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עוקץ  /טסטמי
2021בדצמבר  21ביום מפגש עיון 

 )א(עבודה בדיני  2021סיכום שנת 
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2

עסקת החבילה במשק
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2603524-052     

3

29.12  ₪ ≠29.67

5,300  ₪ ≠5,400



2

44

כדין נ"חישוב גמול ש

חריגה ממכסת 
?עבודה יומית

העדר  
זכאות

זכאות  
נ"לגמול ש

חריגה ממכסת 
? עבודה שבועית

כן לא

כן לא

5

"שעות חוסר"

שעות עבודה  
רגילות

שעות נוספות

משרה 
מלאה

כ שעות "סה
עבודה חודשיות 

182

  ע"ש≠נ "ש
בהעסקה קשיחה 
של עובד מוגן

66

העסקה גמישהתנאים מצטברים ל

    ₪ 950,7 מעל יסוד שכר1)
 )מלאה משרה במונחי(       

 עבודה בחודש נ"ש 17 עד2)

 בלבד 125% נ"ש3)

   ההשלמה  שעות  הכללת4)

 המבוטח הפנסיוני בשכר       

 ?חוזית הסכמה5)

 )2022 101 לטופס נספח(       
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7

נוכחי-חישוב גמול שעות נוספות

 הדגבא 

7138122 

 

 שבועי שכר חישוב

 רגילות ע"ש 42

8

נוכחי-חישוב גמול שעות נוספות

150%נ "ש125%נ "ש100%ע "שיום עבודה

--7ראשון

922שני

--8שלישי

921רביעי

--2חמישי

3543:כ"סה

9

עתידי-חישוב גמול שעות נוספות

150%נ "ש125%נ "ש100%ע "שיום עבודה

--7ראשון

11-2שני

--8שלישי

11-1רביעי

--2חמישי

39-3:כ"סה
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1010

צורות שכר עבודה

)חודשי(עובד במשכורת 

")גלובאלי("עובד בשכר כולל 

B

D

)יומי/שעתי(עובד בשכר  A

תוספת מאמץ/ג"שנ+ עובד במשכורת  C

מ"הגנת חוק שעו

11

"תו ירוק"אישור 
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חדשהחקיקת משנה 

עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות  
  ירוק תו( )שעה הוראת( החדש הקורונה נגיף

 )30.09.2021 מיום( 2021-ב"תשפ ,)לעובדים
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חיסוני קורונה
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1414

?חובהאו  זכות-חיסוני קורונה

  עובדיו את לחייב יכול מעסיק האם
 ?להעסקתם  כתנאי קורונה  מפני להתחסן

15

)א( תו ירוק מורחבכפיית 

 'נ אבישי 21-02-42405 )א"ת( ש"סע-א
   יגאל צור-יאיר כוכב מקומית מועצה

   )21.03.2021 מיום ביניים החלטת(

  שופרסל 'נ פיקשטיין)חיפה( ש"סע-ב
   החלטת( מ"בע

   מיום ביניים

26.03.2021( 
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16

)ב( תו ירוק מורחבכפיית 

  שמש אור 21-02-58948 )ש"ב( ש"סע-ג
  החינוך משרד - ישראל מדינת 'נ
   )10.03.2021 מיום ביניים החלטת(

  'נ חן אורי 21-02-50749 )א"ת( ש"סע-ד
   נתניה עיריית

 ביניים   החלטת(

 )02.05.2021 מיום
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)ג( תו ירוק מורחבכפיית 

  'נ נסקי'ויז 21-03-2819 )א"ת( ה"פ-ה
  מיום ביניים החלטת( רעננה עיריית

  מהוצאת להימנע החלטה - )02.06.2021
  כנגד יוגה מדריכת לבקשת מניעה צו

   רעננה עיריית הנחיית

   "ירוק  תו"  המחייבת

  למקומות עובדיה להגעת כתנאי
    .העירייה של הספורט במתקני עבודתם

18

)ד( תו ירוק מורחבכפיית 

  'נ אהרוני 21-06-15897 )ם-י( ש"סע-ו
  מיום ביניים החלטת( הפיס מפעל

  של פנימית הנחייה ביטול - )06.07.2021
   את חייבה אשר הפיס מפעל

   קורונה בחיסוני  עובדיו כלל

   למקומות  להגעתם    כתנאי

  חלופת הוספת ללא עבודתם

 .תקופתיות בדיקות
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מרחב תמרון מעסיק  
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2020

עידן חוסר ודאותהתנהלות מעסיק ב
   ארגוני מיפוי-א

מידע דרישת ≠ מידע בקשת 

מתחסן תעודת   

מחלים תעודת 

   "העסקה מעגלי"-ב

ארגון עובדי 

קבלן עובדי 

"פרילאנסרים" 

לעבודה מועמדים   

 

2121

עידן חוסר ודאותהתנהלות מעסיק ב
   ארגונית מדיניות קביעת-ג

"מידתי "אמצעים סולם   

מרחוק העסקה חלופת מיצוי   

בעבודה "מגעים" מזעור   

ומתוקשר מפורט נוהל גיבוש   

 מורחב ארגוני ירוק תו אימוץ-ד

חיסון חובת ≠ בדיקות חלופת 

שימוע מעין( אישית פגישה( 

קצוב( ת"לחל הוצאה?( 
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ת קורונה"חל
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ת קורונה"חל-פסיקה חדשה

  ת.א 'נ אקוע 20-10-31946 )ש"ב( ש"סע1)
 חיוב - )2021.06.23( תשתיות אלעוברה
  מאובדן 125% של כספי בפיצוי מעסיקה

   "המוגנת תקופה"-ב השכר

   ת"חלל  עובדת הוצאת עקב

 היתר  לקבל  מבלי  קורונה

   עבודת על מהממונה מנהלי

.הכלכלה במשרד נשים

24

דמי בידוד

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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סביבת עבודה מוגנת

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

26

רבדים בדיני עבודה

   עבודה שכר1)
 

 סוציאליות זכויות2)
 

 פנסיוני ביטוח3)
 

 עבודה סביבת4)

 מוגנת

27

הזכות לעבודה בישיבה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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28

לשון הרע בעבודה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

29

עבודה מוגנתסביבת 

דרכי העסקה  
פוגענית

הטרדה  
מינית

התעמרות  
בעבודה

 התנכלות

30

מניעת הטרדה מינית

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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31

מניעת הטרדה מינית-פסיקה חדשה

  אלמוני 'נ פלונית 20-11-39841 )ארצי( ע"ע2)
  הפיכת - )2021.07.11( מ"בע קפה וריפר
   אזורי  דין בית של דין פסק

   משמרת  מנהל-עובד  וחיוב

 באחריות   מעסיקה-וחברה

 מלצרית של מינית להטרדה

   "שוט באדי" של אירוע בגין

.בעבודה להשתתף אולצה בו

32

קפה ריפרד "פס

33

מניעת הטרדה מינית-פסיקה חדשה

  'נ פארס אבו 19-12-51270 )ארצי( ע"ע3)
  בחינת - )2021.05.20( ישראל מדינת

   מיני אופי בעל  סרטון  השלכות

  מנהל י"ע בטעות שנשלח בוטה

   מורי  לקבוצת  יסודי  ספר-בית

   להטרדה ונחשב(  ס"בי ומורות

   מבטם  מנקודת  חמורה  מינית

.)ס"בי מורי של
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34

מניעת הטרדה מינית-פסיקה חדשה

  'נ אלמוני קיבוץ 21-04-37299 )ארצי( ע"בר4)
  עניינית סמכות העדר - )2021.06.28( פלונית

  הטרדה על בתביעה לדון לעבודה ד"בי של
   לאחר - שעיתוייה מינית

   העבודה יחסי סיום מועד

.עבודה יחסי במסגרת ולא

35

מניעת הטרדה מינית-פסיקה חדשה

  החברה 'נ פלונית 20-08-3198 )ארצי( ע"ע5)
  הגדלת - )2021.05.05( רחובות העירונית

  הטרדה בגין ממונה מנהל כנגד כספי פיצוי
   .)₪ 30,000 קוםבמ ₪ 75,000( מינית

בפיצוי המעסיקה-החברה חיוב ,בנוסף  
  יום 17 של שיהוי עקב )₪ 25,000( כספי

  שלילת למועד ועד התלונה הגשת ממועד
  הנילון-המנהל של הניהוליות הסמכויות

.המתלוננת לגבי

36

מניעת הטרדה מינית-פסיקה חדשה

  'נ ישראל רוזית 19-06-28886 )א"ת( ש"סע6)
  הסף על סילוק - )2020.08.01( 'ואח אהרון

  מניעת על ממונה כנגד אישית תביעה של
   מינית הטרדה

   סמכות בהעדר

  וזאת( עניינית

   מדובר אם אף

.)משרה בנושאת
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37

מניעת הטרדה מינית-פסיקה חדשה

פלונית 'נ אלמוני 19-07-42257 )ארצי( ע"ע  
  ד"בי של דין פסק ביטול - )23.07.2020(

   העדר מחמת  האזורי

   בקשר מינית הטרדה

   החורג  וממשי  רצוני

   חרף  העבודה מיחסי

 מרות יחסי של קיום

.מוגבלים

38

התעמרות בעבודה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

39

התעמרות בעבודה-פסיקה חדשה

  ח"בי 'נ עדני ר"ד 19-12-54435 )ארצי( ע"ע7)
  תביעת דחיית - )2021.08.04( 'ואח איכילוב

   התעמרות   בדבר  רופאה

   מגדרית ואפלייה בעבודה

   לגרסתה  כלפיה  שבוצעו

   בבית  העסקתה במסגרת

.איכילוב חולים
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40

שוויון הזדמנויות בעבודה
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41

שוויון הזדמנויות-פסיקה חדשה

  'נ מטליצה ולריה 21-01-47919 )ארצי( ע"ע8)
 )2021.11.15( כמיסה השניצליה

  להציג לעבודה ממועמדת מעסיק דרישת
 לברר מנת על זהות תעודת

 עקב ביהודייה  שהמדובר

   למניעת   הרבנות  הנחיות

   הינה גויים בישולי איסור

  .מותרת הבחנה

42

חקיקה עתידית

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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43

עתידיתמשנה /חקיקה ראשית

  לדמי זכאות( הלאומי הביטוח חוק תזכיר1)
  אי בשל עבודתו שהופסקה למי אבטלה

  ,)שעה הוראת - בדיקות וביצוע התחסנות
   2021-ב"תשפ

  ,)שעה הוראת( פיטורים פיצויי חוק הצעת2)
 2021-ב"תשפ

  גיל העלאת - הפרישה גיל חוק תיקון3)
   )הכלכלית התוכנית חוק( לנשים הפרישה

 

 

מרכיבי הביטוח הפנסיוני

מוצר פנסיוני  סיכון חיים כלכלי

שארים קצבתפטירת מפרנס

)פנסיה( זקנה קצבתאריכות ימים

ע"אכ/נכות קצבתאובדן כושר עבודה

(*) אבטלה דמית קורונה"חל/אבטלה

)X = ( ביטוח פנסיוני מקיף) מוצרים פנס 3שילוב'  (

מהמוסד לביטוח לאומי בלבד' זכאות פוט) = *(

45

רובדי ביטוח פנסיוני

ביטוח  
פנסיוני  
ממלכתי

ביטוח  
פנסיוני  
ביחסי  
עבודה

ביטוח  
פנסיוני  

 רצוני

 

ביטוח 
לאומי

ביטוחי חיים  
קופות גמל  

שונות
קופות 

גמל

!  ביטוח פנסיוני מצטבר



16

46

2004-ד"תשס, חוק גיל פרישה

גיל 
≠פרישה

גיל פרישת  
חובה

  זכות עובד
לפרישה  

לגמלאות  

וקבלת פנסיה

  זכות מעסיק
לכפות יציאה  

לגמלאות  
ללא הפליה  (

)מטעמי גיל

≠

  זכות עובד
ליציאה  

לגמלאות  
וקבלת פנסיה  

חלקית

גיל פרישה  
מוקדמת

47

פסיקה חדשה -הליך שימוע 

שימוע בהליך העובד בגיל התחשבות חובת 

גלטרוניקס 'נ גלעד 17-03-9913 ש"סע  
 )2019.07.22( מ"בע קורפוריישן

המסלול 'נ הדר 17-06-26461 )א"ת( ש"סע  
 )2019.06.12( למינהל המכללה של האקדמי

דובק 'נ רוזנבאום 13-11-36973 ש"סע  
  עובדת פיטורי - )2017 בספטמבר 28( מ"בע
  אסורה הפלייה מהווים גילה מחמת 65.5 בת

 )!67 לגיל  הגיעה  וטרם מאחר(  גיל  מטעמי

 

48

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  'נ לסקי 19-01-31292 )א"ת( ש"סע9)
  דחיית - )2021.10.05( מ"בע שופרסל

  גיל מטעמי להפליה עובדת של תביעה
  בהגיעה לגמלאות הוצאתה בגין )גילנות(

 .)67( חובה פרישת לגיל

פיצוי בתשלום המעסיקה-החברה חיוב  
-אי בגין לעובדת בלבד ₪ 10,000 של כספי

  הוצאתה לפני מקדימה פגישה עריכת
 .לגמלאות



17

49

עתידיתמשנה /חקיקה ראשית

 מינימום שכר חוק תיקון4)

  שבוע לקיצור השנייה הפעימה יישום5)
  כללי הרחבה צו באמצעות( במשק העבודה

 )במשק

  פיקדון( זרים עובדים תקנות טיוטת6)
   2021-א"תשפ ,)תיקון( )זרים לעובדים

  8 מיום( בחקלאות זרים משתלמים נוהל7)
 )2021 באפריל

 

 

50

)4/18(צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

מפסיק תנאי 
"המבוסס מקוצר עבודה שבוע בחוק נקבע  

  - )חופשיים 'א ימי( ארוך שבוע סוף על
   ".זה צו של תוקפו יפקע

 )ההרחבה לצו המבוא(

 

את מאמץ ההרחבה צו בכך   

  הקיבוצי להסכם 3.3 בסעיף המעוגן ההסדר
   .)הקיבוצית החלופה הכללת ללא( בעיקרו

51

)4/18(צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

ראשונה פעימה 
כולל מהלך במסגרת ראשון צעד על המדובר  

  לנהוג במשק העבודה שבוע להתאמת
  זו תכלית כשלהשגת( OECDבמדינות

 .)נוספות פעימות שתי בעתיד צפויות
 

סופיים יעדים: 

ע"ש 40 - שבועי תקן 

ע"ש 174 - עבודה חודש 
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52

תקופת המתנה פנסיונית

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

53

ביטוח פנסיוני לעובד חדש

תקופת  
הסדרה

תקופת  
המתנה

≠

תקופת  העסקה  
ראשונה   בגינה  

העובד אינו זכאי 

לביטוח  פנסיוני

פרק הזמן מתחילת  
העסקה במהלכו על  
המעסיק   להשלים  
' הסדרת ביטוח פנס

  לעובד חדש

54

ביטוח פנסיוני-פסיקה חדשה

  קורין 'נ פלונית 16-12-13463 )ש"ב( ש"סע10)
   )2021.08.08( מ"בע )חקלאות( ארד

  בארגון עובדת של העיקרית תביעתה נדחתה
  עבודה/דרכים בתאונת שנפגעה חקלאי
  ימים ושישה חודשים שישה כעבור

  בעבורה שהוסדר מבלי ,העסקתה מתחילת
  להוכיח הצליחה ולא מאחר ,פנסיוני ביטוח

  בהעדר( עבודתה כושר אובדן נזקי את
.)מתאימה אקטוארית דעת חוות תמיכת
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55

ביטוח פנסיוני-פסיקה חדשה

  קורין 'נ פלונית 16-12-13463 )ש"ב( ש"סע10)
   )2021.08.08( מ"בע )חקלאות( ארד

   נפסקו לעובדת

 הפרשי ורק אך

 'הפנס ההפקדות

   חודשי ששת בגין

.בפועל  העסקתה

56

שכר פנסיוני מבוטח

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

57

)ב( מבנה שכר העבודה

הנמקה  מעמדרכיב השכר

1תקנה יסודותק תוספת

יסודיוקר תוספת

יסודמשפחה תוספת

יסודמקצועית תוספת

.א1תקנה תוספתנ"ש גמול
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58

)ג( מבנה שכר העבודה

הנמקה  מעמדרכיב השכר

)1(פסיקה תוספתגלובליות נ"ש

.א1תקנה יסודעודפות שעות

)2(פסיקה תוספתהוצאות החזרי

רכיב מותנהתוספתבונוס

)3(פסיקה תוספתג"י משכורת

59

)ד( מבנה שכר העבודה

הנמקה  מעמדרכיב השכר

9תקנה יסודמכירות עמלת

)4( 9תקנה )יסוד(תוספת פרמיה

רכיב מותנהתוספת  פיצול תוספת

רכיב מותנהתוספת  התמדה מענק

רכיב מותנהתוספת  סיכון תוספת

60

שכר פנסיוני מבוטח בתעשייה
מפעלי 'נ סלים 141-3/מט )ארצי( ע"דב  

  פרמיה ,ככלל - )1990.04.05( מ"בע מאיר
   רגיל בשכר נכללת אינה מדודה בלתי/מדודה

אפקון 'נ ונגרובר 08-1025 )ש"ב( א"תע  
   )2010.06.09( מ"בע בקרה

 /מדודות  פרמיות  הכללת

   הרגיל בשכר מדודות בלתי

   לביטוח ההרחבה צו מכוח

   בתעשייה  מקיף  פנסיוני
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61

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  באג 'נ 'ואח אביגל 16-12-33793 )ארצי( ע"ע11)
  אישור - )2020.12.06( מ"בע מולטיסיסטם

 ייצוגית לתביעה  בקשה

   תחליפי הכללת-אי  בגין

   חופשה דמי :כגון(  שכר

   הפנסיוני בשכר  ומחלה

הרשת לעובדי  המבוטח

62

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  יונה 'נ יוסף 19-11-7566 )ארצי( ע"ע12)
 )2020.11.02( מ"בע חשמל מנועי אושפיז

   היעדרות-אי מענק הכללת-אי-א

   בבסיס   לאומי  ביטוח  החזרו

 .אישיות גמל לקופות הפקדות

   היעדרות-אי מענק הכללת-ב

.חופשה דמי בחישוב

63

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  קריולן 'נ ריימן 18-11-29749 )א"ת( ש"סע13)
  הכללת - )2020.11.02( מ"בע ישראל זהב

   חודשיים בונוסים

 מותנים ולא קבועים

.מבוטח פנסיוני בשכר
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64

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  א"ימק 'נ איתן 16-12-40740 )ם-י( ש"סע14)
 )2021.05.03( ם-י הבינלאומית

-ו "ניידות רכב" של שכר רכיבי הכללת-א
 הפנסיוני  בשכר  "טלפון"

 על לרשותו והועמדו מאחר

   וטלפון רכב המעסיקה ידי

.תפקידו מילוי  לצורך נייד

65

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה
  חוק מתחולת ראשי ביטחון קצין החרגת-ב

  מידה הדורש תפקיד( ומנוחה עבודה שעות
 .)אישי אמון של מיוחדת

  פיטורי בגין ₪ 100,000 של פיצוי פסיקת-ג
  קודם הליך ללא ,67 לגיל הגיעו עם התובע
 .קודם ל"מנכ של פה-בעל להבטחה ובניגוד

  הרע לשון בגין ₪ 50,000 של פיצוי פסיקת-ד
  על האוסר המחלקות למנהלי שנשלח מסרון
.הארגון למתחמי כניסה העובד

66

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  'נ אייזנברג 17-06-42990 )ם-י( ש"סע15)
 )2020.12.27( ם-י הבינלאומית א"ימק

-ו "רכב אחזקת" של שכר רכיבי הכללת-א
   בחישוב "טלפון אחזקת"

   מאחר פיטורים פיצויי

   צמוד רכב העמיד והארגון

.המנהל לרשות וטלפון
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67

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה
  למשנה לבדב ₪ 45,000 של פיצוי פסיקת-ב

  מאחר 61 בגיל שימוע ללא שפוטר ל"למנכ
  מעוניין היה ולא המהלך עם והשלים
 .העסקתו בהמשך

  פדיון לחישוב חופשה ימי 243 ביתרת הכרה-ג
  להתיישנות המעסיק טענות ודחיית( חופשה

 .)אסורה  חופשה ולצבירת

  השלמת בחישוב "הכפולה הזכייה" יישום-ד
.1994 משנת מנהלים לביטוח ביחס פ"פ

68

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  י'ג 'נ מיור בן 17-09-61554 )א"ת( ש"סע16)
 )2021.04.25( מ"בע אס פור

  הפנסיוני בשכר "שירות עמלות" הכללת-א
   פיטורים פיצויי( המבוטח

   מאחר  )מעסיק  ותגמולי

   למרות בסדירות  ושולמו

!מותנית  להן  שהזכאות

69

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה
  העסקה לחלופת עבודה חוזה במסגרת-ב

  תביעות להעדר החברה דרישת משונמכת
 .לגיטימית הינה עבר

  עקב כדין שלא פיטורים של טענה דחיית-ג
 .גיל מטעמי הפלייה

  נוהג מכוח הסתגלות למענק תביעה דחיית-ד
 .ארגוני

  שנה בגין לעמלות העובד זכאות העדר-ה
.הצדדים דעת אומד לאור העסקתו מסיום
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70

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  'נ גרונדשטיין 16-12-25222 )א"ת( ש"סע17)
 )2020.12.27( מ"בע ארקדיה ויה

  בחישוב ביעדים עמידה עמלות הכללת-א
 .פיטורים פיצויי

  14 סעיף תחולת ללא פיטורים פיצויי חישוב-ב
  חוזי סיכום חרף( פיטורים פיצויי לחוק

  עמידה עמלות הכללת-אי עקב )מפורש
.המבוטח הפנסיוני בשכר ביעדים

71

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  ידיעות 'נ גולדמן 21-02-51298 )ארצי( ע"ע18)
  הכללת חובת - )2021.10.31( 'ואח תקשורת

  בשכר )"רכב"-מ בשונה( "13 משכורת"
 וכן   המבוטח  הפנסיוני

   פיטורים פיצויי בחישוב

     בבסיס  הכללתה ללא(

   מעסיק-עובד הפקדות

.)השתלמות לקרן

72

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  ידיעות 'נ גולדמן 21-02-51298 )ארצי( ע"ע18)
 )2021.10.31( 'ואח תקשורת

שלא פיטורים בדבר עובדת טענת דחיית  
  בהסכמה פיטורים על מ"שמו לאחר כדין

  הפרישה תנאי על מחלוקת עקב( הבשיל לא
 .השימוע זכות על בכתב וויתורה )המטיבים

עקב פוגענית העסקה בדבר טענה דחיית  
.חופשה ימי ניצול לאישור הממונה סירוב
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73

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  מודיעין 'נ סוסנה 19-03-20780 )ארצי( ע"ע19)
 )2021.04.0( מ"בע אזרחי

  מחמת עובד תביעת של הסף על סילוק-א
  בהתחלת המעסיק איחור לפיה התיישנות

   פנסיוניות הפקדות ביצוע

   לקצבת זכאות  ממנו  מנע

   של השלמה-אי עקב נכות

.אכשרה תקופת

74

שכר פנסיוני מבוטח-פסיקה חדשה

  והן זקנה קצבת לגבי הן ההתיישנות מירוץ-ב
   נכות קצבת לגבי

   )נמשך וכן( מתחיל

   ההפקדות-אי במועדי

   במועדי ולא הפנסיוניות

   פנסיונית לקצבה הזכאות

.)נכות/זקנה(

75
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