאליים שלא בבריאות

תוקף

עובדים סוציאליים בבריאות

החל מ1.8.2019-

₪ 237.87

₪ 358.10

החל מ1.12.2019-

₪ 325.26

₪ 448.95

שאר הכללים החלים לגבי תוספת שקלית  2016ימשיכו לחול לגבי עובדים סוציאליים שלא בבריאות ועובדים
סוציאליים בבריאות ,ללא שינוי.

עדכון תוספת אחוזית 2016
החל מיום  1.12.2019יוגדל שיעור תוספת אחוזית  2016כמפורט בטבלה שלהלן:
סוג עובד

שיעור תוספת אחוזית 2016

עובדים סוציאליים שלא בבריאות

2,949%

עובדים סוציאליים בבריאות

4.199%

שאר הכללים החלים לגבי תוספת אחוזית  2016ימשיכו לחול לגבי עובדים סוציאליים שלא בבריאות ועובדים
סוציאליים בבריאות ,ללא שינוי.

תוספת חקיקה ומעמסה לעובדים סוציאליים המועסקים במשרד הרווחה ביחידת הסיוע
החל מיום  1.8.2019עובדים סוציאליים שלא בבריאות ,המועסקים במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ביחידות סיוע בבתי משפט לענייני משפחה ,שהוקמו מכוח סעיף  5לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה,1995-
וביחידות סיוע ליד בתי הדין הדתיים ,שהוקמו מכוח חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע) ,תשע"א ,2011-יהיו זכאים
לתוספת שכר חדשה  -תוספת חקיקה ומעמסה ,כדלקמן:


התוספת תחושב לפי שיעור של  7%מהשכר המשולב.



התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניין תובא בחשבון לעניין חישוב:


השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-



ערך שעה ,לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות ,וקריאות פתע (ככל שהעובד זכאי להן).



פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג.1963-



גמלה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב] ,התש"ל.1970-
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הפרשות לקרן השתלמות ולקופת גמל לקצבה לפי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 3
במרץ  ,1999כנוסחו מעת לעת.



תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה
לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.



התוספת תהווה בסיס לתוספות השכר האחוזיות הבאות:


תוספת  3.6%מכוח הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום ;31.1.2001



תוספת  4%מכוח הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום ;17.4.2008



תוספת  7.25%מכוח הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום ;12.1.2011



תוספת אחוזית  2016מכוח הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום ( 18.4.2016כפי שתוקן בהסכם קיבוצי מיום
 8.8.2016ובהסכם קיבוצי מיום .)9.1.2018

תוספת עובד סוציאלי קהילתי בשלטון המקומי
החל מיום  1.8.2019עובדים סוציאליים שלא בבריאות ,המועסקים בשלטון המקומי בתפקיד של עובד סוציאלי
קהילתי ,במתח דרגות שהינו כיום י'-ח' (לפי לוח התפקוד המצורף להסכם הקיבוצי מיום  ,)5.6.1994יהיו זכאים
לתוספת שכר חדשה  -תוספת עו"ס קהילתי ,כדלקמן:


התוספת תחושב לפי שיעור של  6%מהשכר המשולב.



התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב:





חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987-למען הסר ספק
מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום
 -הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-



ערך שעה ,לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות וקריאות פתע (ככל שהעובד זכאי להן).



תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה
לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.



פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג,1963-



גמלאות,



הפרשות לקופת גמל לקצבה ,הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

התוספת תהווה בסיס לחישוב תוספת  3.6%שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום  ,31.1.2001אך לא תהווה
בסיס לכל תוספת קבועה קיימת אחרת (לרבות תוספת אחוזית .)2016

תוספת עובד סוציאלי בתפקיד ניהולי
החל מיום  1.8.2019תשולם תוספת שכר חדשה – תוספת עו"ס בתפקיד ניהולי ,לעובדים סוציאליים הבאים:


עובדים סוציאליים שלא בבריאות ,המועסקים בשלטון המקומי ,באחד מתפקידי הניהול המפורטים בנספח
להסכם.



עובדים סוציאליים במערכת הבריאות ,המועסקים אצל אחד מהמעסיקים הבאים בלבד :משרד הבריאות ,בית

חולים ממשלתי עירוני בעיריית תל-אביב-יפו ובעיריית חיפה (איכילוב ובני ציון) ,באחד מתפקידי הניהול
המפורטים בנספח להסכם.
להלן מאפייני התוספת:


התוספת תחושב לפי  12.5%מהשכר המשולב ,תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב:
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ערך שעה ,לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות וקריאות פתע (ככל שהעובד זכאי להן),



תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה
לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית,





פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג,1963-



גמלאות,



הפרשות לקופת גמל לקצבה ,הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז . 1987-למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום
(העלאת סכומי שכר מינימום  -הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-



התוספת תהווה בסיס לחישוב תוספת  3.6%שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום  ,31.01.2001אך לא תהווה
בסיס לכל תוספת קיימת אחרת (לרבות תוספת אחוזית .)2016

הכוונה לתת צו הרחבה להסכם קיבוצי מיום  14.8.2019בדבר
תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור הקובע על פי
הוראות פיקוד העורף בשנים 2018-2019
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,2019ביום  14.8.2019נחתם בין מדינת ישראל
ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסכם קיבוצי (להלן :ההסכם) שעניינו
תשלום שכר לעובדים ,אשר נעדרו מעבודתם בשל החלטה של פיקוד העורף לגבי האזור המיוחד ,שהיא אחת מאלה:


החלטה בדבר סגירת מוסד חינוך;



החלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים;



החלטה בדבר איסור התקהלות.

ביום  23.10.2019פורסמה ברשומות ההודעה על כוונת ראש הממשלה ושר העבודה הרווחה והשירותים החבריים
לתת צו הרחבה להסכם .יצוין כי ,טרם פורסם צו הרחבה.
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