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 .עדכוני פסיקה וחקיקה  
 

 :היערכות לסוף שנת המס

 .'וכומענקים , תשלומי בונוס -" תשלום נוסף"

 .חובת פריסה והשלכות לתשלום דמי ביטוח וקבלת גמלאות, הגדרה

 ?חייב בפריסה -בונוס חודשי 
 

 :יחסי גומלין בין מקבלי קצבאות לבין פטור מדמי ביטוח

 .פטורים ממס הכנסה

 .ל"נכי צה

 .  אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח –מקבלי קצבה 

 .קצבת נכות כללית

 .  קצבת נכות מעבודה

 .  קצבת ניידות

 .מיוחדים שרותים

 .  גמלת איבה
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 :אמהותביטוח  

 :לחוק( א)54תיקון סעיף 

הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת  , 53לעניין סעיף , שכר העבודה הרגיל" 
ולעניין מבוטחת כאמור בסעיף  ,ברבע השנה שקדם ליום הקובע בתשעים , המבוטחת

הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטחת ברבע השנה שקדם   -( 3) -ו( 1( )ב)קטן 
 "לפי הגבוה, 180 -או בששת החודשים שקדמו ליום הקובע ב 90 -ליום הקובע ב

 

 :  דוגמה

חדלה לעבוד לרגל   15.10.2018 -ב. שנים ברציפות 3מרים מועסקת כעובדת שכירה 
צמצמה ביוזמתה את היקף המשרה ובמקום  , החודשים לפני היום הקובע 3 -ב.לידה 

סך של  2018שולם לה שכר בחודשים יולי עד ספטמבר ₪  10,000שכר חודשי בסך 
השכר שעל פיו ישולמו דמי הלידה יתבסס על ששת החודשים  . לחודש₪  7,000

 (.21,000/  90 -ולא) 3X10,000  =180 /51,000ועוד  3X7,000: האחרונים
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  ד"חל, ת"חישוב גמלה בתוספת השלמת שכר בשל חופשה חל 

 ד הארצי טלי פלס"ד ביה"פס

בתקנות הביטוח הלאומי נקבעו תנאים המאפשרים השלמות שכר במקרים בהם קיימת  
כאשר ההקטנה בהכנסה נובעת מסיבות שאינן תלויות  , ירידת שכר ברבע השנה

 .  'וכוימי אבל , שביתה, השבתה, תאונה, מחלה: במבוטחת

 היעדרות בשל חופשה עד חודש ימים

ד פלס ניתנה חוות דעת חדשה המאפשרת השלמת ימי היעדרות בשל חופשה  "בעקבות פס
ללא צורך בקבלת הסבר לסיבת  , כאשר החופשה היא מבחירה של העובדת, חודש ימיםעד 

 .החופשה

 ללא תשלום  ד"חל

 15בחוק עבודת נשים ובחוק הביטוח הלאומי נקבע כי משך חופשת לידה בתשלום היא עד 
חודשים   12בחוק עבודת נשים נקבע כי עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק לפחות . שבועות

 .ד"חלשבועות  26 -לפני צאתה לחופשת לידה זכאית ל

י הפסיקה החדשה במקרה שברבע השנה בחישוב גמלת אימהות שהתה המבוטחת  "עפ
. בתשלום ד"חלתקנות השלמות שכר חלות עליה כמקובל לגבי תקופת , ללא תשלום ד"בחל

 . חישוב לפי דמי לידה קודמים או שינוי רבע שנה, בחירה בין השלמת ימי היעדרות: כלומר
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 :הדבר הנכון ורלוונטי במקרים הבאים

 .ממושך ד"חלמי שנזקקה לשמירת הריון לאחר •

ממושך והפסיקה לעבוד  ד"חלבתביעה לדמי לידה של מי שחזרה לעבודה לאחר •
 .לפני הלידה

 

 :ת במהלך חודשי הבסיס"חל

 –( הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)לתקנות הביטוח הלאומי  6י תקנה "עפ
1971: 

חובת המעסיק להמשיך ולשלם דמי ביטוח במשך חודשיים רצופים בהם שהה העובד 
 .י מעסיקו"ת מאושר ע"בחל

  -שח 5300)שיעור דמי הביטוח כולל רכיב ביטוח אימהות ונגזר מהכנסה מזערית 
 (2018ינואר 

  -ההכנסה שתשמש לבסיס לגמלה, ת"לאור זאת הוחלט כי בחודש ועד חודשיים לחל
 .  כהכנסת גובה שכר מינימום
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   2017חוק ההסדרים  

 .קצבת אזרח ותיק -שינוי תוספת ותק 

 (.2018ינואר ₪  1,535)מתווספת לסכום הקצבה הבסיסית   -תוספת ותק •

 .  התוספת מחושבת לפי שנות הביטוח שצבר מבוטח•

 (.2018ינואר  -₪  2,303)מהקצבה  50% -תוספת הותק המקסימלית •

שנות ותק הראשונות זיכתה מבוטח   10כל שנת ביטוח מעל  - 2016עד דצמבר •
 .  מהקצבה לכל שנה 2%בתוספת ותק של 

 2017 -בעקבות חוק ההסדרים מ 

 .שנות ביטוח 9מחושבת מעל  2017-תוספת הותק ב•

 .שנות ביטוח 4התוספת מחושבת   מעל  -2018משנת •

עבור כל שנת ביטוח החל מהשנה   2%תשולם תוספת ותק בשיעור  2019מינואר •
 .  הראשונה
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 :דוגמאות•

  30הוא צבר . הגיע לגיל הפרישה 2017באפריל , 1987גבר עלה ארצה בינואר 1.
 . 50%לתוספת של הוא זכאי   2018מינואר . 40%תוספת הותק היא , שנות ביטוח

שנות ביטוח   25היא תצבור  , תגיע לגיל הפרישה 2019באפריל , 1957מרים ילידת 2.
 .50%בהתאם לשינוי החוק תהא זכאית לתוספת ותק של ,בלבד 
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 ד חדש והשלכות על הביטוח הלאומי"פס –טיפים למלצרים  

 (.קיס עומרי 44405-10-15ל "עב) ד בבית הדין הארצי "נתקבל פס 26/03/2018ביום 

 נקבעה הלכה חדשה

י הלקוחות ייחשבו "טיפים שניתנים למלצרים במסעדות ובבתי קפה ע 1/1/2019מיום 
 .  כהכנסת העסק וישולמו כשכר עבודה לעובדי השירות שמועסקים במקום

  -ד נקבע "בפס

הכנסת עבודה של עובדי שרשרת השירות מהמעסיק הן לעניין דיני  -סיווג התשר •
 .  עבודה והן לעניין הביטוח הלאומי

יחשבו כהכנסת המסעדה וכל הכנסה של המלצר מהתשר תיחשב   -כספי התשר •
 .כהכנסת עבודה שלו

המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לתשלום שכר עבודה לעובדי  •
הפרשה  , ואינו רשאי לשלם באמצעות כספי התשר תשלומי חובה,שרשרת השירות 

 .  לפנסיה או זכויות סוציאליות

בכל מקרה לא ישולם לעובד שכר בשיעור הנמוך משכר המינימום על פי חוק או  •
 .לפי הגבוה, מהשכר החוזי
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 השלכות לביטוח הלאומי 

המעסיק ישלם משכר  , כולל התשר, מהעובד ינוכו דמי ביטוח מכל השכר -דמי ביטוח 
 .7.5%זה עד 

 :  כעובד שכיר העובד מבוטח בכל ענפי הביטוח בהתאם לשכר החייב - גמלאות

,  דמי תאונה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים, גמלה לשמירת הריון, דמי לידה •
 .ר"פשתשלום בגין , דמי אבטלה

תמיכה משפחתית ללא תמורה אינה הכנסה לעניין חוק הבטחת   
 הכנסה  

 (ואחרים 17457-08-14}ל "ד עב"פס

לא תילקח  , לרבות סיוע בתשלום משכנתא, ד כי תמיכה משפחתית קבועה"נקבע בפס
 .  בחשבון כהכנסה לצורך חוק הבטחת הכנסה ללא תלות בדרך בה ניתנת

כולל , בהם נקבע כי תמיכה משפחתית קבועה -ד קודמים "הפנה לפס ל"המל•
 .  תילקח בחשבון כהכנסה, משכנתא

התייקרות עלויות המחיה הביאו למצב שהגמלה אינה  ( תיקים 5)טענות המשיבים •
 . עונה על הצרכים הבסיסים לקיום בכבוד
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אינה הכנסה , בית הדין קבע שתמיכה משפחתית הניתנת בנדיבות לב וללא תמורה•
 .  לצורך החוק

משפחות או יחידים שחיים מתחת לקו העוני מקבלות הבטחת הכנסה  , כלומר•
 .לא תישלל מהם הגמלה,זוכים לתמיכה כלכלית מבני המשפחה או חבריהם 

ככל ובמידה שהם קובעים   ל"המלד קבע שיש להורות שאין לפעול לפי חוזרי "ביה•
 .  אחרת
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 תושבות ישראלית 

 :  תושב ארעי

 .  נעשה תיקון בחוק הביטוח הלאומי 1/1/2018 -ב•

 .  ניתן להקדים את מועד קביעתם כתושבים 5/א, 4/א, 2/א, 1/לבעלי אשרות מסוג א•

עובדים : שאינם יכולים להיחשב כתושביםלחוק מפרט רשימה של אלה ( א) 2סעיף •
 .  'וכובעלי אשרות תייר , זרים

,  4/א, 2/א, 1/קבע כי מי שמחזיק באשרה מסוג א, לחוק טרם התיקון( א) 2סעיף •
ובלבד שהתגורר בישראל  , יוכר כתושב ישראל בכפוף למרכז חיים בישראל 5/א

 .  יום מיום קבלת האשרה 183לפחות 

 2018השינויים מינואר •

ימי המגורים בישראל כדין יימנה כבר בחצי השנה שקדמה ליום   183מבחן מניין 
 .קבלת האשרה

תיקבע תושבות ישראלית אחורנית ובלבד , ימי שהייה בישראל כדין 183ככל שיחלפו 
 .  כפוף להוכחת מרכז חיים, שלא תקדם ליום קבלת האשרה
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 :  דוגמה

 .2/עם אשרת תייר מסוג ב 1.1.2016מבוטח נכנס לישראל ביום  •

 .5/קיבל אשרת שהייה מסוג א 1.1.2018ביום •

מעתה  . לא יצא מהארץ ושהה כדין בישראל 2018עד ינואר  2016בתקופה ינואר •
 .   1.1.2018ביום  5/ניתן להכיר בו כתושב מיום קבלת האשרה א
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 ?פטור מביטוח לאומי -נכה פטור ממס   
 8796-09-11 ל"ב ל"המל' נ' ג' ד ת"פס

מאחר והכנסותיו   ל"מהמלד דחה את תביעת המבוטח לקבלת החזרי דמי ביטוח "ביה•
 . הפטורות ממס הכנסה אינן פוטרות מדמי ביטוח

 הכנסות פטורות מדמי ביטוח  

–דיבידנד , ריבית, בעלי שיעור מס מוגבל -ל "כולל שכירות מחו, דמי שכירות למגורים•
 .שיעור מס מוגבל

למעט הכנסת עובד הפטורה ממס  ,פטורות מדמי ביטוח , הכנסות עובד הפטורות ממס•
 (.נכים)לפקודה  (5)9לפי סעיף 

 .מקבל קצבת אזרח ותיק 2013מפברואר , המבוטח קיבל קצבת נכות כללית•

 .הצטרף לעסק של בנו בהיקף נמוך 2007משנת •

 .  לפיהן עבד כעצמאי 2016עד  2007מס הכנסה העביר העתקי שומות לשנים •

 . לא כללו פירוט מקורות ההכנסה  ל"למלבשל הפטור ממס השומות שהועברו •

 .ביקש פירוט להכנסות ולא קיבל ל"המל•

 .הנטל  להוכיח הכנסות פטורות מדמי ביטוח חל על המבוטח :ד קבע"ביה•

 .המבוטח אינו זכאי לפטור מאחר והכנסותיו עלו על ההכנסה המזערית הקבועה בחוק•
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זכאית   -ימים  4עקרת בית  שקיבלה קצבת נכות כללית עבור  
 לקצבת אזרח ותיק  

   41408-11-15ד הארצי "ביה, ד אליס שירזי"פס•

וקבע כי מבוטחת שקיבלה קצבאות נכות כללית טרם   ל"המלד דחה את ערעור "ביה
בתכוף ליום בו הגיעה לגיל הפרישה פטורה   בעד חודש חלקיהגעתה לגיל הפרישה 

 .  מתקופת אכשרה

 רקע חוקי  •

לא נשואה ונעשתה  , עגונה, אלמנה, אישה פטורה מתקופת אכשרה אם היא גרושה
בן זוגה אינו , ובאותו זמן הגיעה לגיל הקבוע , תושבת ישראל מכוח כניסתה לישראל

שולמה לה קצבת נכות כללית בעד החודש שקדם בתכוף ליום בו הגיעה לגיל  ,מבוטח 
 .  הפרישה

ד קבע שלא נדרש תשלום של חודש מלא ודי בתשלום קצבה בעד חלק מהחודש  "ביה
 .טרם גיל הפרישה כדי לפטור בתקופת אכשרה ימים 4ודי בקבלת קצבה של 
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  ה"התשנ - (ביטוח דמי מתשלום ופטור תשלום) הלאומי הביטוח תקנות
1995 

 

 הגדרות

o"הכנסה מס לפקודת (2)2 בסעיף המפורטים מהמקורות הכנסה - "שכר.   

 

o"שעות ,יסוד שכר) .חודש מידי לעובד לשלם שנהוג שכר - "רגיל חודשי שכר  
 - הבראה דמי ,חודשי ביגוד ,עמלות ,רכב החזקת ,טלפון ,נסיעות ,פרמיות ,נוספות

 .(חודשיים

 

o"תשלומים לרבות הרגיל החודשי לשכר בנוסף לעובד הניתן שכר" - "נוסף תשלום  
  ,בונוס) .הפרשים ולמעט המעסיק ברווחי השתתפות כמענק או כבונוס שניתנו

 שי ,שנתי טסט+ ביטוח החזר ,חג שכר ,שנתי ביגוד ,שנתיים הבראה דמי ,מענק
 .(פירותי במסלול אופציות מימוש ,לחג

 

o"שולמו שבהם החודשים בעד העובד של הרגיל החודשי כשכרו  יראו - "הפרשים". 
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 (2 תקנה) ביטוח מדמי פטור

  לפי הכנסה למעט הפקודה לפי ממס הפטורה עובד מהכנסת ביטוח דמי ישולמו לא

 .(12)-ו (11()5)9 סעיף

 .מביטוח מדמי פטור אינו נכותו מפאת ממס פטור לו שניתן עובד : לדוגמא

 

 הפריסה כללי - 5 תקנה 

 ."אלה הוראות ביטוח דמי תשלום לעניין יחולו נוסף תשלום על"

  מינימום בשכר כהגדרתו המינימום משכר יותר או 25% שיעורו אם" (1)

  החודש לשכר יצורף האמורה מהחלוקה המתקבל והסכום  עשר לשנים יחולק

 ."לו שקדמו החודשים עשר מאחד אחד כל ולשכר שולם שבו
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  החודשים עשר מאחד פחות מעביד אצל שעבד לעובד ששולם ,כאמור נוסף תשלום
  אותו אצל העובד עבד שבהם החודשים במספר יחולק שולם שבו לחודש שקדמו
   .מעביד

  בו בחודש הרגיל החודשי לשכר יצורף מינימום משכר 25% - מ נמוך שיעורו אם (2)
 .שולם

 

   : דוגמאות

 בסך הצלחה מענק לו שולם 2018 אוקטובר בחודש ,שנים 3 עבודה במקום עובד .א
 המנה ,רטרו חודשים 12 -ל יחולק הבונוס .₪ 10,000 הרגיל החודשי שכרו ₪ 12,000

   .2018 אוקטובר -  2017 נובמבר לחודשים תצורף ₪ 1,000 בסך

   .3 - דיווח בקוד הפרשים דוח יוגש המענק בגין•
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 שנתיים שכיר עבד כן לפני 2018 ינואר בחודש חדש עבודה במקום לעבוד החל עובד .ב
  בנוסף ,₪ 10,000 בסך חודשי שכר לו שולם 2018 יולי בחודש .אחר במקום ברציפות

 - 2018 מינואר לפרוס יש ההבראה דמי את .₪ 2,800 בסך שנתיים הבראה דמי קיבל
   .2018 יולי - ינואר בעד חודש לכל תצורף ₪ 1,000 בסך התוספת (חודשים 7) 2018 יולי

 

 

  העובדת .לידה לחופשת ויצאה הלידה בעקבות 15.10.2018 - ב לעבוד חדלה עובדת .ג
  החודשי שכרה ,אחר במקום כעובדת הועסקת ,לכן קודם 2018 מינואר מועסקת

  ועבדה מאחר ₪ 3,600 בסך 'יג שכר לה שולם 2018 ספטמבר בחודש ,₪ 10,000 הרגיל
  עבודתה שכר יחושב ,לידה לחופשת יצאה בו החודש טרם ,חודשים 9 החדש במקום

   .(3600 :9) 10,400 = 400 + 10,000 לפי השנה ברבע
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  דמי וקיבלה ילדה 2018 אפריל בחודש ,ברציפות שנים 3 עבודה במקום עובדת .ד
  ,הלידה חופשת לאחר .₪ 10,000 בסך חודשי שכר לפי ימים 105 במשך לידה

  עבדה לא ,הכל בסך .11/2018 בחודש לעבודתה ושבה ת"לחל לצאת החליטה
  .(חודשים 6) 2018 אוקטובר - 2018 מאי בתקופה (מלאים חודשים)

  חודשים 6 -ל בפריסה מתחייב ₪ 6,000 בונוס לה שולם 2018 דצמבר בחודש
  גמלת הפרשי לתבוע רשאית העובדת .(כלל עבדה לא מלאים חודשים 6) .בלבד

  .הבונוס תשלום בגין לידה דמי

   .(3x 1000) ₪ 3,000 -ב יגדל העבודה הפסקת טרם ברבע שכרה

 ,₪ 3,500 בסך לידה דמי להפרשי זכאית תהא העובדת

 (3000/90 x105 3,500 = ימים). 
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   שכר מחליפות גמלאות להפרשי תביעה

o12 עד הברוטו שכר את מגדיל בפריסה המתחייב נוסף תשלום 
 .(התשלום חודש כולל) חודשים

oכגון שכר מחליפות גמלאות הפרשי לתבוע רשאי המבוטח ,בהתאם: 
  דמי ,פגיעה דמי ,מילואים תגמולי ,הריון לשמירת גמלה ,לידה דמי

   .תאונה

oחודשים 12 תוך הגמלה הפרשי לתבוע אפשר ,מילואים תגמולי מלבד  
 .הנוסף התשלום שולם בו מחודש

oלשנה מעבר לתבוע ניתן מילואים תגמולי הפרשי.  

oברבע השכר בסיס לפי היא אף משולמת מעבודה נכות וגמלת מאחר  
  חודשים 12 בתוך גמלה הפרשי לתבוע ניתן ,התאונה לפני השנה

  המוגדל השכר לפי למבוטח ותשולם תוגדל הגמלה כי יודגש .כאמור
 .חייו כל לעיתים
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  קצבה ,כללית נכות קצבת הלאומי הביטוח חוק מכוח משלם לאומי לביטוח המוסד
 .מעודה נכות וקצבת מיוחדים לשירותים

 
 לבין בינו הסכם מכוח התחתונות בגפיים למוגבלים ניידות קצבת גם משלם ,בנוסף
 .ישראל מדינת

 
  דמי מתשלום פטור גורף באופן מבטיחה נכות קצבת קבלת כי מוטעית הנחה קיימת
 .ההכנסות בגין ביטוח

 
 :בריאות ביטוח ודמי הלאומי הביטוח דמי תשלום על והשפעתן הגמלאות פירוט

מעבודה נכות קצבת 
  וועדה מקצוע במחלת חלה או בעבודה שנפגע למי משולמת הקצבה-

  20% של נכות דרגת או זמנית נכות דרגת לו קבעה ל"המל של רפואית
 .לצמיתות לפחות

  מתשלום פטור ,הכנסות לו ואין מעבודה נכות קצבת לו שמשתלמת מבוטח-
  בריאות ביטוח דמי .הקצבה לו שמשתלמת הזמן בעד לאומי ביטוח דמי

 .מהקצבה מנוכים
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  לעבוד וממשיך 100% בשיעור צמיתה נכות דרגת לו שנקבעה עבודה נכה
 אחרות הכנסות .מעבודה הכנסותיו על מופחתים ביטוח דמי משלם

 .בריאות ביטוח ומדמי  לאומי ביטוח מדמי פטורות - (פסיביות)
  אינה שהקצבה או 100% - מ נמוכה צמיתה נכות דרגת בעל מבוטח

  מעבודה מהכנסותיו רגילים ביטוח דמי בתשלום חייב ,לצמיתות
 .המקובלים השיעורים י"עפ הפסיביות ומההכנסות

 לאחר זקנה קצבת במקום מעבודה נכות קצבת לקבל שבחר עבודה נכה
  ביטוח ודמי לאומי ביטוח דמי משלם ,נבחנה זקנה לקצבת שזכאותו

  מנוכים בריאות ביטוח דמי .בפועל זקנה קצבת שמקבל כמי בריאות
 .מעבודה הנכות מקצבת

 
כללית נכות קצבת 

  לו שמשתלמת בזמן לאומי ביטוח מדמי פטור - הכנסות לו שאין מי-
 .הראשונים הימים 90 - ב כולל ,הגמלה

 שהתקופה או (75% :100% - מ פחות) מלאה אינה הכושר אי דרגת אם-
  בריאות ביטוח ודמי לאומי ביטוח דמי בתשלום חייב ,רצופה משנה פחותה

  או עסק או שכר על שחלים השיעורים י"עפ מעבודה הכנסותיו בגין
 .המקובלים הביטוח דמי לשיעורי בהתאם ,הפסיביות מהכנסותיו
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  של לתקופה או לצמיתות להשתכר מלאה כושר אי דרגת לו שנקבעה נכה-
  דמי מתשלום פטור (קצבה ללא - הראשונים הימים 90 ללא) לפחות שנה

 הכנסה לו יש אם גם ,בפועל הקצבה שמשתלמת הזמן בעד לאומי ביטוח
 .אחרת

 .בריאות ביטוח ודמי עבודה נפגעי לענף ביטוח דמי ישלם - עצמאי-
  ,ר"ופש עבודה נפגעי: לענפים ביטוח דמי בעדו ישלם המעסיק - שכיר-

 .בלבד בריאות ביטוח דמי מנוכים העובד ומשכר
  מדמי פטור לקבל זכאים ,גבוהות הכנסות בשל הופסקה שקצבתם נכים-

 .נוספים חודשים 36 במשך ביטוח
 

 מיוחדים לשירותים וגמלה ניידות קצבת
 לשירותים קצבה מקבל או ,ביותר הגבוהה בדרגה גם - בניידות מוגבל נכה-

 בגין בריאות ביטוח ומדמי לאומי ביטוח מדמי לפטור זכאי אינו ,מיוחדים
 .הכנסותיו כל

 
 (5)9 סעיף - ממס פטור

  אינן הכנסותיו אם אף ביטוח דמי מתשלום פטור אינו הכנסה ממס פטור-
 .לעיל כמפורט קצבה מקבל אם אלא מעבודה
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 %100 - צהל נכה
 

  ביטוח דמי .הכנסות לו אין אם אלא ,לאומי ביטוח מדמי פטור אינו-
 .מהקצבה ינוכו בריאות

 
 

 ביטוח מחברת עבודה כושר אובדן
 

  חייבת הכנסה מהווה עבודה כושר אובדן בגין ביטוח מחברת תשלום ככלל-
 .בריאות ביטוח ודמי ביטוח בדמי

  מעבודה שלא הכנסות על החלים השיעורים י"עפ מחוייבת זו הכנסה-
 .(12% ;9.61% - פסיביות)

  ודמי ביטוח מדמי פטורה עובדת שאינה ישראל לתושב נשואה אישה-
 .זו מהכנסה בריאות ביטוח

  פטור יהא ,כאמור כללית ונכות מעבודה נכות גמלת לו שמשתלמת מבוטח-
 .הביטוח חברת מתשלום בריאות ביטוח ודמי ביטוח דמי מתשלום

 .פטור התשלום - הפרישה בגיל-
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 תודה רבה
 מ"מיסוי בעפתרונות  -כהן , אלמקייס, חיבה, ארצי
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 www.ahe-tax.co.il 


