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 2.מבוא
 .0.0ביום 3באוגוסט  4102אישרהועדתהכספיםשלהכנסתאת תקנותמסרכושוקרןפיצויים(תשלום
פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) ,התשע"ד 4102-(להלן :"תקנות הוראת השעה"),
אשרפורסמוברשומותביום. 4.8.4102מטרתהתקנותלקבועאתאופןהפיצויבגיןנזקעקיףשנגרם
בתקופה המתחילה ביום  8202.7.8עד תום תקופת ההכרזה או עד  4.282.7.8המוקדם מביניהם
(להלן" -תקופת הפיצוי"),בשלהמצבהביטחוניבאזורשהוכרז"מצבמיוחדבעורף"(להלן:"האזור
המיוחד")בהתאםלמפהולרשימהשפורסמהבתקנותהוראתהשעהוהמצורפת כנספחב'להוראת
ביצועזו.
 .0.4עלפיהחוקוהתקנותשהותקנולפיו,רשאיבעלעסק(יחידאוחברבניאדם)באזורהמיוחד,בענפי
התעשייה ,המסחר ,השירותים ,החקלאות והתיירות ,להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לו בשל
המצב הביטחוני .לפי תקנות הוראת השעה ,ניזוק שעסקו מצוי (ממוקם ורשום) באזור המיוחד,
יהיהזכאילהגישתביעהבגיןנזקעקיףשנגרםלו .
"נזק עקיף" – נזק שנגרם בשל המצב הביטחוני בתקופה האמורה ,בהתאם למסלולים השונים
שיפורטו ,בהוראת ביצוע זו ,כל זאת ,לאחר שהוכח קיומו והקשר הסיבתי של הנזק למצב
הביטחוני,להנחתדעתושלהמנהל,ובכלמקרהלאיותרמחישובהפיצויומתקרתהפיצוי,עלפי
אחדהמסלוליםשנבחרעלידיהניזוק. 
 .0.3תביעה לקבלת פיצוי כמפורט בהוראה זו תוגש על גבי טופס מס' " 7116צוק איתן"  (להלן:
"הטופס"),אותוניתןלקבלבמוקדימסרכושבאשקלון,ובמשרדפקידשומהגושדןובת"א:בבנין
קרית הממשלה – דלפק המודיעין בקומת הכניסה , וכן בכל אחד ממשרדי מס הכנסה באזור
הדרום(רשימהמלאהמופיעהבסעיף04להלן),אולהורידומאתרהאינטרנט.www.taxes.gov.il
 .0.2מועדי הגשה :הגשתתביעותתתאפשרהחלמיום .01.8.4102המועדהאחרוןלהגשתתביעות,הנו
ביום .01.04.4102
 .0.4 המידע המובא בהוראת ביצוע זו נועד להבהיר את הוראות תקנות הוראת השעה ,את אופן ודרך
הגשתהתביעה,הליךבדיקתהתביעה,תנאיהזכאותלהגשתתביעה,ולסייעלניזוקלמלאאתטופס
התביעההמצ"בכנספחא' .

 2.מסלולי הפיצויים המוצעים
 .4.0ככלל,רשאיכלניזוקבאזורהמיוחד להגישתביעה בגיןנזקעקיףבאחדמתוךשלושתהמסלולים:
שכרעבודה,מחזוריםאוהוצאות שוטפות,ולחקלאים -מסלולהחקלאות,כפישיפורטולהלן,אלא
אם הוא נמצא ברשימות החריגים .מובהר בזאת כי ניזוק אשר הגיש תביעה באחד המסלולים
האמורים,לאיוכללהגישתביעהמתוקנת/נוספתבמסלולאחר.
 .4.4אין בהוראת ביצוע זו כדי לפגוע בזכויותיו ,של ניזוק הזכאי לפיצוי בגין נזק עקיף לפי תקנות מס
רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) ,התשל"ג .0943-בנוסף על האמור,
ניזוק שעסקו נמצא באזור שבטווח של עד  4ק"מ מרצועת עזה או באזור התעשיה הדרומי של
אשקלון  ואירעלונזקמלחמה,בתקופתההכרזה,רשאילבחורביןפיצוילפיתקנותהוראתהשעה
אלולביןפיצוילפיהתקנותהעיקריות.
 .4.3תביעהשתוגשתוזןלמערכתותעבורבדיקתתקינותוזכאותלהגשתהבמסלולשנבחר.לאחרבדיקת
התביעה ובמידה שנמצא כי התביעה הוגשה באופן תקין ומלא וצורפו לה כל המסמכים הנדרשים
והניזוק אינו נכלל ברשימת החריגים שיפורטו להלן ,תיבדק התביעה ותועבר לאישור .יובהר כי
המנהלאומישהוסמךעלידורשאילדרושכלנתוןאומסמךשסברכיהואנדרשלבדיקתהתביעה.
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 .4.2תשלום מקדמות:
מתוךרצוןלהקלעלעסקיםעדלהשלמתהטיפולבתביעתם,תתאפשרהגשתבקשהלמקדמהעוד
בטרםהגשתהתביעה.וזאתמבלילגרועמהאפשרותלקבלתמקדמותנוספותלאחרהגשתהתביעה,
כלזאתכמפורטבסעיף3להלן.
 .4.4דחההמנהלאתהתביעהאודחהאתאופן החישובשלהפיצויעלידיהניזוקלפי המסלולשבחר-
ינמקהמנהלאתהחלטתובכתב.
 .4.6תנאילהגשתתביעהבכלאחדמןהמסלולים,הואכי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב
הביטחוני,כהגדרתמונחיםאלהבתקנותהוראתהשעה.

 24תשלום מקדמות
 .3.0מקדמה לפני הגשת התביעה-
 .3.0.0מתוך רצון לסייע לעסקים בהתמודדותם מול מצוקה תזרימית שנוצרה עקב מבצע  "צוק
איתן",רשותהמסיםתאפשרלעסקיםלהגישהודעהעלנזקובקשהלקבלתמקדמהבגין"נזק
עקיף"עודבטרםהגשתהתביעה.
.3.0.4עוסקהמעונייןבקבלתהמקדמהכאמור,ימלאאתטופסמספר4004(הרצ"בכנספחז'להוראת
ביצועזו) .עלעוסקכאמורלהצהירולהתחייבכינגרםלונזקעקיףבגיןמבצע"צוקאיתן"וכי
בכוונתולהגישתביעהלקבלתפיצויבגיןנזקזה.
.3.0.3עסקים שהגישו תביעה במבצע "עמוד ענן"
בעלעסקשקיבלפיצויבגיןנזקעקיףבמבצע"עמודענן",יהארשאילדרושמקדמה

)0

בשיעורשלעד81%מגובההפיצוישאושרלו.
במקריםבהםחלהירידהבהכנסותבשיעורשללמעלהמ,41%-בתקופהשביןינואר-

)4

יוני4104לתקופהשביןינואר-יוני,4102סכוםהמקדמהשיאושריביאבחשבון 
ירידהזו.
לגביניזוקחקלאי-המקדמהלאתעלהעל41%מסכוםהפיצוישיחושבלוע"י

)3

המנהלבהתאםלמסלולחקלאותהמפורטבסעיף6להלן.
תקרתהמקדמהלאתעלהעל411,111ש"ח.

)2

.3.0.2עסקים שלא הגישו תביעה במבצע "עמוד ענן"
חישובהמקדמהלגביעסקיםשלאהגישותביעהבמבצע"עמודענן"כמוגםלעסקים

)0



חדשיםשנפתחובמהלךהתקופהשלאחרמבצע"עמודענן",ייעשהכדלקמן:
מחזור חודשי ממוצע בשנת  4103ולגבי עסק חדש  מחזור חודשי ממוצע לפעילות
במהלך שנת  ,4102כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת שיחושב ע"י רשות
המסים(ראהסעיף4.3להלן)ובמקדם1.4(שהינוהערכהלשיעורהפגיעההצפוי) .

תקרתהמקדמהלאתעלהעל441,111 .₪
יובהרכיבמקריםמסוימים,בהםמצאלנכוןהמנהללהקטיןאתגובההמקדמהאו

)4

לבטלהלחלוטין,יהארשאילעשותזאתוינמקזאתבמכתבההחלטה.
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 .3.4מקדמה לאחר הגשת התביעה -
.3.4.0עסקים קטנים
עסק שמחזור עסקאותיו בשנת  4103הינו עד  0,411,111ש"ח  -במידה והתביעה שהוגשה
במלואה כנדרש ונמצאה כתקינה ובתנאי שלא נדרשו מסמכים נוספים או השלמת דיווחים
מהניזוק ,ובמידה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך  34יום מיום הגשת התביעה במלואה,
יעבירהמנהלמקדמהשל 61%מסכוםהפיצוישיחושבלניזוק ,בהתאםלנתוניםשעליולמסור
ולאופןהחישובבמסלולשבחר .
בנוסף,אםחלפו .87יוםמיוםהגשתהתביעהבמלואהוהמנהללאהודיעעלהחלטתולניזוק,
תועברמקדמהנוספתבשיעורשל31%מסכוםהפיצוישחושבכאמור. 
.3.4.4יתר העסקים
עסקשמחזורעסקאותיובשנת 4103הינומעל 0,411,111ש"ח  -במידה והתביעהשהוגשה
במלואה כנדרש ונמצאה כתקינה ובתנאי שלא נדרשו מסמכים נוספים או השלמת דיווחים
מהניזוק ,ובמידה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך  24יום מיום הגשת התביעה במלואה,
בהתאםלנתוניםשעליולמסורולאופןהחישובבמסלולשבחר,יעבירהמנהלמקדמהשל 41%
מסכוםהפיצוישיחושבלניזוק.
בנוסף,אםחלפו .87יוםמיוםהגשתהתביעהבמלואהוהמנהללאהודיעעלהחלטתולניזוק,
תועברמקדמהנוספתבשיעורשל21%מסכוםהפיצוישחושבכאמור. 
.3.4.3תביעה במסלול האדום
ניזוקשבחרלהגישתביעתולפיהתקנותהעיקריותולאלפיתקנותהוראתהשעה,במידהועמד
בתנאים המפורטים בהוראת ביצוע זו ,ובמידה ולא נתן המנהל את החלטתו בתוך  081יום,
מיוםהגשתהתביעהבמלואהכנדרשובמידהולאדרשהמנהלמסמכיםו/אוהשלמתדיווחים
מהניזוק,יהארשאילבקשמקדמהשלעד 41%מסכוםהתביעהכפישיחושבע"יהמנהל,אך
לאיותרמ-0.4מיליוןש"ח .
 .3.3יובהרבזאתכימתשלוםהמקדמהשתשולםלאחרהגשתהתביעה יקוזזסכום המקדמה ששולמה
טרוםהגשתהתביעה.כמוכןמהפיצויהסופישיקבעלניזוקיקוזזכלסכוםמקדמהקודמתששולמה
לו.
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דוגמאות לחישוב המקדמה:

דוגמה :.
ניזוק שהגיש וקיבל פיצויים בעקבות מבצע "עמוד ענן":
נתוניהניזוק :
311,111ש"ח 
0,111,111ש"ח 
611,111ש"ח 

סכוםהפיצוישאושרב"עמודענן"
עסקאותמינואר4104–יוני4104
עסקאותמינואר4102–יוני4102

החישוב :
מקדםהאטה=611,111/0,111,111=1.6(< )1.8
תקרתהפיצוייםביחסלסכוםשאושרב"עמודענן"= 81%

תקרהכלליתלענייןהמקדמה: 411,111

תקרתהמקדמה=81%*311,111*1.6=022,111ש"ח(< )411,111

לפיכך,במקרהזהישולםסכוםהמקדמההמבוקש,אךלאיותרמ-022,111ש"ח .

דוגמה :.
ניזוק שלא הגיש תביעה בעקבות מבצע "עמוד ענן":
נתוניהניזוק :
0,111,111ש"ח 
411,111ש"ח 

מחזורהעסקאותבשנת4103
תשומותשוטפות(שאינןתשומותציוד)בשנת4103

החישוב :
אחוזהירידהבהכנסותהצפויהמהמחזורהממוצע= 41%

תקרהכלליתלענייןהמקדמה: 441,111


מקדםמשליםההוצאההנחסכת:
1-0.85*500,000/1,000,000 = 0.575

=9,483ש"ח(< )441,111
תקרתהמקדמה= 20%*[1,000,000/12]*0.575

לפיכך,במקרהזהישולםסכוםהמקדמההמבוקש,אךלאיותרמ-9,483ש"ח .
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 28מסלול שכר
 .2.0תיאור המסלול
מעבידששילםשכרעבודה לעובדיושנעדרומהעבודהבתקופתהפיצוי,כולהאוחלקה,בהתקיים
התנאיםהמפורטיםבסעיף2.4.4להלן,יהיהרשאילהגישתביעהבמסלולזה .
 .2.4אופן חישוב הפיצוי
 .2.4.0סכום הפיצוי העקיף שישולם לניזוק המעסיק עובדים בענפי התעשייה ,המסחר ,השירותים,
התיירותוהחקלאותיחושבכדלקמן:
)0

לכלעובדשבגינונתבעהפיצוי,יחושבשכרהעבודההיומי,כשהואמוכפלבסךימי
ההיעדרותשלהעובדבתקופתהפיצוי(להלן-"ימי ההיעדרות"); 

)4

הסכומיםשחושבובסעיף()0לכלאחדמהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,יסוכמויחד;

)3

הסכוםשחושבבסעיף()4לעיל,יוכפלבמקדםהפיצוי.

הערה :מעסיקשישלומספרסוגיעובדים(כגוןשכיריםו/אועובדיכוחאדםו/אוחבריקיבוץ)
יחשבבגיןכלסוגעובדיםבטופסנפרדאתמקדםהפיצוילכללהעובדיםמאותוסוג.
.2.4.4לענייןזה,"ימי היעדרות" -ימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוקכמפורטלהלן ,למעט
ימים שנעדר בשל מחלה ,תאונה ,חופשה ,חופשת לידה ,מילואים או בשבת ובחג וביום שישי,
מלבד מי שמועסק באופן רגיל בימים אלה ,ולמעט עובדים שהגיעו למקום העבודה ושהו
במקלטים.יוםבועבדהעובדמחוץלמקוםהעסקלאייחשבכיוםהיעדרות.
היעדרותעובדיםהמזכהבפיצויתיחשבכלהלן:
לעובד המתגורר באזור שבין  7ל 0-ק"מ מגבול רצועת עזה :
יוםבונעדרהעובדבשלהמצבהביטחוני .באזורזההפיצויבגיןהיעדרותיינתןלשניבניהזוגגם
יחדובלבדשהיעדרותםהינהעקבהמצבהביטחוני .

לעובד המתגורר באזור שבין  0ל 87 -ק"מ מגבול רצועת עזה:
היעדרותעובדיםהמזכהבפיצויתיחשבאחתמאלה:
א.

עובדשבתקופתהפיצוינעדרמעבודתולפיהוראותפיקודהעורף ,אועקבהוראהעל
סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק ,ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום
עבודתוביישובהנכללבאזורהמיוחד.
לעניין זה,סגירתמוסדהחינוך ,לרבותהוראהשניתנהע"ירשותמקומית בתקופה
שבין 8ביולי 4102ועד 44ביולי 4102בהתאםלרשימתהיישובים המנויהבתוספת
השלישיתלתקנותהוראתהשעהולפיהמועדיםהנקוביםבה. 
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יובהר כיהיעדרותעובדיםהמזכהבפיצויתחשבגםיוםשבוהעובדנעדרמעבודתו
בשל סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק ,ובתנאי שמוסד החינוך נמצא באזור
המיוחדונסגרבהוראותפיקודהעורף.לענייןזה,קייטנהנחשבתכמוסדחינוך .
ב.

עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו ,הנמצא עמו ,ובלבד שבתקופת
היעדרותושלהעובדמתקיימיםלגביושניתנאיםמצטבריםאלה:



גילהילדאינועולהעל02שנים.



מתקייםלגביהעובדאחדמהתנאיםהבאים,והואהצהירעלכךבכתב:
(א)הילדנמצאבמשמורתואובחזקתוהבלעדיתשלהעובדאושהעובדהוא
הורהיחידשלהילד;
(ב)בןזוגושלהעובדהואעובדאועובדעצמאי,ולאנעדרמעבודתו,מעסקואו
מעיסוקובמשלחידו,לצורךהשגחהעלהילד,ואםבןהזוגאינועובדאו
עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד .וכן אם בן זוגו של העובד
שההבמילואיםבאותויום .

הוראות אלה יחולו גם על עובד שהוא "אומן" (מי שאושר בידי שר הרווחה
והשירותיםהחברתיים,לשמשמשפחתאומנה,ביןלבדוביןיחדעםבןזוגו).הוראות
אלה לא יחולו על עובד שהשגיח על ילד ,כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל ,אם הורהו
הטבעיאוהמאמץשלהילד,לפיהעניין,קיבלפיצויבשלאותויוםהיעדרות,לצורך
השגחהעלאותוילד .
לעניין זה הגדרות "הורה יחיד" ,"ילד" ,"מוסד חינוך" – כהגדרתם בחוק הגנה על
עובדיםבשעתחירום,התשס"ו– .4116
ג.

הוא אדם עם מוגבלויות כהגדרתו בסעיף  4לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות,התשנ"ח –  ,0998אושהוא הורה של אדם כאמור,שנעדרמעבודתולצורך
השגחהעליוובלבדשמתקיימיםלגביהאדםעםהמוגבלותשניאלה-



מוגבלותו ידועה למעביד ,או שהוא ,או  ההורה המשגיח על ילדו בעל
המוגבלות,לפיהעניין,המציאלמעבידאישוראותיעודרפואיהמעידעליה;
הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו ,משום שמוגבלותו ,או
מוגבלותילדו עליוהואמשגיח,לפי העניין,מונעתממנולפעוללפי הנחיות
פיקודהעורףבתקופתההכרזה.

.2.4.3ניזוק חוץ  -מעבידשעסקומצוימחוץלאזורהמיוחד,אשרלגביעובדומתקייםהאמורבסעיף
 2.4.4לעיל ,יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול השכר ,ובלבד שהמעביד יצהיר על כך שעובדו
האמורהיהתושבהאזורהמיוחד ביוםהיעדרותו,ולגביעובדהמתגוררבטווחשביןשבין 4ל-
 21ק"מ מגבול רצועת עזה ,היעדרותו נבעה בשל השגחה על ילדו או בשל מוגבלותו כאמור
בסעיף.2.4.4
 .2.4.2לא עבד העובד בחלק מיום העבודה ,ישולם חלק יחסי מהפיצוי המחושב לאותו יום ,ובלבד
שההיעדרותמהעבודהלאתפחתמשעהאחתברציפות.
.2.4.4הגדרת"שכר העבודה היומי"יהיהכהגדרתובתקנותהוראתהשעהכךשלעניןזהייחשב"שכר
העבודההיומי"כשכרהרגילליוםשלהעובד,בלא תוספות.לענייןזהתוספותיכלולביןהיתר
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תשלומים חד פעמיים ,מתנות לחגים ,פרמיות ,בונוסים ,תשלומים שנתיים ,שעות נוספות,
כוננויות,החזריהוצאותוגילוםמסבגינםוכיו"ב.
יודגש עוד כי לשכר ברוטו לא יתווספו הוצאות סוציאליות ששילם/שהפריש המעביד (כגון:
הפרשותלקרןפנסיה,גמל,פיצויים,קרןהשתלמותוביטוחלאומי).
.2.4.6חישוב שכר העבודה היומי  -לצורךחישובשכרהעבודההיומילכלעובדשנעדר,ישלחשבאת
סךעלותהשכרהרגילברוטוכאמורבסעיף2.4.2לעיל,בחודשיםאפריל,מאיויונילשנת,4102
ולחלק ב 66-יום .יובהר כי השכר יחושב לפי השכר ששולם בידי המעביד ובתנאי שהמעביד
שילםאתתשלומיהחובהלפיכלדיןבשלשכרושלהעובדבגיןהחודשיםהאמורים.
.2.4.4במקרהבומשולםלעובדשכרגלובלי,יובאובחשבון(לענייןחישובשכרהעבודההיומי לעובד)
 44ימיעבודהלכלחודש .באותםמקריםבהםעבדוהעובדיםגםבימישישי -שבתאוימיחג -
יובאוימיםאלהבחשבון,לפיהענין.
.2.4.8חישוב השכר לעובד חדש  -עובדאשרהחללעבודבמהלךאחדהחודשיםהללו,ו/אועדיום4
ביולי,4102לכלהמאוחר,יובאובחשבוןלצורךהחישוב,תשלומישכרומספרימיהעבודהמיום
תחילתעבודתוועדתוםחודשיוני 4102ו/אועדיום 4ליולי .4102האמורלעיליחולובלבד
שהוכיחהמעבידלמנהלכיהעובדעבדוהיהרשוםכעובדמןהמנייןלפניתקופתההכרזה.
.2.4.9תקרת שכר העבודה היומי -שכר העבודה היומי לכל עובד יוגבל עד לפעמיים וחצי השכר
הממוצעבמשק,מחולקב - 44קרי:לאיעלהעל 0121ש"חליום(בהתאםלנתוניהלמ"סמיום
.)6.8.4102
 .2.4.01סךהשכרששולםבגיןימיהיעדרותלכלהעובדיםיוכפלבמקדםהפיצויכמפורטבנוסחה.
 .2.3נוסחת הפיצוי
נוסחתחישובהפיצויבגיןעובדבמסלולשכרהינה(משמאללימין):
הפיצוי
העקיף =
לעובד 

מקדם
הפיצוי

שכרהעבודה
מספרימי
היומי 
 X ההיעדרות  X
לעובד 
שלהעובד 

פירוט: 
סך הפיצוי העקיף למעביד הינו סיכום של הפעלת נוסחה זו על כל העובדים שנעדרו בשל המצב
כמוגדרבסעיף 2.4.4לעיל.הדיווחבגיןמסלולזהלגביכללהעובדיםשנעדרו,יהיהבמתכונתגיליון
החישובשצורףבנספחג'להוראתביצועזו.בנוסףישלהגישאתגיליוןהחישובבמדיהדיגיטלית .
יודגשכילגביעובדשנעדרחלקמיוםהעבודה,בחישוב"מספרימיההיעדרותשלהעובד"יחושברק
החלקהיחסימיוםהעבודהכאמור,ובלבדשהיעדרותזואיננהפחותהמשעהאחת. 
מקדם הפיצוי:


עבורניזוקשאינוחברתכוחאדם– ;034.4%



עבורניזוקשהואחברתכוחאדם– ;004%



עבורניזוקשהואמעסיקבפועל(בגיןעובדיחברתכ"א)–04.4%משכרמינימום.
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עבורחבריקיבוץהעובדיםאצלניזוקשהואקיבוץ- ;011%



עבורניזוקשהואמלכ"רזכאי(ראהסעיף2.6להלן)–044%לפיהתנאיםהאמורים .

 .2.2חישוב הפיצוי לניזוק בגין מועסקים באמצעות חברות כוח אדם
 .2.2.0סכוםהפיצוילקבלןכוחאדםשעובדיומועסקיםבפועלאצלמעסיקאחר(להלן– "המעסיק
בפועל") .עבור כל עובד המועסק אצל מעסיק בפועל יהיה הפיצוי בשיעור של  004%משכר
העבודההיומישלהעובדכשהואמוכפלבסךימיההיעדרותשלאותועובד,אשרנעדרמעבודתו
בשלהתנאיםהמפורטיםבסעיף2.4.4לעיל.
.2.2.4

יודגשכיקבלןכוחהאדםיוכללהגישתביעהרקבמסלולשכר.

.2.2.3

עובדיקבלןכוחאדםיצהירועלהיעדרותםבפניהמעסיקבפועל(כמפורטבנספחה')

 .2.2.2יודגשכיתביעהבגיןשכרעבודה יומי שלעובדאשרמועסקבאמצעותחברתכוחאדם,תוכל
להיותמוגשתאךורקבאמצעותחברתכוחהאדםבמסלולהשכר.
יודגש כי למעסיק בפועל אשר הגיש תביעה במסלול השכר ,ואשר יש לו עובדים המועסקים
באמצעות קבלן כוח אדם .עבור עובדים אלו בלבד ,יינתן פיצוי לפי שיעור של  04.4%משכר
המינימוםהמפורסםע"יהמוסדלביטוחלאומי,כמפורטלהלן:
 oלמועסק4ימיםבשבוע098.26₪ליום(סכוםהפיצוילאחרהכפלהבמקדם31.46-₪
 oלמועסק6ימיםבשבוע 044.11₪ליום(סכוםהפיצוילאחרהכפלהבמקדם46.66-₪
כשהואמוכפלבסךימיההיעדרותשלהעובדשלאהגיעלעבודהבשלהמצבהביטחוני.
 .2.2.4לגביעובדיושלקבלןכוחהאדם,המועסקיםעלידובפועלבמישריןואשראינםנשלחיםלעבוד
אצלמעסיקבפועל,יחושבהפיצויכאמורבסעיף2.2לעיל.
.2.2.6

יובהרכיהפיצויבמסלולזהלאיחולעליחידהמעסיקעובדסיעודיו/אועובדבמשקבית.

 .2.4חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ
 .2.4.0קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים (שאינם חברי קיבוץ) בהתאם להוראות שנקבעו לניזוק
שמעסיקעובדיםבענפיתעשייה,מסחר,שירותים,חקלאותותיירות(ראהסעיף2.4לעיל).
.2.4.4בנוסף,יפוצההקיבוץגםבגין"שוויעבודתחבריהקיבוץ"כמפורטלהלן:
"שווי עבודת חברי הקיבוץ" – סכום השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר אשר פירסמה
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה מיום ,6.8.4102המהווהסךשל 241ש"חליוםעבודה(9,034
ש"ח מחולק ב 44-ומעוגל ל 01-ש"ח הקרובים) ,כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של חבר
הקיבוץשנעדרממקוםעבודתובקיבוץבשלהמצבהביטחוני. 
יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ ושכיריו העוסקים בענפי
הקיבוץ היצרניים בלבד ,דהיינו ,בפעילות המניבה הכנסות עסקיות לקיבוץ2
 .2.6מלכ"ר זכאי
.2.6.0ניזוק שהינו מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  )4(9לפקודה שמתקיימים לגביו שני התנאים
הבאים(להלן-"מלכ"ר זכאי"):
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 )1שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס  4103כפי שדווחה בדוח השנתי לפי סעיף 030
לפקודה ,לא הגיעה מתמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה – ,0984
מתמיכהמרשותמקומיתאומתרומות.
 )2עיקרהכנסתו(למעלהמ-)41%שלהמוסדהציבוריבשנתהמס,4103כפישדווחהבדוח
השנתי לפי סעיף  030לפקודה ,שלא מתמיכות ותרומות כמפורט בסעיף קטן  0לעיל,
הייתה ממכירת שירותים או מוצרים ,באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה ,(להלן –
"פעילות מניבת הפדיון").
 .2.6.4מקדםהפיצוילמלכ"רזכאיהינו 044%כשהואמוכפלבחלקהיחסישלההכנסהמ"פעילות
מניבת הפדיון" מתוך כלל הכנסותיו של המלכ"ר ,ובלבד שישולם פיצוי רק בשל הכנסה
מפעילותמניבתפדיוןשפחתה,בשלהמצבהביטחוני.

 .2.4אופן ההגשה והטיפול בתביעה
.2.4.0לתביעהיצורפוהמסמכיםהבאים:


טופסתביעהמס'4006המצורףכנספחא'להוראתביצועזו ,ממולאוחתוםכנדרש.



העתקמודפסמגיליוןחישובהשכרבוקייםסיכוםהפיצוילכללהעובדים,כמפורט
בנספח ג' להוראת ביצוע זו .בנוסף יש להגיש את גיליון החישוב כאמור במדיה
דיגיטלית.מומלץלהיעזרבתבניתגיליוןהאקסלשהוכנהלשםכךברשותהמסים.



המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק ,אליו מבקש הניזוק
שיועברהפיצוי.



במידהשהתביעהמוגשתבאמצעותאדםאחרשאינוהניזוק(כגוןרו"ח,עו"ד,יועץ
מס) אשר אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים ,יש לצרף ייפוי כוח
חתום,לפיהנוסחהמופיעבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.



רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון/טלפון נייד של העובד,
כמפורטבנספחד'הרצ"ב.

 תצהיריהיעדרותחתומיםשלכלאחדמהעובדיםשנעדרובשלהמצבהביטחוני
בגינםנתבעהפיצוי,עלפיהנוסחשבנספחה'להוראתביצועזו .
לגביקבלןכוחאדם,חתימהעלההצהרהתהיהבפניהמעסיקבפועל.


מעסיק בפועל של עובדי חברת כוח אדם יצרף לטופס  4006את רשימת קבלני כוח
האדם(בצירוףמס'תיקיהםבמסהכנסה)באמצעותםהואמעסיקאתעובדיהקבלן.



קבלן כוח האדם המגיש בקשה לקבלת פיצוי לפי מסלול השכר ,יצרף לטופס
התביעה  -, 4006אתרשימתהמעסיקיםבפועל(בצירוףמס'תיקיהם במסהכנסה)
בהםמועסקיםעובדיו.



מלכ"ר זכאי יצרף לתביעתו דוח שנתי כולל מאזן ודוח רווח והפסד לשנת 4103
כשהואמאושרוחתוםע"ירו"ח .

.2.4.4יובהרכילצורךהכנתהתביעהבמסלולזהישלהכיןאתהמסמכיםהבאים,אשר לאיצורפו
בעתהגשתהתביעהאלאיישמרובספריהחשבונותלצרכימעקבויומצאולפידרישתהמנהל:
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תלושי השכר של העובדים שבגינם נתבע הפיצוי ,לחודשים אפריל עד יוני 4102
(כולל).



דוחותשעותהנוכחותשלהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,לתקופתהפיצוי.בנוסף,יש
להכיןולשמוראתדוחותהנוכחותכאמורבמדיהדיגיטלית.



צילום דוח ניכויים (טופס  )014אחרון כפי שהוגש לרשות המסים ,בגין תקופת
הפיצוי.


 .2.8חריגים למסלול השכר
הניזוקיםהבאיםלאיוכלולהגישתביעהבמסלולהשכר:


המדינה,גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות;



ניזוק שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף)4(9לפקודה;



ניזוקשהואמלכ"רשאינומלכ"רזכאי;



קופתחולים;



תאגידבריאותכהגדרתובסעיף40לחוקיסודותהתקציב;



ניזוקשאינו מעסיקעובדים;לענייןזהייראוכמישאינו מעסיקעובדיםגםניזוק שאין
לותיקניכוייםאושלא העסיקעובדיםטרוםתחילתמבצע"צוקאיתן",אושלאהגיש
לפקידהשומהאתדוחהניכויים(דוח)014בגיןחודשיוני4102שהיהחייבבהגשתו;



ניזוקשלאשילםשכרעבודהלעובדבעדיוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני.



ניזוקשעסקולאהיהפעיללפניתחילתתקופתהפיצוי,אלאאםהוכיחלהנחתדעתושל
המנהלשעסקוהיהפעיל;לענייןזה,יראוכניזוקשעסקולאהיהפעיל,ניזוקשמתקיים
לגביואחדמאלה:

 )1לא הגיש שניים או יותר משלושה הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם
למע"מ,בגיןתקופהשקדמהליולי.4102
 )2דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי.
יובהרבזאתכילאחרהגשתדוחותכדין,כאמור,תינתןלניזוקהאפשרותלהגיש 
תביעהובלבדשתוגשבמועד.


יחידהמעסיקעובד/תסיעודי/ת,אועובד/תעזרבמשקבית,אומטפל/תביןאםבמישרין
וביןאםבאמצעותחברתכוחאדם.
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 25מסלול המחזורים
 .4.0תיאור המסלול
המסלולמבוססעלהתפיסהכיהנזקהעקיףמתבטאבירידהבמחזורהעסקאות.ירידהבמחזור
עסקאותיושלהעסקמלווהבירידהבהוצאותהתפעולהמשתנות. 
חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס אפוא על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות
מקבילות ,בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל
המצבהביטחוני .

 .4.4תקרת הפיצוי:
סכוםהפיצויבמסלולמחזוריםלאיעלהעל3מיליוןש"ח. 
במידהומבצע"צוקאיתן"ימשךלאחר04.8.4102,סכוםהפיצוילאיעלהעל2מיליוןש"ח.

 .4.3אופן חישוב הפיצוי


נוסחתהחישובבמסלולהמחזוריםהינה:
משלים 
סכום
הפיצוי  =  ההוצאה 
הנחסכת 

 X

מחזור
עסקאות
 בתקופת
הפיצוי

-



מחזור
עסקאות
בתקופת
הבסיס 



כאשר: 
"תקופת הפיצוי"-חודשיםיוליואוגוסט4102.
"תקופת הבסיס"–חודשיםיוליואוגוסט,4103כפישדווחועדלתאריך.8.4.02
"מחזור עסקאות"–מחזורהעסקאותכפישדווחלצרכימע"מכנדרשעלפידין,בגיןתקופהכלשהי,
לפיהעניין,למעטמכירותהוניות,עסקאותשדווחועלידיהקונהלפיסעיפים41או40לחוקמסערך
מוסף,למעטתשלומיפיצוייםששולמועפ"יהחוק .
יובהרבזאתכיממחזורהעסקאותישלהפחיתעסקאותשבוטלוודווחובתעודותזיכויבמועדמאוחר
יותר. 
"משלים הוצאה נחסכת" מבטא את שיעור הירידה בהוצאות השוטפות בעת ירידת הפעילות
העסקית ,אך עקב קיום הוצאות קבועות ההוצאות יורדות בשיעור נמוך יותר מהירידה בעסקאות,
דברהמביאלירידהברווחיות .

"משלים ההוצאה הנחסכת"יחושבעלפיהנוסחההבאה :



התשומותהשוטפותבשנת4103
משליםההוצאההנחסכת  =

X

מחזורהעסקאותבשנת 4103
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  1.84  -  0
כאשר :

"תשומות שוטפות בשנת  ".7.4 -סך התשומות השוטפות (קרי ,ללא תשומות ציוד) בשנת ,4103
שנרכשו לצרכי העסק ונוכה בגינן מע"מ תשומות כחוק ,כפי שדווח לרשויות מע"מ (בדוח תקופתי
למע"מ,מסבגיןתשומותשוטפותמדווחבשדה"מסתשומותאחרות"),בתוספתהתשומותהחייבות
בשיעור מסאפס(כגון:רכישתפירותוירקות),אםקיימותתשומותשאינןחייבותבמע"מישלצרף
נתוןזהלחישוב .
ראוי לציין כי המנהל יהיה רשאי לקבוע שיעור אחר של משלים ההוצאה הנחסכת במקרים בהם
שוכנעכיהשיעורשנקבעאינוהולםאתסוגהעסק .
דוגמת חישוב:
מחזורהעסקאותביולי-אוגוסט4103–41,111ש"ח; 
מחזורהעסקאותביולי-אוגוסט4102–31,111ש"ח; 
תשומותשוטפותבשנת4103–424,111ש"ח; 
מחזורהעסקאותבשנת4103-411,111ש"ח; 
החישוב: 
מקדםמשליםההוצאההנחסכת=()424,111/411,111*0-1.84=1.4 
סכום הפיצוי= *1.4{-31,111}41,111=02,111ש"ח .

 .4.2מסלול מחזורים מותאם:
 .4.2.0לצורך חישוב הפיצוי ,רשות המסים נעזרת בנתונים הקיימים במרשמיה .לפיכך ,ניזוקים
מסוימים,אשרלגביהםלאקיימיםבמרשמיהרשותנתוניםהנדרשיםלחישובסכוםהפיצוי,
יידרשו להשלים את הנתונים החסרים בעת הגשת התביעה .כמו כן ,ישנם סוגי עסקים
שמאפייני הפעילות שלהם אינם מאפשרים לחשב את גובה הנזק העקיף ,והם יידרשו לספק
נתוניםשיאפשרולמנהללהעריךאתהנזקכאמור,בחישובהמותאםלנסיבותהעניין.
 
.4.2.4הזכאים למסלול זה:
הניזוקים הבאים לא יוכלו להגיש תביעה במסלול מחזורים רגיל ,אך הם יהיו זכאים להגיש
תביעהבמסלולמחזוריםמותאם:







ניזו קאשרבמחזוריונכללועסקאותשדווחובהתאםלתקנה6ז לתקנותמסערךמוסף,
התשל"ו-.0946
ניזוק אשר במחזוריו נכללו עסקאות שדווחו בהתאם לתקנה (4א)( )6לתקנות מס ערך
מוסף,התשל"ו-.0946
ניזוק שבשנת המס  4103ו/או  4102היה רשום באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף 46
לחוקמע"מהתשל"ו-0944ותקנה(01ב)בתקנותמע"מ(רישום),התשל"ו-.0946
ניזוקשבשנתהמס  4103ו/או  4102הואעוסקפטור(כהגדרתובסעיף 0לחוקמס ערך
מוסף).
ניזוקאשרעיסוקובתיווך.
ניזוקאשרמחזורעסקאותיובתקופתהבסיסאובתקופתהפיצוי,כולהאוחלקה,כולל
פעילותבמספרסניפים.
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ניזוקאשרמחזורעסקאותיובתקופתהבסיסאובתקופתהפיצוי,כולהאוחלקה,כולל
פעילותבמספרענפים.
ניזוק אשר עבר שינויים בתחום/ענף העיסוק ,סוג תיק ,בסיס דיווח (מזומן/מצטבר),
צמצםהיקףפעילותו,בטווחהזמןביןתקופתהבסיסלתקופתהפיצוי(כולל).
ניזוקאשרעיסוקובמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלקאובגז;
ניזוקאשרעסקונפתחאחרי.0.0.4103
ניזוקאשר,לדעתהמנהל,ירידתהמחזוריםאצלו,נובעתבחלקהמסיבותשאינןקשורות
למצבהביטחוני.
ניזוקשהינוחברהמתפצלת ממשיכהכהגדרתהבסעיף 014לפקודתמסהכנסה,ייחשב
כעסקחדשלצורךחישובהפיצוי.

הניזוקים הבאים יהיו זכאים להגיש תביעה במסלול מחזורים מותאם או במסלול מחזורים
רגיל,לפיבחירתם:
 ניזוקשעיסוקובמלונאות,השכרתחדריאירוח,הפעלתאולמישמחותו/אוגניאירועים,
יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין תקופה מוארכת ,בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף
.4.4.4.סעיףקטן2להלן;
יובהר בזאת כי ניזוק המבקש פיצוי נוסף בגין חודשים נוספים הכוללים את חודש
ספטמבר או חודשים ספטמבר/אוקטובר (לפי בחירתו) , יוכל להגיש את תביעתו בשני
שלבים :תביעה ראשונה תוגש במסלול המחזורים הרגיל בגין החודשים יולי ואוגוסט
4102ותביעתההשלמהתוגשבמסלולמחזוריםמותאם,תוךהצגתפרטיהחישוב. 

 .4.4אופן ההגשה והטיפול בתביעה
לתביעהיצורפוהמסמכיםהבאים:







טופסתביעהמס'4006המצורףכנספחא'להוראתביצועזו ,ממולאוחתוםכנדרש.
המחאהמקוריתמבוטלתמחשבוןבנקעלשמושלהניזוק,אליומבקשהניזוקשיועברהפיצוי.
אם התביעהמוגשתבאמצעותאדםאחרשאינוהניזוק(כגוןרו"ח,עו"ד,יועץמס)-ישלצרף
ייפויכוחחתוםעלידיהניזוק,לפיהנוסחהקייםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.
ניזוק יהיה חייב ,בטרם הגשת התביעה ,לדווח למע"מ את כל הדיווחים התקופתיים שהיה
חייבבהגשתםבגיןהתקופהשביןינואר4103ועדאוגוסט4102ועדבכלל.
ניזוקהמגישתביעהבמסלולמחזוריםמותאם,ימציאאישורירו"חכנדרשבסעיף4.4.0להלן.
יודגשכילענייןחישובהפיצויבמסלולזהלאייחשבודיווחימע"מלתקופהשביןינואר 4103
ועדמאי4102אשרידווחולאחר8.4.02.


 .4.4.0המסמכים שיש להגיש : 
ניזוק המגיש תביעה במסלול מחזורים מותאם ,יצרף לתביעתו את המסמכים הבאים,
חתומיםומאושריםע"ירואהחשבון:
 )1לכלל הניזוקים  -מאזן ודוח רווח והפסד ,לשנת המס  ,4103לצורך חישוב ההוצאה
הנחסכת ,ובמידהואיןבידיהניזוקמאזן/דוחרווחוהפסד לשנת 4103ניתןיהיהלהגיש
אתהדוחותכאמורלשנת;4104
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 )2איחוד עוסקים  -ניזוק שמדווח למע"מ במסגרת איחוד עוסקים כמוגדר בסעיף ,4.2.4
יצרףלתביעתונתונימחזורעסקאותיו,לחודשיםיולי-אוגוסט ,4103יולי-אוגוסט ,4102
וכן נתוני מחזור העסקאות והתשומות השוטפות בשנת  ,4103כאשר בנתוני המחזור
כאמורלאיכללועסקאותשנעשוביןחבריהאיחוד.יובהרכיבמידהוקיימותתשומות
משותפותלכמהמחבריהאיחוד,ישלחלקןבהתאםלכלליהדיווחלצרכימסהכנסה;
בנוסףיצרףכלניזוקהמדווחבאיחודעוסקיםדוחלפיסעיף40א(א)לחוקמע"מ.
 )3עוסק פטור  -ניזוקשהינועוסקפטוראושהיהעוסקפטורבשנת המס 4103אובשנת
המס  .4102יצרף לתביעתו דוח רווח והפסד לשנת  4103ומחזור יולי-אוגוסט 4102
מאושרע"ירואהחשבון,במידהוהניזוקאינומיוצגע"ירואהחשבוןיתקבלבמקרהזה
גםאישורמאושרוחתוםע"ייועץמס.
 )4בעל סניפים-ניזוקהמפעילסניפיםשחלקםנמצאמחוץלאזורהמיוחד–יצרףלתביעתו
אתרשימתהסניפיםבגינםנתבעהפיצויונתונימחזורהעסקאותשלהםבחודשיםיולי-
אוגוסט  ,4103יולי-אוגוסט  ,4102ומחזור העסקאות והתשומות השוטפות בשנת ,4103
ובתנאישתוצגהנהלתחשבונותנפרדת,לכלסניףוסניףלהנחתדעתושלהמנהל.
 )5בסיס מצטבר/מזומן  -ניזוק שבסיס הדיווח שלו לצרכי מע"מ שונה מבסיס מצטבר
לבסיס מזומן ,במהלך התקופה שבין יולי  4103לאוגוסט  ,4102יגיש נתוני מחזור
העסקאותבחודשיםיולי-אוגוסט  ,4103ויולי-אוגוסט ,4102עלפיכלליהדיווחעלבסיס
מצטבר.
 )6ניזוק שעיסוקו במלונאות ,השכרת חדרי אירוח כפרי ,אולמי שמחות או גני אירועים –
ניזוק המבקש פיצוי נוסף גם בגין החודשים ספטמבר או ספטמבר-אוקטובר ,יגיש
מסמכים מאמתים בנוגע להיקף ביטולי ההזמנות בתקופת ההכרזה שנעשו עד היום
האחרוןבתקופתההכרזהלחודשיםאוגוסטספטמברו/אואוקטוברלפיבחירתו,לעומת
כללההזמנותלתקופהזונכוןליוםהאחרוןבתקופתההכרזה.
או את רמת התפוסה של החדרים/אירועים לתקופה האמורה לעיל לעומת התקופה
המקבילהאשתקד.
 )7שותפות  -מגיש תביעה בשם ניזוק שהוא שותפות לפי תקנה (01א) לתקנות מע"מ
(רישום) ואין נציג לשותפות ,ימציא ייפוי כוח של אחד השותפים חתום ע"י כלל חברי
השותפות.שותפיםבשותפותכאמורהמגישהתביעהבמסלולמחזוריםלאיוכלולהגיש
תביעהמקבילהבמסלולשכר .נציגהשותפותיצרףתצהירעלאיהגשתתביעותנוספות
במסלולהשכר.
 )8כלמסמךאודיווחנוסףעלפידרישתהמנהלאומישהוסמךעלידו.

.4.4.4

חישוב הפיצוי במסלול מחזורים מותאם  -החישוביהיהמבוססעלהנוסחההמפורטת
בסעיף4.3לעיל,בשינוייםשיפורטולהלן:

)0

איחודעוסקים-ניזוקשמדווחלמע"מבמסגרתאיחודעוסקיםינטרלממחזורהעסקאות
לעניין הפיצוי את העסקאות הפנימיות בין חברי האיחוד ,כאמור בתקנה 43ב לתקנות
מע"מ.יודגשכיאיןלהגישתביעהאחתבשםכלחבריהאיחודאוחלקם.

)4

עוסק פטור -חישובתקופתהבסיסיהיהעלפיממוצעחודשימההכנסההמדווחתבשנת
.4103משליםההוצאההנחסכתלגביויחושבעלפינתונידוחרווחוהפסדלשנת.4103
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)3

ניזוק ששינה את בסיס הדיווח למע"מ (מצטבר-מזומן)  -נתונימחזור העסקאותלכל
התקופותהרלבנטיותיחושבועלבסיסמצטבר.

)2

ניזוק שעיסוקו בענף המלונאות ,יחידות אירוח ,אולמות וגני אירועים – חישובלפיבסיס
מחזורים מותאם רלבנטי אך ורק לתקופת הפיצוי המוארכת דהיינו :ספטמבר או
ספטמבר - אוקטוברלפיבחירתהניזוק.ניזוקשיבקשפיצויגםבגיןתקופהמוארכתיהא
עליולעמודבאחדמןהתנאיםהמפורטיםלהלן:


יוכח כי כמות ההזמנות לחודשים אוגוסט-ספטמבר ולפי בחירת הניזוק גם
אוקטובר  4102 שהתקבלו עד תום תקופת ההכרזה ,כשהיא מחולקת בכמות
ההזמנותבתקופההמקבילהאשתקד,אינהעולהעל41%.



יוכח כי ביטולי ההזמנות בתקופת ההכרזה שנעשו עד היום האחרון בתקופת
ההכרזה לחודשים אוגוסט ספטמבר ו/או אוקטובר לפי בחירתו ,לעומת כלל
ההזמנותלתקופהזונכוןליוםהאחרוןבתקופתההכרזה,הוא31%לפחות.

)4

ניזוק שעיסוקו מסחר קמעונאי או סיטונאי בדלק  -מקדם משלים ההוצאה הנחסכת
בנוסחתהפיצוי,כאמורבסעיף,2.2יוגבלל-.4.4%

)6

עסק חדש  -במסלולזהתתאפשרהגשתתביעהלניזוקשפתחאתעסקואחרי0.4.4103
ולפני ,8.4.4102ובלבדשנרשמולוהכנסותכלשהןבתקופהזו עלמנתשיתאפשר חישוב
הפיצוילגביו .
נוסחתהפיצויתהיהכמתוארבסעיף2.2.0לעיל,כאשר :
-

מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יהיה מחזור דיווח ממוצע (חד/דו-חודשי)
מחודשיהפעילותשלומפתיחתהעסקועדלתאריך .0.4.4102

-

משלים ההוצאה הנחסכת יחושב על בסיס נתוני מחזור העסקאות והתשומות
השוטפותבחודשיהפעילותשלומפתיחתהעסקועדלתאריך.0.4.4102

-

היה ויבקש הניזוק מנימוקים עם הצדק סביר ,לא להכליל את החודשיים
הראשוניםלפעילותו,יהארשאילעשותזאתלאחראישורהמנהל.

)4

מלכ"ר זכאי( -כהגדרתובסעיף - )2.6חישובהפיצוילמלכ"רזכאייבוצעעלפיהנוסחא
כמפורט בסעיף  .4.3לצורך כך יש לצרף לתביעה דוח רווח והפסד לשנת  4103ומחזור
חודשים יולי ואוגוסט  4102מאושר ע"י רואה חשבון .יודגש כי בנתוני הפדיון כאמור
יכללו הכנסות מפעילות מניבת הפדיון בלבד (מכירת שירותים או מוצרים) ,וכי נתוני
התשומותהשוטפותיתייחסולפעילותמניבתהפדיוןבלבד .

)8

שינויי סיווג ,יחיד/חברהאו שינוי ענף-ניזוקאשרבשנתהמס4103אובשנתהמס4102
שינהאתסיווגומיחידלחברהולהיפךאושינהסוגענףייחשבכעסקחדש.עםזאתרשאי
המנהלבמידהויוכחלהנחתדעתוכילאנעשהכלשינוימהותיבאופןוהיקףהפעילותשל
הניזוק,לחשבאתהפיצויבהסתמךעלנתוניהעסקאותבטרםשינויהסיווג/ענף.

)9

ניזוק המדווח בהתאם לתקנה 6ז לתקנות מס ערך  מוסף , התשל"ו  - 0946 ,ינטרל
ממחזורהעסקאות,לענייןהפיצוי,אתסכוםהעסקאותאשרדווחבהתאםלתקנהזו.
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)01

ניזוקהמדווחבהתאםלתקנה(4א)()6לתקנותמסערךמוסף,התשל"ו - 0946ידווחעל
מחזור עסקאותיו בחודש יולי ואוגוסט   ,4102כולל חשבוניות שלגביהם לא היה חייב
בדיווחלפיתקנה(4ג)לתוספתי"אלהוראותמסהכנסה.

)00

ניזוק שעיסוקו בהשכרת נכסים ינטרל ממחזור עסקאותיו הכנסות מהשכרת נכסים
שמחוץלאזורהמיוחד.

)04

תיווך -חישוב הפיצוי לניזוק שעיסוקו בעסקאות תיווך של מוצרים או שירותים ,יכלול
במחזור עסקאותיו רק את מרכיב העמלה מהעסקאות שביצע ,בכל אחת מהתקופות
הרלבנטיותלחישובהפיצוי .

 .4.6חריגים לכל מסלול המחזורים:
לאתתאפשרהגשתתביעתפיצוייםבשל"נזקעקיף"במסלולהמחזורים(לרבותמסלולמחזורים
מותאם)לעוסקיםהבאים:
 המדינה,גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות;






ניזוק שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף)4(9לפקודה;
ניזוקשהואמלכ"רשאינומלכ"רזכאי;
ניזוקשהינו"מוסדכספי"(כהגדרתובסעיף0לחוקמסערךמוסף);
קופתחולים;
תאגידבריאותכהגדרתובסעיף40לחוקיסודותהתקציב; 







ניזוקשהואמוסדלהשכלהגבוהה;
ניזוקשהינו"קופתגמל"(כהגדרתהבסעיף0לפקודה); 
ניזוקשהינו"קרןנאמנות"(כהגדרתהבסעיף88לפקודה); 
ניזוקשהינו"חברבורסה"(כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-;)0968
ניזוקשהינו"קבלןכוחאדם"(כהגדרתובחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,
התשנ"ו-)0996(כגוןקבלנישרותישמירהוניקיון);
ניזוקשעיסוקובמכירתזכותבמקרקעיןהמהווהמלאיעסקיבידו;
ניזוק שבשנות המס  ,4104 4103או  4102חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודת מס
הכנסה ו/או שהינו קבלן רשום ברשם הקבלנים ו/או שעסקו רשום באחד מהענפים
הבאים   :2411עבודות פיתוח , 2461 - :2464בניה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים,
:2481קבלנותכללית,-2611:2614עבודותעפרוסלילה; 
ניזוקשבשנותהמס,41044103או4102חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוקמע"מ(כגון:
ניזוקהעוסקביבואאויצואשליהלומיםואבניםיקרותאשרחלעליהםהפטוראוניזוק
שעסקוהואאךורקבטוביןאלו).
ניזוקשעסקולאהיהפעיללפניתחילתתקופתהפיצוי;לענייןזה,יראוכניזוקשעסקו
לאהיהפעיל,ניזוקשמתקייםלגביואחדמהתנאיםלהלן:
 דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי; 
 בשלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למע"מ ,בשל שנת המס
,4102דיווחעלמחזורעסקאותבסכוםאפסכמשמעותובחוקמע"מ; 
ניזוק שלא הגיש שניים או יותר מהדיווחים התקופתיים למע"מ שהיה חייב בהגשתם
בגיןהתקופהמיולי4103ועדאוגוסט4102(כולל).
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 ניזוקשלאשילםשכרעבודהלעובדבעדיוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני.

 26מסלולי החקלאות
 .6.0תיאור המסלול  
מסלול זהחלעלניזוקשעיסוקובגידוליםצמחייםבחקלאות ,אך למעטענףהגינון.מטרתהמסלול
היאלתתמענהלעסקיםבענףהחקלאותהכוללבתוכומיגווןרחבשלגידוליםושונותגבוההבמועדי
הקטיף.
 .6.4תקרת הפיצוי
בכלמקרהסכוםהפיצויבמסלולזהלאיעלהעל3מיליוןש"ח .
במידהומבצע"צוקאיתן"ימשךלאחריום,04.8.4102סכוםהפיצוילאיעלהעל2מיליוןש"ח .
 .6.3אופן חישוב הפיצוי 



מקדם
משלים
ההוצאה
הנחסכת




מקדם
מקדםימי
 Xהלחימה  Xהפיצוי

 Xממוצעמחושב=

סכום
הפיצוי


כאשר :
"גידולים בפעילות" – גידולים צמחיים שבתקופת ההכרזה היו בקטיף ,למעט הכנסות ממכירה
מגידוליםשלאהיובקטיףאוממכירהמסוגאחר .
"ממוצע מחושב":ממוצעשלסיכוםמחזורהעסקאותשלהניזוקבגיןגידוליםבפעילות,שהיובקטיף
בחודשים יולי ואוגוסט בכל אחת מהשנים  4101עד  .4103במידה ולניזוק אין את אחד מהנתונים
האמוריםבהגדרהזו,יבחןהחישובבהתאםלנתוניםהקיימיםולשיקולדעתושלהמנהל .
"מקדם הפיצוי"–לפיקבוצתמרחקשלהישוב :
קבוצה 0 1-4ק"ממגבולעזה :

 1.81

קבוצה 4 4-41ק"מ 

 7287או *7257

קבוצה 3 41-21ק"מ 

 1.41

* הוכח למנהל שמחזור העסקאות של ניזוק חקלאי בחודשים יולי ואוגוסט 4102
ירדב-41%אויותרלעומתהממוצעהרבשנתי,יהיההמקדם1.41במקום .1.21
"מקדם ימי הלחימה"– ימימבצע"צוקאיתן"מחולקב- .62
"מקדם משלים ההוצאה הנחסכת"– :1.444
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 .6.2אופן חישוב הפיצוילגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בתחום  7-0ק"מ :
בנוסף לנוסחתהפיצוילעיל,ניזוקחקלאישקיימיםלוגידוליםבאיפעילותבעתתקופתההכרזהבאזור
עד4ק"ממגבולרצועתעזה,יכוללהגישתביעהגםעבורגידוליםשאינםבפעילותבעתמבצע"צוקאיתן"
(רשימתהגידוליםבאיפעילותמופיעהבנספחח'להוראתביצועזו). 

אופןהחישובשלמרכיבהפיצויבגיןגידוליםבאיפעילות :

מקדם
סכום
מחזורשנת4103
משלים מקדםימי מקדם
ההוצאה  Xהלחימה  Xהפיצוי X
שלהגידול  = הפיצוי
הנחסכת
סכום הפיצוי במרכיב זה לא יעלה על  .77,777ש"ח ,וביחד עם מרכיב הגידולים בפעילות סכום הפיצוי
לחקלאי לא יעלה על  4מיליון ש"ח2
לענייןזה:
"גידולים באי פעילות" – רשימת גידולים עפ"י הרשימה המפורטת בנספח ח' להוראת הביצוע,
שאושרהע"ישרהאוצרבהתייעצותעםשרהחקלאותופיתוחהכפרואשרפורסמהברשומות .
"מחזור שנת  .7.4של הגידול" – מחזור עסקאות בשנת  4103מגידולים באי פעילות :סך מחזור
העסקאות של הגידולים באי פעילות בשנת  4103לאותם גידולים המופיעים ברשימה בנספח ח',
כשהואמאושרע"ירו"ח .אםהניזוקפתחאתעסקולאחר,0.0.4103יבחןהחישובבהתאםלנתונים
הקיימיםולשיקולדעתושלהמנהל .
"מקדם הפיצוי " –1.41
"מקדם ימי הלחימה " –ימימבצעצוקאיתןמחולקב -,364לגביהגידוליםהבאיםיחולקב 081-:
קליפים,תפוחיזהב,אשכוליות,לימונים,פומלה,מנגו,אבוקדו,אגוזיאדמה .
"מקדם משלים ההוצאה הנחסכת" –1.444 
הערה  :במידה ואושר פיצוי בגין גידולים בפעילות המופיעים גם ברשימה בגידולים באי פעילות,
יקוזז מחזור יולי ואוגוסט  .7.4לאותו גידול ,ממחוזר העסקאות לשנת  .7.4לאותו גידול( 2מניעת
כפל פיצוי)2
 .6.4פירוט המסמכים במסלול החקלאות
ניזוקשהואחקלאישעיסוקובגידוליםבענףהצומח,אךלמעטבענףהגינון,ואשרמגישתביעה
לגידוליםבפעילותו/אולגידוליםבאיפעילות,יצרףאתהמסמכיםהבאים:
)0

טופס4006-0המצורףכנספחלטופסהתביעה;

)4

טופס0441לשנים,4104;4103

)3

דוחרווחוהפסדלשנתהמס:4103
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)2

עוסק לגביו לא קיימים נתונים במרשמי רשות המסים ימציא את מחזורי העסקאות
מגידולים בפעילות בחודשים יולי ואוגוסט בשנים  ,4101-4103מאושרים וחתומים בידי
רואהחשבון;

)4

לגבי ניזוק חקלאי המבקש פיצוי בגין גידולים באי-פעילות באזור  1-4ק"מ – מחזור
העסקאותהשנתימגידוליםבאי-פעילותבשנת,4103מאושרוחתוםבידירואהחשבון";

)6

ניזוק בטוח של  41 4-ק"מ המבקש להוכיח כי הוא זכאי למקדם  1.4ימציא את נתוני
מחזורהעסקאותבחודשיםיוליואוגוסט;4102

)4

פירוטסוגיהגידוליםבפעילותובאיפעילותשלהניזוקלפיאזוריהמרחקיםמגבולרצועת
עזה;

 20מסלול הוצאות שוטפות
 .4.0פירוט המסלול
חישוב פיצוי לפי מסלול זה  מבוסס על התפיסה לפיה עסק שפעילותו נפגעה כתוצאה מהמצב
הביטחוני,לעתיםמתקשהלכסותאתהוצאותיו–כלומר,מחזורעסקאותיונמוךמסךההוצאותשל
העסק .
יש לציין כי הנחת הבסיס במסלול זה הינה ,שמצב של עודף ההוצאות על ההכנסות נובע מהפגיעה
בפעילות כתוצאה מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מהיותו עסק חדש או עסק בהרחבה או עסק
שנמצאבהפסדיםמסיבהאחרתכלשהישאיננהקשורהלמצבהביטחוני .
על  כן יודגש כי עסקים שמקור ההפסד אצלם אינו נובע מהמצב הביטחוני ,לא יהיו זכאים להגיש
תביעה במסלול זה .לפיכך ,ניזוק המצוי בהפסד עוד לפני תקופת הפיצוי ,ייתכן כי קיימות סיבות
נוספותהגורמותלהפסדיו,שאינןבמקורן"נזקעקיף"כהגדרתםבחוקובתקנות. 
לענייןזה,ניזוקהמצויבהפסדלפניתקופתהפיצוי,יהיהמישהיהלוהפסדבאחתאויותרמתקופות
הדיווחבחודשיםיולי 4103עדיוני,4102העולהעלההפסדשנוצרלובחודשים יולי ואוגוסט .4102
לצורךחישובההפסדתופעל נוסחתהפיצויעלכלאחת מתקופותהדיווחהאמורות,כאשרתוצאה
חיוביתבנוסחה כאמור ,תיחשבכהפסד,עלהההפסדבחודשיםיוליואוגוסט 4102עלההפסדהגבוה
ביותרשחושבלובתקופהשביןיולי 4103עדיוני 4102יאושרלוהפיצוישהואההפרשבין המחזור
בחודשיםיוליואוגוסט4102לעומתההפסדבחודשיים(מחזורדוחודשי)בהםההפסדהגבוהביותר. 

 .4.4אופן חישוב סכום הפיצויים על פי מסלול זה


סךהתשומות
 סךתשלומי
מחזור
השוטפות
שכרהעבודה
העסקאות
סכום
 +
 0.0X = 
בתקופת
בתקופת
בתקופת
הפיצוי 
הפיצוי 
הפיצוי 
הפיצוי 


"תקופת הפיצוי"–חודשייוליואוגוסט4102; 
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"תשומות שוטפות"  -סךהתשומותהשוטפות(קרי,ללאתשומותציוד)שנרכשולצרכיהעסקונוכה
בגינן מע"מ תשומות כחוק ,כפי שדווח לרשויות מע"מ (בדוח תקופתי למע"מ ,מס בגין תשומות
שוטפותמדווחבשדה"מסתשומותאחרות"),בתוספת התשומותהחייבותבשיעור מסאפס(כגון:
רכישתפירותוירקות),אםקיימותתשומותשאינןחייבותבמע"מישלצרףנתוןזהלחישוב .
"תשלומי שכר עבודה"  -תשלומי שכר שוטפים לעובדים ,שהיו מועסקים בעסק הניזוק בתקופת
הפיצויובמשךלפחותחודשייםלפניתקופתהפיצוי,כפישדווחולמערכתהניכוייםשלרשותהמסים,
בטופס. 014כלזאתכשתשלוםהשכרלאכוללמתנות,חלוקתרווחים,תשלומיםחדפעמיים,פיצויי
פיטוריןוכיו"ב.ב כלמקרה,לצורךחישובסכוםהפיצוי,לאיעלותשלומישכרהעבודהלעובדכלשהו
עלפעמייםוחציהשכרהממוצעבמשקבתקופתהפיצוי .
לגביעצמאי,יחושבשכרהעבודהכסךההכנסההשנתיתהחייבתבשנתהמס,4103כשהיאמחושבת
עפ"יהדוחהשנתישהגישהניזוקלפיסעיף 030בתוספתהכנסתוהפטורהלפיסעיף()4(9א)לפקודה,
לפני קיזוז הפסדים כשהיא מחולקת ב - 6ובלבד שאינה עולה על  השכר המרבי ,קרי פעמים וחצי
השכרהממוצעבמשקלכלחודש. 
"מחזור עסקאות"–מחזורהעסקאותכפישדווחלצרכימע"מבגיןתקופהכלשהי,לפיהעניין ,למעט
מכירותהוניותועסקאותשדווחועלידיהקונהלפיסעיפים41או40לחוקמסערךמוסף. 

דוגמה:
סךהעסקאותבתקופתמקטעהפיצוי–41,111ש"ח; 
סךתשלומישכרעבודהבתקופתמקטעהפיצוי–34,111ש"ח; 
סךהתשומותהשוטפותבתקופתמקטעהפיצוי–31,111ש"ח .
סכום הפיצוי=(41,111-()31,111+34,111(*0.0=40,411ש"ח 

 .4.3תקרת הפיצוי
סכוםהפיצויבגיןהנזקהעקיףבמסלולהוצאותשוטפותלאיעלהעלהנמוךמביןאלה :


3מיליוןש"ח .ובמידהומבצע"צוקאיתן" יימשךלאחריום04.8.02-2מיליוןש"ח 



מחזורהעסקאותשלהניזוקבחודשיםיוליואוגוסט4103.


 .4.2מסמכים שיש לצרפם לתביעה במסלול הוצאות שוטפות
ניזוק המגיש תביעה במסלול הוצאות שוטפות ,יצרף לתביעתו את המסמכים הבאים ,כשהם
חתומיםומאושריםע"ירואהחשבון:
)0

מאזןודוחרווחוהפסדלשנותמס4104ו-;4103

)4

תיאורפעילותכלכליתבתקופהמיולי4103ועדאוגוסט4102ופירוטהנזקהעקיףשנגרם
לעסק עקב המצב הביטחוני .תיאור הפעילות כאמור יכלול את תיאור המוצרים או
השירותיםשמייצראומספקעסקושלהניזוק,לרבותתיאור קצרלתהליךהיצור,אפיון
לקוחותיו(עסקיים,פרטיים,נמצאיםבאזורהמיוחד אומחוץלאזורהמיוחד)וכןתיאור
שלאופיהפגיעהבפעילותהעסקיתשלהניזוקבתקופתההכרזה;

)3

מאזןבוחןלרבותכרטסתתשומותלחודשיםיוליואוגוסט;4102
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)2

לניזוקשמעסיקעובדים:דוחתשלומישכר(טופס)014לחודשיםיוליואוגוסט4102;

)4

כלמסמךנוסףעלפידרישתהמנהלאומישהוסמךעלידו.

 .4.4חריגים למסלול הוצאות שוטפות
 .4.4.0לצורךחישובהפיצויבמסלולההוצאות,רשותהמסיםתתבססעלנתוניםהקיימיםבמרשמיה.
לאור זאת במקרים בהם הדיווח כאמור לא קיים או שאינו משקף את הפעילות של הניזוק
באזורהמיוחד,לאתתאפשרהגשתתביעתפיצוייםבשל"נזקעקיף"במסלולהוצאותשוטפות.
כמוכן,לאתתאפשרהגשתתביעהבמסלולזהבמקריםבהםקיימתסבירותשההפסדהתפעולי
בתקופתהפיצויאינונובעכולומנזקיפעולותאיבה.
.4.4.4כמוכןלאתתאפשרהגשתתביעהבמסלולהוצאותשוטפותלניזוקיםהבאים:




המדינה,גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות;
קופתחולים;
תאגידבריאותכהגדרתובסעיף40לחוקיסודותהתקציב; 







ניזוק שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף)4(9לפקודה;
ניזוקשהואמלכ"רלרבותמלכ"רזכאי;
ניזוקשהינו"מוסדכספי"(כהגדרתובסעיף0לחוקמסערךמוסף); 
ניזוקשהואמוסדלהשכלהגבוהה;
ניזוקשהינו"קופתגמל"(כהגדרתהבסעיף0לפקודה); 





ניזוקשהינו"קרןנאמנות"(כהגדרתהבסעיף88לפקודה); 
ניזוקשהינו"חברבורסה"(כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח- ;)0968
ניזוק שהינו "קבלן כוח אדם" (כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם,התשנ"ו-)0996(כגוןקבלנישרותישמירהוניקיון); 
ניזוק שבשנות המס  ,4104 4103או  4102חל עליו הפטור לפי סעיף  33לחוק מע"מ
(כגון :ניזוק העוסק ביבוא או יצוא של יהלומים ואבנים יקרות אשר חל עליהם
הפטוראוניזוקשעסקוהואאךורקבטוביןאלו); 
ניזוק שבשנות המס  ,4104 4103או  4102היה רשום באיחוד עוסקים לפי הוראות
סעיף46לחוקמע"מותקנה(01ב)בתקנותמע"מ(רישום)אושותפותמע"משנרשמה
מכוחסעיף46לחוקמע"מותקנה01(א)בתקנותמע"מ(רישום);



ניזוקשבשנותהמס4103או4102הואעוסקפטור(כהגדרתובסעיף0לחוקמסערך
מוסף);
ניזוקשעיסוקומכירתזכותבמקרקעיןהמהווהמלאיעסקיבידו;
ניזוק אשר  מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס או בתקופת הפיצוי ,כולה או חלקה,
כוללפעילותבמספרסניפים,גםמחוץלאזורהמיוחד;
ניזוק אשר מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס או בתקופת הפיצוי ,כולה או חלקה,
כוללפעילותבמספרענפים,גםמחוץלאזורהמיוחד;
ניזוקשעיסוקובמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלקאובגז;
ניזוקשעסקונפתחאחרי0.4.4103;
ניזוקשהרחיבאתעסקובמהלךתקופתהפיצויורכשאושכרנכסלשםכך;



ניזוקשעיסוקובחקלאות;
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ניזוקשלאשילםשכרעבודהלעובדיובגיןהיעדרותםבשלהמצבהביטחוני;
ניזוקאשרעברשינוייםבתחום/ענףהעיסוק,סוגתיק,בסיסדיווח(מזומן/מצטבר),
הרחבהאוצמצוםבהיקףהפעילות;
ניזוקשלאהגישלמע"מדוחתקופתישהיהחייבבהגשתו,בגיןתקופתהפיצוי;
ניזוק אשר החל מיום  0.0.4102חלה עליו תקנה (4א)( )6לתקנות מס ערך מוסך
התשל"ו.0946-
ניזוקשהיולוהפסדיםהעוליםעלההפסדשחושבבתקופתהפיצויכלזאתבתקופה
של04חודשיםשקדמולתקופתהפיצוי,כמפורטבסעיף4.0לעיל;
ניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת הפיצוי; לעניין זה ,יראו כניזוק
שעסקולאהיהפעיל,ניזוקשמתקייםלגביואחדמאלה:
דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי;

בשלושת הדוחותהאחרוניםשהיהחייבבהגשתםלמע"מ,בשלשנתהמס

,4102דיווחעלמחזורעסקאותבסכוםאפסכמשמעותובחוקמע"מ.
ניזוק שלא הגיש אחד או יותר מהדיווחים התקופתיים למע"מ ולמס

הכנסהשהיהחייבבהגשתםבגיןהתקופהשבין0.4.4103ל-.0.8.4102

 28מסלול אדום – תביעה לפי התקנות העיקריות
 .8.0ניזוקבישובאובאזורשהוכרזעליוישובספרעקבתחילתןשלתקנותאלו,רשאילבחורביןפיצוי
לפיתקנותהוראתהשעהלביןפיצוילפיהתקנותהעיקריות.
 .8.4ניזוק באזור שבטווח של עד  4ק"מ מרצועת עזה ובאזור התעשייה הדרומי של אשקלון ,לגבי נזק
שאירעבאזורהאמורבסעיףזה,יהיהרשאילבחורביןפיצוילפיתקנותהוראתהשעהלביןפיצוילפי
התקנותהעיקריות.
 .8.3ניזוקכאמורבסעיף,8.4אשרבחרלתבועפיצוילפיהתקנותהעיקריות,והינו:
.8.3.0ניזוק אשר עיסוקו בתעשייה – יוכל לתבוע פיצוי לפי הנזק הממשי שנגרם לו  ,וללא מגבלת
הפסקתפעילותהייצורשללמעלהמ-42שעותבעסקו,האמורהבתקנותהעיקריות.
.8.3.4ניזוקאשרעיסוקובמסחרובשירותים– יוכללתבועפיצוילפיהנזקהממשישנגרםלו,וללא
מגבלתהפסקתפעילותהפעילותשללמעלהמשבועבעסקו,האמורהבתקנותהעיקריות.
 .8.2ניזוקאשרבחרלתבועבמסלולהאדוםיוכללבקשמקדמהבהתאםלאמורבסעיף3.4.3לעיל.
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 29אופן תשלום הפיצויים
 .9.0תשלום על פי תביעה
הפיצויישולםלניזוקיםכאמורבהוראתביצועזואךורקלאחרהגשתתביעהבטופס .4006
 .9.4מילוי טופס התביעה
בהגשתטופסהתביעהבגיןתקופתהפיצוי,ישלהקפידלמלאאחרההוראותהבאות: 


מילוי כל השדות הרלוונטיים בטופס התביעה ומילוי הנספחים כנדרש ,בצירוף כל
המסמכיםהנדרשיםלאימותהנזק .



המחאהמקוריתמבוטלתמחשבוןהבנקשלהניזוקכפישמולאבטופסהתביעה.
אםהתביעהמוגשתע"ימייצגהמבקשלהעביראתהכספיםלחשבוןנאמנות,עליולהמציא
אישורניהולחשבוןנאמנותספציפיעבורהניזוקאותוהואמייצג.

יודגש כי תביעה תטופל אך ורק אם טופס התביעה הוגש כשהוא ממולא בהתאם לאמור לעיל וכי
צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול שנבחר2
יודגש  כילצורךהטיפולבתביעה,ישלצרףנתוניםעלמכירותהוניות,מכירותשדווחולפיסעיפים
41-40לחוקמע"מו/אותשלומישכרעבודהחדפעמיים,לפיהענייןבהתאםלמסלולשנבחר .
 .9.3העברת התשלום
תשלוםפיצויבשלהנזקהעקיף(לאחרההפחתותכגון:מקדמות,ניכוימסבמקור,עיקולים),יועבר
לחשבוןהבנקהמצויןבטופסהתביעהועלפיההמחאההבנקאיתשצורפהלתביעה.יודגשכירשות
המסיםאינהאחראיתבכלצורהשהיאלנזקשיגרםבגיןתשלוםשביצעהלחשבוןבנקהרשוםעל
שמושלהניזוקכפישצויןבטופסהתביעה. 
 .9.2לוחות זמנים לסיום טיפול בתביעה
.9.2.0תביעה שהוגשה כנדרש (כאמור בהוראת הביצוע בכל מסלול בהתאם) במסגרת אחד
המסלולים :שכר ,מחזורים ,הוצאות שוטפות ,ואושרה ע"י המנהל –  הפיצוי בגינה ישולם
ולסכוםהתביעהשיאושריתווספוהפרשיריביתוהצמדהמתום31יוםמיוםהגשתהתביעה.
 .9.2.4דחההמנהלאתהתביעהאודחהאתאופןהחישובשלהפיצויע"יהניזוק,לפיהמסלולשבחר-
ינמקהמנהלאתהחלטתובכתב.
 .9.4חוב מס ועיקולים
במידהולניזוקקיימיםחובותלרשויותהמס,בסכוםשללמעלהמ- 41,111ש"ח,ובמידהונקבעלו
פיצוי בסכום הגבוה מ - 31,111 ,₪יעוקל שיעור של  ,44%מסך הפיצוי שנקבע לו ,לכיסוי החוב
האמור. 
יובהרכיעיקוליםשלצדג' ,לפיהוראתביתמשפטאורשםהוצאהלפועל,יחולובאופןמלאעל
סכוםהפיצויהמגיעלניזוק .
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 .9.6תשלום יתר של פיצויים  -תיקון החלטת המנהל
יובהרכי,במידהושולמולניזוקפיצויים,בסכוםהעולהעלסכוםהפיצוייםשהואזכאילהםעלפי
תקנותאלה,רשאיהמנהל,לפיתקנה9לתקנותהעיקריות,לתקןהחלטתו.במקרהזהיוחזרסכום
היתרתוך 91יוםמיוםשנמסרהלניזוקדרישהלהחזר,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכום
היתר,מיוםששולםסכוםהיתרועדליוםההחזר .
עלאףהאמורלעיל,אםשולמהלניזוקמקדמהולאחרמכןהחליטהמנהלבדברזכותושלהניזוק
לפיצויים,והמקדמהעולהעלהסכוםעליוהחליטהמנהל,אושביקשהניזוקמקדמהאךלאהגיש
תביעהבעקבותיה ,יוחזרסכוםהיתרתוך 31ימיםמיוםשנמסרה לניזוקדרישת המנהללהחזר,
בתוספתריביתוהפרשיהצמדהעלסכוםהיתר,מיוםששולםסכוםהיתרועדליוםההחזר .
עלסכוםהפיצוישניתןביתריחולוהוראותפקודתהמיסים(גביה) .עלכןיופעלואמצעיהאכיפה
לפיפקודתהמסים(גביה)כנגדניזוקשלאייענהלדרישהלהחזרתסכוםהפיצויביתרכולואוחלקו
כפישנדרש .
 .9.4קבלת מידע לגבי מצב תביעה באמצעות מסרון ודואר אלקטרוני
ניזוקשיבחרלקבלמידע,באמצעותמסרוןאודואראלקטרוני,יתבקשלהצהירבטופסהתביעהכי
הואמעוניןבכך.רשותהמסיםתודיעלניזוקעלמצבתביעתובמקריםשל:פתיחתתביעה,תשלום
מקדמה,תשלוםסופיובקשהלקבלתמסמכים.בדוארהאלקטרוניתתאפשרקבלתמכתביהחלטה
שלהמנהלומכתבידרישותמסמכים.יובהרכימסירתמכתביהחלטהומכתבידרישתמסמכים,
כאמורבאמצעותדואראלקטרוני,לניזוקשבחרבכך,תהווהאמצאהכדין.
 .9.8מסירת מידע והצהרות
בחלקמןהמסלוליםנסמךהחישובביןהיתרעלהצהרותבגיןהיעדרותעובדיםו/אועלהצהרות
לגביהרכבמחזורעסקאותותשומותהנשענתעלמהימנותמגישהתביעה.לפיכךיובהרבאופןברור
כיעובדו/אובעלעסקאשריימצאכיאחדמןהדיווחיםעליהםהצהיראינותואםאתהדיווחים
בפועל,מעברלהיותוחשוףלהוראותהדיןהפלילי,תביעתוכולהתדחהעלהסף .




 2.7מס הכנסה ,מס ערך מוסף וניכוי מס במקור
 .01.0הפיצוי המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח השנתי
המתייחסלשנתקבלתהפיצוי.
 .01.4עפ"י חוק מע"מ סכום הפיצוי פטור מתשלום מע"מ ,אך יש להכלילו בדיווח החודשי בחודש בו
התקבלכעסקהפטורהממע"מ.
 .01.3מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור בשיעור של  ,.7%לנישום הסבור שהוא זכאי
לפטור מניכוי במקור או ניכוי בשיעור מופחת יוודא ,בטרם הגשת התביעה ,כי במערכת המחשב
של רשות המסים הוא מופיע כזכאי לפטור או לניכוי מופחת (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של
רשות המסים)2
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 2..מוקד טלפוני
לרשות הניזוקים ,הוקם מרכז מידע ושירות טלפוני בו ניתן יהיה לקבל מענה לשאלות בדבר הזכאות
להגישתביעה,אופןהגשתהתביעותופרטיםנוספיםלגביהתביעה. 
מספר הטלפון של מרכז המידע ושירות טלפוני הינו:( *8958כוכבית מסים) או .7.-5656877
מענה לפניות במוקד הטלפוני בימים א' עד ה' בין השעות.647 - 7847 :
לקבלת מידע נוסף ,לשאלות ולבירורים ניתן לשלוח דוא"ל nezekakif@taxes.gov.il :
או פקס 706-8794507

 2..הוראות תפעוליות
 .04.0התביעהתוגשבאחדממוקדימסרכושומשרדימסהכנסהומיסוימקרקעין,מתוךהרשימהלהלן:



שלוחתאשדוד-פ"שאשקלון:"מרכזצימר",דרךמנחםבגין,0אשדוד;44620
פ"שאשקלון:רח'העוז,0אשקלון ;48091




פ"שבארשבע,:שד'שזר31,באר-שבע84894; 
תלאביב:בנייןקרייתהממשלה-דלפקהמודיעיןבקומתהכניסהלמשרדיהממשלה,דרךמנחם
בגין,044תלאביב;
פקידשומה גוש דן:ביתנחמנחמי(קומה,)4רחובבןגוריון,38רמתגן;



 .04.4יודגש כי תביעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת ביצוע זו ,תיחשב כאילו לא
הוגשה2
 .04.3תביעה שהגישה שותפות מע"מ מכוח סעיף  46לחוק מע"מ ותקנה (01א) ,תוגש ע"י הנציג של
השותפות כהגדרתו בחוק .במידה ולא מונה נציג לשותפות ,תוגש התביעה ע"י אחד מהשותפים
ויצורפולתביעהיפוייכוחמתאימיםמכלהשותפיםבשותפות.
 .04.2תביעות אשר יוגשו על ידי הניזוקים ,תועברנה לטיפול מחלקת התביעות הארצית של רשות
המסים .התביעות ישודרו למחשב במערכת הפיצויים (פפ"א) ,וייבחנו בהתאם לכללים שנקבעו
בחוק ,בתקנות ובהוראה זו .החלטת המנהל בדבר סכום הפיצוי (לרבות ,דחיית התביעה) תשודר
למערכת(פפ"א),תאושרע"יהמנהלאומימטעמוותועברלחשבותלצורךביצועהתשלום .
 .04.4המנהל יהיהרשאילבקש הבהרותמהניזוק,לרבותהמצאתמסמכים ודיווחים נוספים,אישורי
רו"ח  וכד' .כגון במקרים בהם נראה כי קיימות תנודות חריגות בדיווחיו לרשויות המס ,בנוגע
לקיום מכירות הוניות ,דיווחים שלא כדין ,תשלומי שכר חד פעמיים וכד'  .במקרים אלו רשאי
המנהללקבועאתהפיצויבנטרולהסכומיםהחריגיםלפיהעניין.
 .04.6הודעהבדברהחלטתהמנהלתישלחלניזוקבדואר/דואראלקטרוני(לפיבחירתו) .
 .04.4איןבאמורבהוראתנוהלזובכדילפגועבסמכותהמנהללפיכלדין .


 2.4ועדת ערר וערעורים
 .03.0ערריםעלהחלטתהמנהל,ניתןלהגישבתוך 31יוםבלבדלמשרדירשותהמסיםהמפורטיםלעיל
בסעיף, 04.0ובנוסףלמזכירותועדתהעררבמשרדמיסוימקרקעיןבארשבע,שד'שזר31,באר-שבע
84894.
 .03.4הערריוגשב-2עותקים,עםכלהנספחיםהנדרשיםלנימוקיהערר.
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 .03.3בהליךהערר,ניזוקיכוללייצגאתעצמוו/אובאמצעותעו"ד,בנוסףניזוקיכוללצרףחוותדעתאו
עדמטעמולביסוסטענותיו.
 .03.2הליכיערריהיובהתאםלתקנותמסרכושוקרןפיצויים(תשלוםפיצויים)(נזקמלחמהונזקעקיף),
תשל"ג.0943-
 .03.4מזכירותועדתהערר,תזמןאתהצדדים,לדיוןשיקבעלפיסדרהזמניםשעומדלרשותה.
 .03.6ערעורעלהחלטתועדתהערר,יהיהערעורבזכותבשאלהמשפטיתבלבדויוגשבתוך 31יוםלבית
המשפט המחוזי בבאר שבע ,על הניזוק להמציא העתק מהערעור ,עם הגשתו ,לפרקליטות מחוז
דרום .





בברכה
רשות המסים בישראל
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נספחא'-טופס  0..6צוק איתן
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נספחב'–מפת האזור המיוחד ורשימת הישובים באזור המיוחד
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רשימת הישובים באזור המיוחד אשר ממוקמים במרחק עד  0ק"מ מגבול רצועת עזה
אבשלום
אורהנר
איבים
ארז
בארי
גבים
גברעם
דקל
זיקים
זמרת
חולית
יבול
ידמרדכי
יכיני
ישע
יתד
כיסופים

עיןהשלושה
עלומים
עמיעוז
פריגן
רעים
שדיאברהם
שדרות
שובה
שוקדה
שלומית
תושייה
תלמייוסף
תעשיותספירים
תקומה
חוותהשקמים
אזורתעשייהדרומיאשקלון

כפרמימון
כפרעזה
כרםשלום
כרמייה
מבטחים
מגן
מפלסים
מפעלימעון*
נחלעוז
ניריצחק
נירעוז
נירעם
נירים
נתיבהעשרה
סופה
סעד
עיןהבשור


רשימת הישובים באזור המיוחד אשר ממוקמים במרחק מעל  0ועד  .7ק"מ מגבול רצועת עזה
אבןשמואל
אוהד
אורים
אחוזם
איתן
אשבול
אשקלון
ביתהגדי
ביתשקמה
בנינצרים
ברורחיל
ברוש
ברכיה
בתהדר
גבולות










גבעולים
גיאה
דורות
הודייה
זוהר
זרועה
חלץ
ידנתן
יושיביה
כוכבמיכאל
כפרסילבר
מבועים
מבקיעים
מלילות
מסלול

פטיש
פעמיתש"ז
צאלים
צוחר
קלחים
קרייתגת
רווחה
רוחמה
רנן
שדהדוד
שדהיואב
שדהניצן
שדהצבי
שחר
שיבולים

מעגלים
משען
נגבה
נהורה
נוגה
נווה
ניצנים
נירח"ן
נירישראל
נירמשה
נירעקיבא
נתיבות
עוזה
עוצם
פדויים
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שלווה
שרשרת
תאשור
תדהר
תלמיאליהו
תלמיביל"ו
תלמייפה
תלמים
שבידרום
בארגנים
חוותיזרעם(יזרעם)
חוותמיגדה
טלאור

רשימת הישובים באזור המיוחד אשר ממוקמים במרחק מעל  .7ק"מ מגבול רצועת עזה
אבוטראש
אבועבדון(שבט)
אביגדור
אופקים
אורות
אחווה
אל-עזי
אלאסד(=אסד)
אלומה
אמונים
אמציה
אסד(שבט)
אשדוד
אשכולות
אשלהנשיא
בארטוביה
בארמילכה
בארשבע
בטחה
ביצרון
ביתאלעזרי
ביתגוברין
ביתגמליאל
ביתחלקיה
ביתניר
ביתעזרא
ביתקמה
ביתרבן(גבעתוושינגטון)
בןזכאי
בנידרום
בניעי"ש

בניראם
בניה
גבעותבר
גבעתישעיהו
גבעתי
גדרה
גילת
גלאון
גןהדרום
גןיבנה
גפן
גת(קיבוץ)
דבירה
הוזייל(שבט)
ורדון
זבדיאל
זכריה
זרחיה
חפץחיים
חצב
חצור-אשדוד
חצרים
יבנה
ידבנימין
ינון
כמהין
כנות
כפראביב
כפראחים
כפרהרי"ף
כפרורבורג

כפרזוהרים
כפרמנחם
כפרמרדכי
כרםיבנה(ישיבה)
להב
להבים
לוזית
לכיש
לקיה
מחנהיפה
מחנהמרים
מחנהתלנוף
מישר
מנוחה
מפעליאבשלום
מרכזשפירא
משגבדב
משואותיצחק
משמרהנגב
נגוהות
נווהמבטח
נועם
נחושה
נחלה
ניצן
ניצניסיני
נירבנים
נירגלים
סגולה
סנסנה
עגור




עומר
עזר
עזריקם
עיןצורים
ערוגות
עשרת
צופייה
צפרירים
קבוצתיבנה
קדמה
קדרון
קוממיות
קרייתמלאכי
רבדים
רהט
שדהמשה
שדהעוזיהו
שדותמיכה
שדמה
שובל
שומרייה
שפיר
שקף
שריגים(לי-און)
שתולים
תימורים

תירוש
תלמייחיאל
תעשיוןראם*
תפרח
תראביןא-צאנע(שבט)
כרמית
ניצןב
יסודות
בנידקלים
כרמיקטיף
אוםבטין
נאות(רמת)חובב
גבעתברנר
מזכרתבתיה
ברורים
מסמיה
נטע(מרשם)
אליאב
תלשבע
קריתעקרון
גניטל
נווההרצוג
נצרחזני
ניצנה(קהילתחינוך)

מפעליכנות(פארקתעשיותכנות)
מפעליצומתמלאכי*(א.ת.בארטוביה)
עדהלום(א.ת.עדהלום)
תעשיוןמבצע*(פארקתעשיותראם)
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טפ

נספחג'-מתכונת גיליון חישוב סכום הפיצוי
במסלול שכר
להמחשהבלבד.ישלמלאולצרףלתביעהאתגיליוןהחישובבקובץEXCELשניתןלהורידובאתררשותהמסים.
טופסזהמיועד
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שכר
xlsx.

תאריך

קרן פיצויי פעולות איבה

מספרעוסקבמע"מ מס'תיקמסהכנסה מספרתיקניכויים

שםהעסק

אני מתחייב לכלול בטופס זה אך ורק פרטים נכונים ומדויקים אודות היעדרות העובדים בשל המצב הבטחוני
שםממלאהדוח

חתימה

תפקיד

ת.ז

1

1

רגיל
קבלןכוחאדם

שכיריםבעסקושלהניזוק

עובדיקבלןכוחאדם 1
חבריקיבוץ

קיבוץ
מלכ"ר

שם העובד

ת2ז 2העובד

תאריך תחילת
העסקה

מס'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
סה"כ

סה'כ שכר
עבודה
בחודשים
אפריל ,מאי
ויוני 2014

ימי העבודה
בחודשים
אפריל ,מאי
ויוני 2014

שכר
עבודה
יומי

-

ימי
היעדרות

מקדם
הפיצוי

סכום
הפיצוי
לעובד

-

הנחיות למילוי הגיליון:
.1ישלמלאאתגיליוןהחישובבמחשבולצרףלתביעהבמדיהדיגיטלית.לאחרמילויהדוחישלהדפיסו,להחתימוולצרפולתביעהיחדעםהגיליוןהאלקטרוני.
.2ישלמלאגיליוןחישובנפרדלכלסוגשלעובדים(שכיריםבעסק,עובדיקבלןכוחאדם,חבריקיבוץ).כלגליוןיישמרויוגשבקובץנפרדיחדעםהעתקמודפסוחתום.
.3איןלכלולבחישובאתהעובדיםשהעסקתםהחלהאחרי7.7.2014
.4שכרהעבודההיומייחושבלפיהשכרהממוצעשלהעובדבחודשיםאפריל,מאיויוני.2014
.5במקרהבומשולםלעובדשכרגלובלייובאובחשבון(לענייןחישובשכרהעבודההיומילעובד)22ימיעבודהלכלחודש.במקריםבהםעבדוהעובדיםגםבימישישי-שבתאו
ימיחג,יובאוימיםאלהבחשבון.
.6יודגשכיהשכרלצורךחישובהפיצוייהיהשכררגילברוטו,למעטתשלומיםחדפעמיים,שעותנוספות,כוננויות,החזריהוצאותוגילוםמסבגינם.יודגשעודכילשכר
ברוטולאיתווספוהוצאותסוציאליותששילםהמעביד.
.7"ימיהיעדרות"-ימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוקבשלהמצבהביטחוני,למעטימיםשנעדרבשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואיםאובשבתובחג
וביוםשישי,מלבדמישמועסקבאופןרגילבימיםאלה,ולמעטעובדיםשהגיעולמקוםהעבודהושהובמקלטים.
.8ישלמלאאתכלהנתוניםהנדרשיםבטופסעבורכלעובדבגינונתבעהפיצוי.לגביעובדשהפרטיםלגביולאמולאו-לאיחושבהפיצוי.
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.9ישלצרףלתביעהרשימהשלכלהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,עםשמותיהםומספריהטלפוןליצירתקשרעמם,לצורךבקרה.

נספחד'-רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים במסלול שכר


עםפרטיקשרשלכלהעובדיםבגינםנתבעהפיצויוחתוםעלידי
איןחובהלהגישנספחזהבמדיהדיגיטליתאלאכהעתק 
ניתןלהיעזרבקובץEXCELשניתןלהורידובאתררשותהמסים .
בעלתפקידמורשהחתימהבעסקושלהניזוק.לנוחיותך, 
הכוללפרטימקוםהעבודהבפועלשלהעובדים. 
! מעסיקשהואקבלןכוחאדםימלאנספחד'0







נספח ד' לטופס 7116

תאריך



קרן פיצויי פעולות איבה

שםהעסק

מספרעוסקבמע"מ

מס'תיקמסהכנסה

מספרתיקניכויים

אני מתחייב לכלול בטופס זה פרטים נכונים ומדויקים אודות היעדרות העובדים בשל המצב הבטחוני

שםממלאהדוח

חתימה

תפקיד

ת.ז

שם העובד

ת2ז 2העובד

מס' טלפון ליצירת
קשר

ימי היעדרות בשל המצב
הביטחוני

מס'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
סה"כעובדיםוימיהיעדרות
הנחיות למילוי הגיליון:
.1יישלמלאאתכלהנתוניםהנדרשיםבטופסעבורכלעובדבגינונתבעהפיצוי.לגביעובדשהפרטיםלגביולאמולאו-לאיוחשבהפיצוי
.2איןלכלולברשימהאתהעובדיםשהעסקתםהחלהאחרי.7.7.2014
.3"ימיהיעדרות"-ימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוקבשלהמצבהביטחוני,למעטימיםשנעדרבשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואיםאובשבת
ובחגוביוםשישי,מלבדמישמועסקבאופןרגילבימיםאלה,ולמעטעובדיםשהגיעולמקוםהעבודהושהובמקלטים.
.4ישלמלאאתכלהנתוניםהנדרשיםבטופסעבורכלעובדבגינונתבעהפיצוי.לגביעובדשהפרטיםלגביולאמולאו-לאיחושבהפיצוי.
.5מעסיקשהואחברתכוחאדםימלאטופסד'1שכוללגםפרטיםשלמקוםהעבודהבפועלשלהעובדיםשנעדרובשלהמצבהביטחוני.
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נספחה'-הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני
תאריך________________ 

אני מתחייב/ת לכלול בטופס זה פרטים נכונים ומדויקים אודות ימי היעדרותי של המצב הביטחוני


אניהח"מ______________________________(שםפרטיושםמשפחה),ת.ז._________________ 
המתגוררברחוב__________________________מס'________בישוב______________________, 
מצהירבזאתכיביןהתאריכים,המפורטיםלהלן(ועדבכלל) :
מ_____________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
מ_____________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
מ_____________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
מ_____________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
מ_____________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
מ_____________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
ובסה"כ______________ימיעבודה .
(ישלסמןאתהאפשרותהמתאימה) :
נעדרתי ממקום עבודתי_________________________ (שם המעסיק/מקום העבודה בפועל) המצוי
בישוב/אזורתעשיה___________________,בשלהוראותכוחותהביטחון .
נעדרתיממקוםעבודתי__________________________(שםהמעסיק/מקוםהעבודהבפועל)לצורך
השגחה על ילדי שהינו מתחת לגיל ,02הנמצא עימי .אנימצהירבזאת כיבן/בת זוגיאו מי מטעמי,לא
נעדר/המעבודתו/האועיסוקו/האומשלחידו/הלצורךהשגחהעלאותוילד,בימיםהמפורטיםלעיל .
 נעדרתי ממקום מעבודתי ____________________ (שם המעסיק/מקום העבודה בפועל)  עקב היותי
מוגבלרפואיתעפ"יההגדרה בסעיף 4לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח 0998-,אשר
מנעהממנילהגיעלמקוםעבודתי .
נעדרתיממקוםמעבודתי_____________________(שםהמעסיק/מקוםהעבודהבפועל)עקבהיותי
הורה לילד עם  מוגבלות  רפואית בהתאם להגדרה בסעיף  4לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח0998-,אשרמנעהממנילהגיעלמקוםעבודתי 

אנימצהירבחתימתי,כילאנעדרתיבתאריכיםאלובשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואים.אני
מצהירכילאעבדתיבפועלבכלמקוםאחרבתקופתימיההיעדרות,וכיהשכרעבורימיההיעדרותשולםלי
במלואוע"ימעבידי .
אנימצהירבזאתכי ידועלי ,כיאםאמסורהצהרה,ידיעהאוהודעהשאינהנכונה,יהיהדינימאסרעדשנה,
ע"פסעיף(44ב)לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א.0960- 
זהשמיותוכןהצהרתיאמת .

שםהעובד/ת___________________________ 


עדלחתימהמטעםההנהלה_____________________ 
תפקיד___________________________________ 

חתימה______________________________ 

חתימה_________________________________ 
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נספחו' -מסלול חקלאות
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נספח ז'  -הודעה על נזק ובקשה לקבלת מקדמה
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נספחח'  -רשימת גידולים באי פעילות 


גידולים באי פעילות שנתית
מס' קטגוריה
 1פרחים
 2פרחים
 3פרחים
 4פרחים
 5פרחים
 6פרחים
 7פרחים
 8פרחים
 9פרחים
 10פרחים
 11פרחים
 12פרחים
 13פרחים
 14פרחים
 15פרחים
 16פרחים
 17פרחים

גידול
אסקלפיאס
אספרגוס
גיפסנית
דלפיניום
חמנית
חרצית
טרכליום
ליזיאנטוס
לימוניום
לוע ארי
סולידגו
סייפן
פיטוספורום
פלוקס
פרח שעווה
צלוזיה
רוסקוס

מס' קטגוריה
 18פרחים
 19פרחים
 20פרחים
 21ירקות
 22ירקות
 23ירקות
 24ירקות
 25ירקות
 26ירקות
 27ירקות
 28ירקות
 29ירקות
 30ירקות
 31ירקות
 32ירקות
 33ירקות

גידול
שושן
מטעי אם לייחורים ושתילים של צמחי ערוגה מרפסת ונוי

גידולי עציצים
עגבניות (כולל צרי)
פלפל
חציל
קישוא
מלפפון
כרוב
בצל
אבטיח
מלון
צנונית
תבלינים
חסה
גידול ליצור זרעים

גידולים באי פעילות חצי שנתית

מס'
1
2
3
4

קטגוריה
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים

גידול
לימונים
אשכוליות
קליפים
פומלית/פומלו

מס' קטגוריה
הדרים
5
פירות
6
פירות
7
גד"ש
8
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גידול
תזים (תפוח זהב)
אבוקדו
מנגו
אגוזי אדמה

