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 מבוא .1

אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן  2018 דצמברב  26   ביום

)להלן:  2019-טפיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה(, התשע"

. מטרת התקנות לקבוע 17.1.2019ביום "(, אשר פורסמו ברשומות תקנות הוראת השעה"

 ליום עד  1.5.2018 המתחילה ביוםאת אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בתקופה 

אזור "בבשל המצב הביטחוני  ,"(תקופת הפיצוי" -)להלן  30.4.2019/28.2.2019

 , כהגדרתו בתקנות הוראת השעה."המיוחד

 "  אזור מיוחד"

 40סגירת מוסד חינוך וכל עסק שנמצא בטווח של עד  - "אזור מיוחד במסלול שכר" לענין

 )מצורף בנספח ב'( .רצועת עזהגבול ק"מ מ

בתוספת השניה יישוב כמפורט ברשימת היישובים  - "אזור מיוחד בענף התיירות"לענין 

 (ג')מצורף בנספח  לתקנות הוראת השעה.

כוורות ו/או שטחי מרעה של הכוורות המצויים באזור  – "הדבורים"אזור מיוחד בענף לענין 

 '(ד)מצורפת מפה בנספח  רצועת עזה.גבול ק"מ מ 7שבטווח של עד 

להגיש רשאי , המיוחדבאזור ממוקם ורשום( ) שעסקו מצוילפי תקנות הוראת השעה ניזוק  .1.1

 כדלהלן:בגין נזק עקיף שנגרם לו בשל המצב הביטחוני תביעה 

 .והדבוריםבענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות  -במסלול שכר 

 בלבד. והדבוריםבענפי התיירות  -במסלול מחזורים 

בהתאם למסלולים השונים נזק שנגרם בשל המצב הביטחוני בתקופה האמורה -" נזק עקיף"

 בהוראת ביצוע זו, כל זאת, לאחר שהוכח קיומו והקשר הסיבתי של הנזק למצבשיפורטו 

, על פי אחד הביטחוני בלבד, להנחת דעתו של המנהל, ובכל מקרה לא יותר מחישוב הפיצוי

 מהמסלולים שנבחרו ע"י הניזוק.

מעביד בשל תשלום שכר עבודה לעובד נגרם לשנזק  - במסלול שכר "שווי של נזק עקיף"

כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות 

 חמה. מל

נזק שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים שהינו  - שווי של נזק עקיף" במסלול מחזורים"

תוצאה מנזק מלחמה או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות מלחמה, ולא מכל 

 גורם אחר. 
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"(, הטופס)להלן: "  7226תביעה לקבלת פיצוי כמפורט בהוראה זו תוגש על גבי טופס מס' 

 .באר שבע ואשדוד באשקלון, במשרדי מש"מלקבל  אותו ניתן

 . אתר רשות המיסיםהאינטרנט  מאתר את הטופס להוריד בנוסף, ניתן 

. המועד 17.1.2019: הגשת תביעות תתאפשר החל מיום ת התביעהמועדי הגש .1.2

תקופת הפיצוי כמפורט תוך ארבעה חודשים מתום נו יהאחרון להגשת תביעות, ה

 להלן:

תתאפשר עד ליום  –תביעה במסלול שכר ותביעה במסלול מחזורים בענף הדבורים 

30.6.2019. 

 .31.8.2019תתאפשר עד ליום  –תביעה במסלול מחזורים בענף התיירות 

המידע המובא בהוראת ביצוע זו נועד להבהיר את תקנות הוראת השעה, את אופן  .1.3
ודרך הגשת התביעה, הליך בדיקת התביעה, תנאי הזכאות להגשת תביעה, ולסייע 

 '.אלניזוק למלא את טופס התביעה המצ"ב כנספח 
  

http://www.taxes.gov.il/
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 כללי .2

תביעה , לא יוכל להגיש כפי שיפורטו להלןניזוק אשר הגיש תביעה באחד המסלולים  .2.1

יובהר כי לא תתאפשר החלפת מסלול תביעה אלא במקרים חריגים  מתוקנת/נוספת במסלול אחר.

 (."המנהל"ולפי שיקול דעתו של מנהל קרן פיצויים )להלן:

תביעה שתוגש  תוזן למערכת ותעבור בדיקת תקינות וזכאות להגשתה במסלול שנבחר. לאחר  .2.2

התביעה ובמידה שנמצא כי התביעה הוגשה באופן תקין ומלא וצורפו לה כל המסמכים  בדיקת 

הנדרשים  והניזוק אינו נכלל ברשימת החריגים שיפורטו להלן, תיבדק התביעה ותועבר לאישור. 

לבדיקת  נחוץיובהר כי המנהל או מי שהוסמך על ידו רשאי לדרוש כל נתון או מסמך שסבר כי הוא 

 התביעה. 

 -המנהל את התביעה או דחה את אופן החישוב של הפיצוי על ידי הניזוק לפי המסלול שבחרדחה  .2.3

 ינמק המנהל את החלטתו בכתב.

כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים, הוא  .2.4

 כהגדרת מונחים אלה בתקנות הוראת השעה. המצב הביטחוני,
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 מסלול  שכר .3
 סלולתיאור המ .3.1

וכן יחיד שהכנסתו היא רק מעסק או משלח יד כאמור מעביד ששילם שכר עבודה לעובדיו 

שנעדרו מהעבודה בתקופת הפיצוי, , (עצמאי"עובד ")להלן: ( לפקודת מס הכנסה 1)2בסעיף 

להלן, יהיה רשאי  להגיש תביעה  3.2.2כולה או חלקה, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 

 במסלול זה.

שכר לעובדיו, יהא זכאי  ששילםיובהר בזאת כי בהתאם לתקנות הוראות השעה רק מעביד 

 להגיש תביעה.

 אופן חישוב הפיצוי .3.2
השירותים, התעשייה, המסחר,  בענפי סכום הפיצוי העקיף שישולם לניזוק המעסיק עובדים

 יחושב כדלקמן: החקלאות, התיירות והדבורים,

 בשל המצב הביטחוני ימי היעדרות 10עד 

ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני,  10עד  שבגינו נתבע פיצוי, בגין שכיר או עצמאי,לכל עובד   (1

ההיעדרות של  ליום עבודה מלא, כשהוא מוכפל בסך ימי ש"ח 370סכום הפיצוי יהא בסך של 

הסכומים שחושבו סך  ;("ימי ההיעדרות" -להלן ) בתקופת הפיצוי השכיר/ עצמאי העובד

 ( לכל אחד מהעובדים שבגינם נתבע הפיצוי, יסוכמו יחד; 1בסעיף )

 ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני 10מעל 

 ימי היעדרות בתקופת  10על עבור תקופת נזק העולה המגיש תביעה , כאמור ,ניזוק

העובד שכר העבודה  היומי, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של לגביו הפיצוי, יחושב  

 השכיר/ עצמאי בתקופת הפיצוי.

  ( לכל אחד מהעובדים שבגינם נתבע הפיצוי, יסוכמו יחד1הסכומים שחושבו בסעיף )סך. 

  לעיל, יוכפל במקדם הפיצוי. 2הסכום שחושב בסעיף 

ימים בהם נעדר העובד מעבודתו אצל ניזוק כמפורט  -" ימי היעדרותלעניין זה, " .3.2.1

מילואים , חלה, תאונה, חופשה, חופשת לידהלמעט ימים שנעדר בשל מלהלן, 

ולמעט , מלבד מי שמועסק באופן רגיל בימים אלה, או בשבת ובחג וביום שישי

. יום בו עבד העובד מחוץ למקום עובדים שהגיעו למקום העבודה ושהו במקלטים

 העסק לא ייחשב כיום היעדרות.

 :אחת מאלההיעדרות עובדים המזכה בפיצוי תיחשב   

בשל הוראה על  לפי הוראות פיקוד העורףעובד שבתקופת הפיצוי נעדר מעבודתו  .א

הנמצא  ירת מוסד חינוךאו עקב הוראה על סג ,העבודה שאינו חיוני סגירת מקום

ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו  ,מתגוררשבו העובד ברשות מקומית 

 .כהגדרתו לעיל, במסלול שכר" מיוחדהאזור "ביישוב הנכלל ב
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יובהר כי היעדרות עובדים המזכה בפיצוי תחשב גם יום שבו העובד נעדר מעבודתו 

בשל סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק, ובתנאי שמוסד החינוך נמצא באזור 

 המיוחד ונסגר בהוראות פיקוד העורף. לעניין זה, קייטנה נחשבת כמוסד חינוך.

בתקופה בה היתה  ,הנמצא עמו על ילדו,עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה  .ב

  "במסלול שכר אזור המיוחד"בהוראה על סגירת מוסד חינוך במקום מגוריו המצוי 

ובלבד שבתקופת  ,"אזור המיוחד במסלול שכר"באו על סגירת מוסד חינוך המצוי 

 היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה: 

  שנים.  14גיל הילד אינו עולה על 

  :מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב 

)א( הילד נמצא במשמורתו או בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד  

 ( של הילד; "הורה עצמאי")להלן: 

מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו )ב( בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר 

נבצר  –במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי 

 ממנו להשגיח על הילד. וכן אם בן זוגו של העובד שהה במילואים באותו יום.

   הוראות אלה יחולו גם על עובד שהוא "אומן" )מי שאושר בידי שר הרווחה והשירותים 

, לשמש משפחת אומנה, בין לבד ובין יחד עם בן זוגו(. הוראות אלה לא יחולו החברתיים

על עובד שהשגיח על ילד, כאמור בסעיף קטן )ב( לעיל, אם הורהו הטבעי או המאמץ 

 של הילד, לפי העניין, קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות, לצורך השגחה על אותו ילד.

כהגדרתם בחוק הגנה על  –ד", "מוסד חינוך" לעניין זה הגדרות "הורה עצמאי", "יל

 .2006 –עובדים בשעת חירום, התשס"ו 

ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולחוק שי 5הוא אדם עם מוגבלויות כהגדרתו בסעיף  .ג

, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה שהוא הורה של אדם כאמוראו  ,1998 – התשנ"ח

  –לות שני אלה המוגבעליו ובלבד שמתקיימים לגבי האדם עם 

 לפי  ,המשגיח על ילדו בעל המוגבלות מוגבלותו ידועה למעביד, או שהוא, או  ההורה

 העניין, המציא למעביד אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה; 

 וא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שמוגבלותו, או מוגבלות ה

מונעת ממנו  לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף ילדו עליו הוא משגיח, לפי העניין, 

 בתקופת הפיצוי.

, אשר לגבי "ל"אזור המיוחד במסלול שכרמעביד שעסקו מצוי מחוץ  - ניזוק חוץ .3.2.2

לעיל, יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול )ב(  3.2.2עובדו מתקיים האמור בסעיף 
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"אזור המיוחד ההשכר, ובלבד שהמעביד יצהיר על כך שעובדו האמור היה תושב 

או בשל  בשל השגחה על ילדו נגרמההיעדרותו וביום היעדרותו, "  מסלול שכרב

 )ג(. -בסעיפים )ב( ו 3.2.2מוגבלותו כאמור בסעיף 

לא עבד העובד בחלק מיום העבודה, ישולם חלק יחסי מהפיצוי המחושב לאותו יום,  .3.2.3

 ובלבד שההיעדרות מהעבודה לא תפחת משעה אחת ברציפות. 

יהיה כהגדרתו בתקנות הוראת  - עבור עובד שכיר" שכר העבודה היומית "הגדר .3.2.4

השעה  כך שלענין זה ייחשב "שכר העבודה  היומי" כשכר הרגיל ליום של העובד, 

בין היתר תשלומים חד פעמיים, מתנות  תוספות יכללו. לעניין זה בלא תוספות

לחגים, פרמיות, בונוסים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, כוננויות, החזרי הוצאות 

 וגילום מס בגינם וכיו"ב. 

יתווספו הוצאות סוציאליות ששילם/שהפריש המעביד  לאיודגש עוד כי לשכר ברוטו 

 )כגון: הפרשות לקרן פנסיה, גמל, פיצויים, קרן השתלמות וביטוח לאומי(. 

( 1)2או משלח יד לפי סעיף  הכנסתו רק מעסק תחשבהכנסתו של עובד עצמאי 

 .("הפקודה"לפקודת מס הכנסה )להלן: 

חישוב שכר העבודה היומי לכל לצורך  -לעובד שכיר חישוב שכר העבודה היומי  .3.2.5

לעיל,  3.2.5עובד שנעדר, יש לחשב את סך עלות השכר הרגיל ברוטו כאמור בסעיף 

או במספר ימי העבודה בפועל  יום 66-, ולחלק ב2018לשנת  ויולי יוני, מאיבחודשים 

. יובהר כי השכר ימי עבודה בחודש 22-פחות מכלמי שמשרתו המלאה מוגדרת  

המעביד ובתנאי שהמעביד שילם את תשלומי  על ידייחושב לפי השכר ששולם 

 החובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד בגין החודשים האמורים.

במקרה בו משולם לעובד שכר גלובלי, יובאו בחשבון )לעניין חישוב שכר העבודה 

בהם עבדו העובדים גם בימי  באותם מקרים ימי עבודה לכל חודש. 22היומי לעובד( 

 יובאו ימים אלה בחשבון, לפי הענין.  -שבת או ימי חג  -שישי 

מעסק או משלח רק הכנסתו החייבת  - "ליום "סכום הכנסה חייבת -לגבי עצמאי 

כשהיא מחושבת עפ"י הדוח השנתי לשנת המס  ,לפקודה( 1)2יד כאמור בסעיף 

בתוספת הכנסתו הפטורה לפי סעיף  לפקודה 131שהגיש הניזוק לפי סעיף  2017

והכל לא יותר מהשכר  278 -, מחולקת ב()א( לפקודה ולפני קיזוז הפסדים5)9

כר ש  ש"ח 1,090 ולא פחות מסכום שללהלן(  3.2.8)כהגדרתו בסעיף המירבי 

בכל מקרה לא יפחת סכום  .1987-מינימום ליום  לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 

 .₪ 370 -הכנסה חייבת ליום מ
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 חישוב השכר לעובד חדש     .3.2.6

 ו/או 2018מאי,יוני או יולי בשנת החל לעבוד במהלך אחד החודשים עובד חדש ש ,

, לכל המאוחר, יובאו בחשבון לצורך החישוב, תשלומי 2018 באוגוסט 8עד יום 

ו/או עד  2018  יולישכר ומספר ימי העבודה מיום תחילת עבודתו ועד תום חודש 

   .2018  באוגוסט 8יום 

  2019 לפברואר 28עד ליום ו 9.8.2018מיום ש בתקופהעובד חדש שהחל לעבוד 

לכל המאוחר, יובאו בחשבון לצורך החישוב, תשלומי שכר ומספר ימי העבודה 

 .ליום הנזק הנתבעעד מיום תחילת עבודתו ו

האמור לעיל יחול ובלבד שהוכיח המעביד למנהל כי העובד עבד והיה רשום 

כעובד מן המניין לפני תקופת הפיצוי ובתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום 

 תחילת עבודתו ועד יום ההיעדרות שבגינו נתבע הפיצוי.

שכר העבודה היומי לכל עובד יוגבל עד לפעמיים וחצי השכר הממוצע  - שכר מירבי .3.2.7

הלמ"ס ש"ח ליום )בהתאם לנתוני  1,090קרי: לא יעלה על  22 -במשק, מחולק ב

 (. 7.4.2018 מיום

סך השכר ששולם בגין ימי היעדרות לכל העובדים יוכפל במקדם הפיצוי כמפורט  .3.2.8

 בנוסחה.

 במסלול שכר נוסחת הפיצוי

 .ימי היעדרות 10עד  ישוב הפיצוינוסחת ח

 בגין עובד שכיר או עצמאי נוסחת הפיצוי הינה )משמאל לימין(:

יחושב רק החלק היחסי  "יודגש כי בחישוב "מספר ימי ההיעדרות של העובד

 מיום העבודה בו נעדר העובד, ובלבד שהיעדרות זו איננה פחותה משעה.

 ₪ 370סכום של סכום הפיצוי יהיה  ,עבודהלא עבד העובד בחלק מיום ה

של העובד לסך שעות שעות העבודה בפועל שבין כשהוא מוכפל ביחס 

העבודה במשרה מלאה. הסכום המתקבל יוכפל במספר ימי ההיעדרות של 

 העובד.

יהיה במתכונת  ימים, 10סלול זה לגבי כלל העובדים שנעדרו עד הדיווח בגין מ

להוראת ביצוע זו.  בנוסף יש להגיש את גיליון  הגיליון החישוב שצורף בנספח 

 החישוב במדיה דיגיטלית.

הפיצוי 

העקיף 

 לניזוק

= 
ההיעדרות מספר ימי 

 של העובד
X 370 
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 הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ חישוב   .3.2.9

  קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים )שאינם חברי קיבוץ( בהתאם להוראות

שנקבעו לניזוק שמעסיק עובדים בענפי התעשיה, המסחר, השירותים, 

 החקלאות, התיירות והדבורים )ראה לעיל(.

  ם ש"ח  ליו 370בנוסף, יפוצה הקיבוץ גם בגין עבודת חברי הקיבוץ, בסכום של

עבודה, כשהוא מוכפל בסך ימי היעדרות של חברי הקיבוץ, שנעדרו ממקום 

 עבודתם בקיבוץ בשל המצב הביטחוני.

  יודגש כי הפיצוי בגין השכר שישולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ ושכיריו העוסקים

 בענפי הקיבוץ היצרניים בלבד.

 
 חישוב הפיצוי לניזוק שהינו קבלן כוח אדם .3.2.10

וצה בגין עובדיו בהתאם להוראות שנקבעו לניזוק שמעסיק קבלן כוח אדם יפ

עובדים בענפי התעשיה, המסחר, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים 

 )ראה לעיל(.

 מלכ"ר זכאיחישוב הפיצוי לניזוק שהינו  .3.2.11
( לפקודה שמתקיימים לגביו 2)9ניזוק שהינו מוסד ציבורי כשמשמעותו בסעיף 

 (:"מלכ"ר זכאי"שני התנאים הבאים )להלן 

כפי שדווחה בדוח השנתי לפי  2017שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס  .1

א לחוק יסודות התקציב, 3לפקודה, לא הגיעה מתמיכה לפי סעיף  131סעיף 

 , מתמיכה מרשות מקומית או מתרומות.1985 –התשמ"ה 

, כפי 2017( של המוסד הציבורי בשנת המס 50%-עיקר הכנסתו )למעלה מ .2

שלא מתמיכות ותרומות  ,לפקודה 131בדוח השנתי לפי סעיף שדווחה 

אופן ב( לעיל, היתה ממכירת שירותים או מוצרים, 1כמפורט בסעיף קטן )

 (.""פעילות מניבת הפדיון -שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה )להלן

הפיצוי יחושב לפי השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת המס 

לפקודה, שלא מתמיכות  131שהגיש לפי סעיף דווחה בדוח ש, כפי 2017

ותרומות, בסכום הכנסתו האמורה, כולל תמיכות ותרומות, כשהוא מוכפל 

בשל המצב  ( ₪ 370) בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות של העובד

, ובלבד שישולם פיצוי רק בשל הכנסה מפעילות מניבת פדיון הביטחוני

 .שפחתה בשל המצב הביטחוני

  :המעסיק עובד במשרה חלקית ניזוק   .3.2.12
מועסק העובד במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק שיחסו לכלל 

הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל 

 .שעות העבודה במשרה מלאה

 ימי היעדרות   10נוסחת חישוב הפיצוי  מעל  .3.2.13
 הינה )משמאל לימין(:נוסחת הפיצוי  שכירעובד בגין              
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 : פירוט

ל העובדים שנעדרו בשל המצב להינו סיכום של הפעלת נוסחה זו על כ לניזוקסך הפיצוי העקיף 

, יהיה ימים 10מעל  לגבי כלל העובדים שנעדרולעיל. הדיווח בגין מסלול זה  3.2.2כמוגדר בסעיף 

' להוראת ביצוע זו.  בנוסף יש להגיש את גיליון החישוב ובמתכונת גיליון החישוב שצורף בנספח 

 במדיה דיגיטלית.

יודגש כי לגבי עובד שנעדר חלק מיום העבודה, בחישוב "מספר ימי ההיעדרות של העובד" יחושב 

 רק  החלק היחסי מיום העבודה כאמור, ובלבד שהיעדרות זו איננה פחותה משעה אחת. 

 )משמאל לימין(: נוסחת הפיצוי הינה בגין עובד עצמאי          

 הפיצוי העקיף

 לניזוק עצמאי

= 0.7 X ימי ההיעדרות מספר 

 של העצמאי

X סכום הכנסה" 

 ליום" חייבת 

ליום היעדרות  ₪ 370 -יפחת מלא  יודגש כי סכום הכנסתו החייבת ליום של העובד העצמאי *

 שלעיל. 3.2.8כהגדרתו בסעיף השכר המירבי  ולא יעלה על 

 חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ: .3.2.14
קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים )שאינם חברי קיבוץ( בהתאם להוראות 

השירותים, מסחר, התעשייה, השנקבעו לניזוק שמעסיק עובדים בענפי 

 לעיל(. 3.2)ראה סעיף החקלאות, התיירות והדבורים 

 בנוסף, יפוצה הקיבוץ גם בגין "שווי עבודת חברי הקיבוץ" כמפורט להלן:

סכום השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר אשר  –"שווי עבודת חברי הקיבוץ" 

 440, המהווה סך של 7.4.2018פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום 

ש"ח הקרובים(,  10-ומעוגל ל 22-ש"ח מחולק ב 9,590ש"ח ליום עבודה )

כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של חבר הקיבוץ שנעדר ממקום עבודתו 

 יבוץ בשל המצב הביטחוני.בק

יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ ושכיריו העוסקים 

בענפי הקיבוץ היצרניים בלבד, דהיינו, בפעילות המניבה הכנסות עסקיות 

 לקיבוץ.

 כוח אדם קבלןלניזוק בגין מועסקים באמצעות חישוב הפיצוי  .3.2.15

 ו מועסקים בפועל אצל מעסיק אחר )להלן סכום הפיצוי לקבלן כוח אדם שעובדי

"המעסיק בפועל"(. עבור כל עובד המועסק אצל מעסיק בפועל יהיה הפיצוי  –

הפיצוי 

העקיף 

 ניזוקל

= 123% X 

מספר ימי 

ההיעדרות 

 של העובד

X 

שכר העבודה 

 היומי

 לעובד
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משכר העבודה היומי של העובד כשהוא מוכפל בסך ימי  123%בשיעור של 

ההיעדרות של אותו עובד, אשר נעדר מעבודתו בשל התנאים המפורטים בסעיף 

 לעיל. 3.2.2

 כוח האדם יוכל להגיש תביעה רק במסלול שכר. יודגש כי קבלן 

  המעסיק נציג ההנהלה או עובדי קבלן כוח אדם יצהירו על היעדרותם בפני

 '(.זבפועל )כמפורט בנספח 

  יודגש כי תביעה בגין שכר עבודה יומי של עובד אשר מועסק באמצעות קבלן

לול כוח אדם, תוכל להיות מוגשת אך ורק באמצעות קבלן כוח האדם במס

 השכר.

  לגבי עובדיו של קבלן כוח האדם, המועסקים על ידו בפועל במישרין ואשר אינם

 .3.3.6נשלחים לעבוד אצל מעסיק בפועל, יחושב הפיצוי כאמור בסעיף 

  יובהר כי הפיצוי במסלול זה לא יחול על יחיד המעסיק עובד סיעודי ו/או עובד

 במשק בית.

 זכאיחישוב הפיצוי לניזוק שהינו מלכ"ר  .3.2.16

  שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים: מלכ"ר זכאי כהגדרתו לעיל,ניזוק שהינו  

כפי שדווחה בדוח השנתי לפי סעיף  2017שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס  (1

א לחוק יסודות התקציב, 3לפקודה, לא הגיעה מתמיכה לפי סעיף  131

 , מתמיכה מרשות מקומית או מתרומות.1985 –התשמ"ה 

, כפי 2017( של המוסד הציבורי בשנת המס 50%-עיקר הכנסתו )למעלה מ (2

לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות  131שדווחה בדוח השנתי לפי סעיף 

מפעילות מניבת פדיון כהגדרתה בסעיף ( לעיל, היתה 1כמפורט בסעיף קטן )

 .שלעיל 3.3.4

של ההכנסה  כשהוא מוכפל בחלק היחסי 123%מקדם הפיצוי למלכ"ר זכאי הינו 

מ"פעילות מניבת הפדיון" מתוך כלל הכנסותיו של המלכ"ר, ובלבד שישולם פיצוי רק 

 .בשל הכנסה מפעילות מניבת פדיון שפחתה בשל המצב הביטחוני

 אופן ההגשה והטיפול בתביעה .3.3
, תוגש  בגין  כל שנה קלנדרית באופן במסלול שכרנזק עקיף  בשלתביעה לפיצוי  .3.3.1

 להלן:  כמפורט נפרד

 "ועד ליום  1.5.2018נזק עקיף שנגרם החל מיום  בשלתוגש   - "תביעה ראשונה

31.12.2018  . 

  "ועד ליום 1.1.2019נזק עקיף שנגרם החל מיום בשל תוגש  -"תביעה שניה 

28.2.2019. 
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יובהר כי, עם הגשת התביעה השנייה, יש להוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הנזק 

ועד ליום  1.1.2019השנייה ארע בתקופה שהחלה מיום     הנטען בתביעה 

28.2.2019.  

 לתביעה יצורפו המסמכים הבאים: .3.3.2

  'כנדרש. וחתום ממולא המצורף כנספח א' להוראת ביצוע זו, 6227טופס תביעה מס 

  רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות  הכוללהעתק מודפס מגיליון חישוב השכר

 יםסיכום הפיצוי לכלל העובדים, כמפורט בנספחהעובד ו מספר טלפון/טלפון נייד של

 להוראת ביצוע זו. בנוסף יש להגיש את גיליון החישוב כאמור במדיה דיגיטלית.או ו'  ה

 מומלץ להיעזר בתבנית גיליון האקסל שהוכנה לשם כך ברשות המסים.

 יועבר המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק, אליו מבקש הניזוק ש

 הפיצוי.

  במידה שהתביעה מוגשת באמצעות אדם אחר שאינו הניזוק )כגון רו"ח, עו"ד, יועץ

מס( אשר אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים, יש לצרף ייפוי כוח חתום, 

 לפי הנוסח המופיע באתר האינטרנט של רשות המסים.

 בגינם של המצב הביטחוניתצהירי היעדרות חתומים של כל אחד מהעובדים שנעדרו ב 

לגבי קבלן כוח אדם, חתימה  ' להוראת ביצוע זו.זשבנספח , על פי הנוסח ינתבע הפיצו

 המעסיק בפועל.נציג הנהלה או על ההצהרה תהיה בפני 

 קבלן כוח האדם המגיש בקשה לקבלת פיצוי לפי מסלול השכר, יצרף לטופס התביעה 

, את רשימת המעסיקים בפועל )בצירוף מס' תיקיהם במס הכנסה( בהם 7226  מס'

 מועסקים עובדיו. 

  2017לשנת  רווח והפסדכולל מאזן ודוח המלכ"ר זכאי יצרף לתביעתו דוח שנתי 

 כשהוא מאושר וחתום ע"י רו"ח.

יש להכין את כי לצורך הכנת התביעה במסלול זה, מעל ימי היעדרות,  יובהר .3.3.3

הבאים, אשר לא יצורפו בעת הגשת התביעה אלא יישמרו בספרי המסמכים 

 החשבונות לצרכי מעקב ויומצאו לפי דרישת המנהל:

  כולל(.  2018 יוליעד  מאיתלושי השכר של העובדים שבגינם נתבע הפיצוי, לחודשים(

  שלעיל. 3.2.7ולגבי עובד חדש תלושי שכר לחודשים הרלבנטים כאמור בסעיף 

  דוחות שעות הנוכחות של העובדים שבגינם נתבע הפיצוי, לתקופת הפיצוי. בנוסף, יש

 להכין ולשמור את דוחות הנוכחות כאמור במדיה דיגיטלית. 

  ( אחרון כפי שהוגש לרשות המסים, בגין תקופת הפיצוי. 102צילום דוח ניכויים )טופס 

 חריגים למסלול השכר .3.4

 תביעה במסלול השכר:הניזוקים הבאים לא יוכלו להגיש  

 ;המדינה, גוף הנתמך ו/או המתוקצב ע"י המדינה ו/או חברות ממשלתיות 

 ( לפקודה; 2)9שהוא מוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף  ניזוק 
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 ;ניזוק שהוא מלכ"ר שאינו מלכ"ר זכאי 

 ;קופת חולים 

  לחוק יסודות התקציב; 21תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 

 לעובד בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני. ניזוק שלא שילם שכר עבודה 

  ניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת הפיצוי, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של

המנהל שעסקו היה פעיל; לעניין זה, יראו כניזוק שעסקו לא היה פעיל, ניזוק שמתקיים לגביו 

 אחד מאלה:

 קופת הפיצוי.דיווח על סגירת עסקו לרשות המסים לפני תחילת ת (1

הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם  משלושהלא הגיש שניים או יותר  (2

 . 2018 למאילמע"מ, בגין תקופה שקדמה 

יובהר בזאת כי לאחר הגשת דוחות כדין, כאמור, תינתן לניזוק האפשרות 

 תביעה ובלבד שתוגש במועד. להגיש

  יחיד המעסיק עובד/ת סיעודי/ת, או עובד/ת עזר במשק בית, או מטפל/ת בין אם במישרין

 כוח אדם. קבלןובין אם  באמצעות 
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 מסלול המחזורים .4
 תיאור המסלול .4.1

המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות. ירידה 

 במחזור עסקאותיו של העסק מלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות. 

חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס אפוא על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות 

א פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק ל

 המצב הביטחוני.

 אופן חישוב הפיצוי .4.2

 משמאל לימין( נוסחת החישוב במסלול  המחזורים הינה(: 

סכום 

 הפיצוי
= 

 משלים 

 ההוצאה 

 הנחסכת

X  

מחזור 

עסקאות 

בתקופת 

 הפיצוי

- 

מחזור 

עסקאות 

בתקופת 

 הבסיס

 

 כאשר: 

 כדלקמן:נחלקת לשתי תקופות  -" תקופת הפיצוי"

  2018מאי עד דצמבר  םיחודשתקופה ראשונה בגין .  

  חודשים  התיירותובענף  2019תקופה שניה בענף הדבורים חודשים ינואר עד פברואר

 .2019ינואר עד אפריל 

 נחלקת לשתי תקופות כדלקמן: - "תקופת הבסיס"

  1.5.2018כפי שדווחו עד לתאריך   2017תקופה ראשונה בגין חודשים מאי עד דצמבר  . 

  כפי שדווחו עד לתאריך  2018תקופה שניה בענף הדבורים חודשים ינואר עד פברואר

כפי שדווחו עד לתאריך  2018חודשים ינואר עד אפריל  התיירותובענף  .1.1.2019

1.1.2019. 

מחזור העסקאות כפי שדווח לצרכי מע"מ כנדרש על פי דין, בגין תקופה  –" מחזור עסקאות"

 21או  20סעיפים  שדווחו על ידי הקונה לפי, למעט מכירות הוניות, עסקאות י הענייןכלשהי, לפ

 לחוק מס ערך מוסף, למעט תשלומי פיצויים ששולמו עפ"י החוק.

יובהר בזאת כי ממחזור העסקאות יש להפחית עסקאות שבוטלו ודווחו בתעודות זיכוי במועד 

  מאוחר יותר.

מבטא את שיעור הירידה בהוצאות השוטפות בעת ירידת הפעילות  "משלים הוצאה נחסכת"

אך עקב קיום הוצאות קבועות ההוצאות יורדות בשיעור נמוך יותר מהירידה בעסקאות,  ,העסקית

 דבר המביא לירידה ברווחיות.
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 :)משמאל לימין( יחושב על פי הנוסחה הבאה משלים ההוצאה הנחסכת""

 

 

 

 כאשר:

סך התשומות השוטפות )קרי, ללא תשומות ציוד( בשנת  - "2017"תשומות שוטפות בשנת 

, שנרכשו לצרכי העסק ונוכה בגינן מע"מ תשומות כחוק, כפי שדווח לרשויות מע"מ )בדוח 2017

 בתוספת, תשומות שוטפות מדווח בשדה "מס תשומות אחרות"(תקופתי למע"מ, מס בגין 

 שוטפות , אם קיימות תשומות(רכישת פירות וירקותתשומות החייבות בשיעור מס אפס )כגון: ה

 שאינן חייבות במע"מ יש לצרף נתון זה לחישוב.

 ראוי לציין כי המנהל יהיה רשאי לקבוע שיעור אחר של משלים ההוצאה הנחסכת במקרים בהם

 שוכנע כי השיעור שנקבע אינו הולם את סוג העסק.

 דוגמת חישוב:

 ש"ח; 50,000 –  2017 דצמבר-במאימחזור העסקאות 

 ש"ח; 30,000 – 2018 דצמבר-במאימחזור העסקאות 

 ש"ח; 247,000 – 2017תשומות שוטפות בשנת 

 ש"ח; 700,000 -  2017מחזור העסקאות בשנת 

 החישוב: 

   0.7=   1-0.85( * 247,000/700,000הנחסכת =)מקדם משלים ההוצאה 

 ש"ח. 14,000{ = 50,000  -30,000* }0.7 סכום הפיצוי= 

יובהר כי, ניזוק, שעיסוקו בענף התיירות, אשר קיבל פיצוי בגין תביעה שהוגשה בעקבות 

)פיצוי מס רכוש בגין נזק  10.6.2018ההנחיות לציבור שהוצאו מטעם רשות המיסים ביום 

לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה(, בעת חישוב  עקיף

 שלעיל יקוזז הפיצוי שהתקבל כאמור.  4.2  הפיצוי בהתאם לסעיף

  מסלול מחזורים מותאם: .4.3
יובהר כי, מסלול מחזורים מותאם מתייחס לניזוקים בענף התיירות וענף הדבורים 

 בתקנות.  וצורת החישוב כפי שנקבע/או לשנות את אופן ובלבד, וכי מסלול זה אין בו כדי 

לצורך חישוב הפיצוי, רשות המסים נעזרת בנתונים הקיימים במרשמיה. לפיכך,  .4.3.1

אשר לגביהם לא קיימים במרשמי מענף התיירות וענף הדבורים, ניזוקים מסוימים, 

 = משלים  ההוצאה  הנחסכת

 2017ות השוטפות בשנת התשומ

X 0.85 - 1 

 2017מחזור העסקאות בשנת 
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ם הרשות נתונים הנדרשים לחישוב סכום הפיצוי, יידרשו להשלים את הנתוני

 . החסרים בעת הגשת התביעה

  :הזכאים למסלול זה .4.3.2

מאחר וחסרים , מותאםתביעה במסלול מחזורים  תתאפשר הגשתניזוקים הבאים ל

 נתונים במרשמי רשות המסים: 

  ( לתקנות מס ערך  6)א()7ניזוק אשר במחזוריו נכללו עסקאות שדווחו בהתאם לתקנה

 .1976 -מוסף,  התשל"ו 

  56היה רשום באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף  2018ו/או  2017ניזוק שבשנת המס 

 .1976 -)ב( בתקנות מע"מ )רישום(,התשל"ו10ותקנה  1975 -לחוק מע"מ התשל"ו

  לחוק מס ערך  1הוא עוסק פטור )כהגדרתו בסעיף  2018ו/או  2017ניזוק שבשנת המס

 מוסף(.

 י, כולה או חלקה כולל ניזוק אשר מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס או בתקופת הפיצו

פעילות במספר סניפים. יודגש כי הפיצוי בגין נזק עקיף ינתן רק לסניפים המצויים 

 "באזור המיוחד לענף הדבורים".-"אזור המיוחד לענף התירות" וב

  ניזוק אשר מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס או בתקופת הפיצוי, כולה או חלקה, כולל

י הפיצוי ינתן רק בגין נזק עקיף שנגרם בענף התיירות יודגש כ פעילות במספר ענפים.

 וענף הדבורים בלבד.

 שר עבר שינויים בתחום/ענף העיסוק )כל עוד מדובר בתחום/ענף התיירות או ניזוק א

סוג תיק, בסיס דיווח )מזומן/מצטבר(, צמצם היקף פעילותו, בטווח הזמן בין  הדבורים(

 תקופת הבסיס לתקופת הפיצוי )כולל(. 

 ועד ליום  2.5.2017בתקופה שמיום לראשונה עסקו פתח את ניזוק אשר  - עסק חדש 

ועד ליום  2.1.2018או ניזוק אשר פתח את עסקו בתקופה שמיום  30.4.2018

31.12.2018. 

 .31.12.2018ניזוק כאמור יודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו עד יום 

  ייחשב כעסק הלפקוד 105בסעיף ניזוק שהינו חברה מתפצלת ממשיכה כהגדרתה ,

 חדש לצורך חישוב הפיצוי.

יובהר כי, ניזוק, שעיסוקו בענף התיירות, אשר קיבל פיצוי בגין תביעה שהוגשה בעקבות 

)פיצוי מס רכוש בגין  10.6.2018ההנחיות לציבור שהוצאו מטעם רשות המיסים ביום 

י בצפון ובעוטף עזה(, נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הביטחונ

 שלעיל יקוזז הפיצוי שהתקבל כאמור.  4.2  בעת חישוב הפיצוי בהתאם לסעיף

  אופן ההגשה והטיפול בתביעה .4.3.3

 , תוגש  בגין  כל שנה קלנדרית באופן נפרד. מחזוריםבמסלול תביעה לפיצוי בשל נזק עקיף   
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, תוגש בתנאי שהוגשה תביעה בשל נזק עקיף 2019תביעה בשל נזק עקיף שנגרם בשנת 

 וזאת כמפורט להלן:  2018שנגרם בשנת 

ועד ליום  1.5.2018תוגש בשל נזק עקיף שנגרם החל מיום   -"תביעה ראשונה"  .א

31.12.2018  . 

 ועד ליום 1.1.2019תוגש בשל נזק עקיף שנגרם החל מיום  -"תביעה שניה"  .ב

 .)ענף התיירות( 30.4.2019)ענף הדבורים( או עד ליום  28.2.2019

שניה כאמור לעיל תתאפשר רק בתנאי שהוגשה תביעה ראשונה. הגשת תביעה ובהר כי, י

זאת, באם הניזוק הוכיח באופן מובהק והמנהל שוכנע כי הנזק הנטען נגרם רק  יחד עם

 30.4.2019ורים( או עד ליום הדב )ענף 28.2.2019ועד ליום  1.1.2019בתקופה שמיום 

 יגיש הניזוק תביעה בגין תקופה זו בלבד )תביעה שניה כמפרט לעיל(. התיירות(, )ענף

 יצורפו המסמכים הבאים:לתביעה  .4.3.4

  'המצורף כנספח א' להוראת ביצוע זו, ממולא וחתום כנדרש. 7226טופס תביעה מס 

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

 הפיצוי.

 )אם  התביעה מוגשת באמצעות אדם אחר שאינו הניזוק )כגון רו"ח, עו"ד, יועץ מס ,

אשר אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים, יש לצרף ייפוי כוח חתום על ידי 

 באתר האינטרנט של רשות המסים. הקייםהניזוק, לפי הנוסח 

 לדווח למע"מ את כל הדיווחים התקופתיים  ,ייב, בטרם הגשת התביעהניזוק יהיה ח

 ,28.2.2019 ,31.12.2018ועד  2017שהיה חייב בהגשתם בגין התקופה שבין ינואר 

 שלעיל. 4.4.1בהתאם למפורט בסעיף  ,ועד בכלל 30.4.2019

  דיווחי ייחשבו לא  מחזור העסקאות בתקופת הבסיס במסלול זה,יודגש כי לעניין חישוב

 .  1.6.2018לאחר מתוקנים שנעשו  מע"מ

  המסמכים שיש להגיש: .4.3.5

 יובהר כי מחזור מחזורים מותאם חל על ענף הדבורים וענף התיירות בלבד.

יצרף לתביעתו את המסמכים הבאים,  - ניזוק המגיש תביעה במסלול מחזורים מותאם

 :רואה חשבוןחתומים ומאושרים ע"י 

, לצורך חישוב ההוצאה הנחסכת, 2017מאזן ודוח רווח והפסד, לשנת המס  - לכלל הניזוקים -

ניתן יהיה להגיש את הדוחות  2017ובמידה ואין בידי הניזוק  מאזן/דוח רווח והפסד לשנת 

 ;2016כאמור לשנת 

 4.4.1ניזוק המגיש תביעה במסלול מחזורים מותאם, ימציא אישורי רו"ח כנדרש בסעיף 

 שלהלן.
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, יצרף 4.4.2כמוגדר בסעיף  ניזוק שמדווח למע"מ במסגרת איחוד עוסקים - סקיםאיחוד עו -

וכן נתוני  ,2018דצמבר -מאי, 2017 דצמבר-מאילתביעתו נתוני מחזור עסקאותיו, לחודשים 

. יובהר כי במידה וקיימות תשומות 2017מחזור העסקאות והתשומות השוטפות בשנת 

 לחלקן בהתאם לכללי הדיווח לצרכי מס הכנסה;משותפות לכמה מחברי האיחוד, יש 

 א)א( לחוק מע"מ. 71בנוסף יצרף כל ניזוק המדווח באיחוד עוסקים דוח לפי סעיף 

דצמבר -תביעות, מחזורי העסקאות שיש לצרף בתביעה השניה במקום חודשים מאי 2למגיש 

 כדלקמן:יהיו 

 .2019פברואר  -, ינואר 2018פברואר  - מחזורי עסקאות לחודשים ינואר -ענף הדבורים 

 .2019אפריל  -, ינואר 2018אפריל  - מחזורי עסקאות לחודשים ינואר -ענף התיירות 

או בשנת המס  2017ניזוק שהינו עוסק פטור או שהיה עוסק פטור בשנת המס  - עוסק פטור -

מאושר ע"י , 2018דצמבר -מאיומחזור  2017יצרף לתביעתו דוח רווח והפסד לשנת , 2018

יתקבל במקרה זה גם אישור מאושר  ,במידה והניזוק אינו מיוצג ע"י רואה חשבון .רואה חשבון

 וחתום  ע"י יועץ מס.

 כדלקמן: יגיש  2018דצמבר  -תביעות יש לצרף בתביעה השניה במקום מחזור מאי 2למגיש 

 .2019פברואר  -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף הדבורים 

 .2019אפריל  -רי עסקאות לחודשים ינואר מחזו -ענף התיירות 

יצרף לתביעתו  – המיוחדמחוץ לאזור  יםניזוק המפעיל סניפים שחלקם נמצא - בעל סניפים -

דצמבר -מאיאת רשימת הסניפים בגינם נתבע הפיצוי ונתוני מחזור העסקאות שלהם בחודשים 

ובתנאי , 2017ומחזור העסקאות והתשומות השוטפות בשנת , 2018דצמבר -, מאי2017

 שתוצג הנהלת חשבונות נפרדת, לכל סניף וסניף להנחת דעתו של המנהל. 

דצמבר -תביעות, מחזורי העסקאות שיש לצרף בתביעה השניה במקום חודשים מאי 2למגיש 

 כדלקמן: יהיו

 .2019פברואר  -, ינואר 2018פברואר  -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף הדבורים 

 .2019אפריל  -, ינואר 2018אפריל  -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף התיירות 

ניזוק שבסיס הדיווח שלו לצרכי מע"מ שונה מבסיס מצטבר לבסיס  - בסיס מצטבר/מזומן -

, יגיש נתוני מחזור העסקאות 2018 לדצמבר 2017 אפרילמזומן, במהלך התקופה שבין 

  .בסיס מצטברפי כללי הדיווח על  על ,2018דצמבר -ומאי ,2017דצמבר -מאיבחודשים 

לפברואר/אפריל  2018ניזוק כאמור שבסיס הדיווח שלו שונה, במהלך התקופה שבין ינואר 

-תביעות, מחזורי העסקאות שיש לצרף בתביעה השניה במקום חודשים מאי 2 והמגיש  2019

 כדלקמן: יהיודצמבר 



 19 

 .2019 פברואר -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף הדבורים 

 .2019אפריל  -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף התיירות 

יצויין כי הדיווח יוגש כשהוא מאושר ע"י רואה חשבון, במידה והניזוק אינו מיוצג ע"י רואה חשבון 

 יתקבל במקרה זה גם אישור מאושר וחתום  ע"י יועץ מס.

)א( לתקנות מע"מ )רישום( 10מגיש תביעה בשם ניזוק שהוא שותפות לפי תקנה  - שותפות -

חתום ע"י כלל חברי  הרצ"ב( ח')נספח  השותפים והצהרתכוח  ייפויואין נציג לשותפות, ימציא 

השותפות. שותפים בשותפות כאמור המגישה תביעה במסלול מחזורים לא יוכלו להגיש 

אי הגשת תביעות  בדברתצהיר  יחתום על תביעה מקבילה במסלול שכר. נציג השותפות 

 נוספות במסלול השכר.

 כל מסמך או דיווח נוסף על פי דרישת המנהל או מי שהוסמך על ידו.

החישוב יהיה מבוסס על הנוסחה  - צוי במסלול מחזורים מותאםחישוב הפי .4.3.6

 לעיל, בשינויים שיפורטו להלן: 4.2המפורטת בסעיף 

כאמור ידווח ניזוק שמדווח למע"מ במסגרת איחוד עוסקים  - עוסקים איחוד .4.3.6.1

ב לתקנות מע"מ. יודגש כי אין להגיש תביעה אחת בשם כל 23בתקנה 

 חברי האיחוד או חלקם.

לענין משלים הוצאה נחסכת ילקחו כלל התשומות השוטפות כי יובהר 

חברה אחרת בגין עסקאות עם לרבות תשומות  של החברה הניזוקה 

 .לא דווחה למע"מעסקה זו גם אם  ,באיחוד

חישוב תקופת הבסיס יהיה על פי ממוצע חודשי מההכנסה  -עוסק פטור  .4.3.6.2

שב על פי נתוני . משלים ההוצאה הנחסכת לגביו יחו2017המדווחת בשנת 

 .2017לשנת  דוח רווח והפסד 

נתוני מחזור   - מזומן(-ניזוק ששינה את בסיס הדיווח למע"מ )מצטבר .4.3.6.3

 .בסיס מצטברהעסקאות לכל התקופות הרלבנטיות יחושבו על 

במסלול זה תתאפשר הגשת תביעה לניזוק שפתח את עסקו  - עסק חדש .4.3.6.4

, או ניזוק אשר 30.4.2018ועד ליום  2.5.2017לראשונה בתקופה שמיום 

הגשת  .31.12.2018ועד ליום  2.1.2018פתח את עסקו בתקופה שמיום 

 ותובלבד שנרשמו לו הכנסות כלשהן בתקופ תביעה כאמור תתאפשר

  על מנת שיתאפשר חישוב הפיצוי לגביו. שלעיל

בשינויים המחויבים, בחישוב הפרש לעיל,  4.2וסחת הפיצוי תהיה כמתואר בסעיף נ

 המחזורים, כפי שיפורט להלן:

 :30.4.2018ועד ליום  2.5.2017ניזוק שפתח את עסקו לראשונה בתקופה שמיום 
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חודשי( מיום תחילת פעילות -מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יהיה מחזור הדיווח )חד/דו -

 .8-מחולק בחודשי הפעילות של העסק בפועל ומוכפל ב 30.4.2018העסק ועד ליום 

הנחסכת יחושב על בסיס נתוני מחזור העסקאות והתשומות השוטפות  משלים ההוצאה -

 .30.4.2018בחודשי הפעילות שלו מפתיחת העסק ועד לתאריך 

 :31.12.2018ועד ליום  2.1.2018ניזוק שפתח את עסקו לראשונה בתקופה שמיום 

 ענף הדבורים

פועל ומוכפל מחולק בחודשי הפעילות של העסק ב 31.12.2018פעילות העסק ועד ליום  -

 .2-ב

משלים ההוצאה הנחסכת יחושב על בסיס נתוני מחזור העסקאות והתשומות השוטפות  -

 .31.12.2018בחודשי הפעילות שלו מפתיחת העסק ועד לתאריך 

 ענף התיירות

חודשי( מיום תחילת פעילות -מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יהיה מחזור הדיווח )חד/דו -

 .4-מחולק בחודשי הפעילות של העסק בפועל ומוכפל ב 31.12.2018העסק ועד ליום 

משלים ההוצאה הנחסכת יחושב על בסיס נתוני מחזור העסקאות והתשומות השוטפות  -

 .31.12.2018בחודשי הפעילות שלו מפתיחת העסק ועד לתאריך 

להכליל את החודשיים הראשונים הצדק סביר, לא  שלהיה ויבקש הניזוק מנימוקים 

 א רשאי לעשות זאת לאחר אישור המנהל.לפעילותו, יה

חישוב הפיצוי למלכ"ר זכאי יבוצע  - (3.3.4)כהגדרתו בסעיף  -מלכ"ר זכאי .4.3.6.5

. לצורך כך יש לצרף לתביעה דוח רווח 4.2על פי הנוסחא כמפורט בסעיף 

מאושר ע"י רואה  2018 דצמבר-מאי יםומחזור חודש 2017והפסד לשנת 

חשבון. יודגש כי בנתוני הפדיון כאמור יכללו הכנסות מפעילות מניבת 

, וכי נתוני התשומות השוטפות )מכירת שירותים או מוצרים( הפדיון בלבד

 יתייחסו לפעילות מניבת הפדיון בלבד.

תביעות, מחזורי העסקאות שיש לצרף בתביעה השניה במקום  2למגיש 

 כדלקמן: יהיו 2018דצמבר -חודשים מאי

 .2019פברואר  -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף הדבורים 

 .2019אפריל  -מחזורי עסקאות לחודשים ינואר  -ענף התיירות 

או  2017ניזוק אשר בשנת המס  - או שינוי ענף שינויי סיווג, יחיד/חברה .4.3.6.6

שינה את סיווגו מיחיד לחברה ולהיפך או שינה סוג ענף  2018בשנת המס 

ייחשב כעסק חדש. )כל עוד מדובר בענף התיירות ובענף הדבורים בלבד( 

עם זאת רשאי המנהל במידה ויוכח להנחת דעתו כי לא נעשה כל שינוי 
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מהותי באופן והיקף הפעילות של הניזוק, לחשב את הפיצוי בהסתמך על 

 שינוי הסיווג/ענף.נתוני העסקאות בטרם 

( לתקנות מס ערך  מוסף,  התשל"ו 6)א()7ניזוק המדווח בהתאם לתקנה  .4.3.6.7

, כולל 2018דצמבר -מאי יםידווח על מחזור עסקאותיו בחודש 1976 -

)ג( לתוספת י"א 2חשבוניות שלגביהם לא היה חייב בדיווח לפי תקנה 

 להוראות מס הכנסה.

 שהופיע  במלכ"ר זכאי בסעיף זה לעיל. תביעות ידווח בהתאם לדיווח כפי 2למגיש 

 חריגים לכל מסלול המחזורים: .4.4

 יובהר כי, מסלול מחזורים מתייחס לניזוקים בענף התיירות וענף הדבורים בלבד.

לא תתאפשר הגשת תביעת פיצויים בשל "נזק עקיף" במסלול המחזורים )לרבות מסלול 

 מחזורים מותאם( לעוסקים הבאים:

  ו/או המתוקצב ע"י המדינה ו/או חברות ממשלתיות;המדינה, גוף הנתמך 

 ( לפקודה;2)9שהוא מוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף  ניזוק 

 ;ניזוק  שהוא מלכ"ר שאינו מלכ"ר זכאי 

 יה פעיל לפני תחילת תקופת הפיצוי, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של ניזוק שעסקו לא ה

סקו לא היה פעיל, ניזוק שמתקיים לגביו לעניין זה, יראו כניזוק שע המנהל שעסקו היה פעיל.

 :מאלהאחד 

 דיווח על סגירת עסקו לרשות המסים לפני תחילת תקופת הפיצוי; (1

לא הגיש שניים או יותר משלושה הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למע"מ, בגין תקופה  (2

 .2018שקדמה למאי 

, דיווח על 2018המס בשלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למע"מ, בשל שנת  (3

 מחזור עסקאות בסכום אפס כמשמעותו בחוק מע"מ;

יובהר בזאת כי לאחר הגשת דוחות כדין, כאמור, תינתן לניזוק האפשרות להגיש תביעה ובלבד 

 שתוגש במועד.

 .ניזוק שלא שילם שכר עבודה לעובד בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני 

  



 22 

 אופן תשלום הפיצויים .5
 מקדמה .5.1

( לתקנות 1)ב8ובהתאם לתקנה מתוך רצון להקל על עסקים עד להשלמת הטיפול בתביעתם, 

תקינה ובתנאי שלא נדרשו ונמצאה כ וכנדרש במלואהבמידה והתביעה הוגשה והעיקריות, 

יום מיום  45מסמכים נוספים או השלמת דיווחים מהניזוק, ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך 

מסכום הפיצויים שדרש  50%תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של הגשת התביעה במלואה,  

 ובלבד שאופן החישוב יהיה לפי הנתונים שמסר ולפי המסלול שבחר.

התקופה שלעיל, לא יובא בחשבון פרק זמן שבו הניזוק לא מסר למנהל פרטים,  במנייןיובהר כי 

 הבהרות וידיעות שהמנהל דרש למסור לו.

קודמת סכום מקדמה כל תשולם לאחר הגשת התביעה, יקוזז יודגש כי מתשלום המקדמה ש

ניזוק, שעיסוקו בענף התיירות, אשר קיבל פיצוי בגין תביעה שהוגשה  כמו כן,  .ששולמה

)פיצוי מס רכוש  10.6.2018בעקבות ההנחיות לציבור שהוצאו מטעם רשות המיסים ביום 

בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה(, 

 ר. בעת תשלום מקדמה, יקוזז הפיצוי שהתקבל כאמו

  תשלום על פי תביעה .5.2

 .6227 מס' בטופס לאחר הגשת תביעההפיצוי ישולם לניזוקים כאמור בהוראת ביצוע זו אך ורק 

 מילוי טופס התביעה .5.3

 בהגשת טופס התביעה בגין תקופת הפיצוי, יש להקפיד למלא אחר ההוראות הבאות: 

  כלבצירוף  השדות הרלוונטיים בטופס התביעה ומילוי הנספחים כנדרש, כלמילוי 

 המסמכים הנדרשים לאימות הנזק.

 .המחאה מקורית מבוטלת מחשבון הבנק של הניזוק כפי שמולא בטופס התביעה  

אם התביעה מוגשת ע"י מייצג המבקש להעביר את הכספים לחשבון נאמנות, עליו 

 להמציא אישור ניהול חשבון נאמנות ספציפי עבור הניזוק אותו הוא מייצג.

  אם המייצג אינו המייצג הרשום במרשמי רשות המסים, עליו למלא ולחתום על טופס

 יפוי כוח המצ"ב כנספח ט'.

 לאחר מילוי כל השדות כנדרש,יודגש כי תביעה תטופל אך ורק אם  טופס התביעה הוגש 

 בהתאם לאמור לעיל וכי צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול שנבחר.

רך הטיפול בתביעה, יש לצרף נתונים על מכירות הוניות, מכירות שדווחו לפי סעיפים יודגש כי לצו

לפי  תשלומי פיצויים עפ"י חוק זה, לחוק מע"מ ו/או תשלומי שכר עבודה  חד פעמיים, 20-21

 העניין בהתאם למסלול שנבחר.
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 העברת התשלום .5.4

במקור, עיקולים(, יועבר לחשבון תשלום פיצוי בשל הנזק העקיף )לאחר ההפחתות כגון: ניכוי מס 

הבנק המצוין בטופס התביעה ועל פי ההמחאה הבנקאית שצורפה לתביעה. יודגש כי רשות 

המסים אינה אחראית בכל צורה שהיא לנזק שיגרם בגין תשלום שביצעה לחשבון בנק הרשום 

 על שמו של הניזוק כפי שצוין בטופס התביעה. 

 לוחות זמנים לסיום טיפול בתביעה .5.5
סגרת )כאמור בהוראת הביצוע בכל מסלול בהתאם( במ כנדרשתביעה שהוגשה  .5.5.1

ואושרה אחד המסלולים: שכר או מחזורים )ענף התיירות או ענף הדבורים בלבד( 

הפיצוי בגינה ישולם ולסכום התביעה שיאושר יתווספו הפרשי ריבית   –ע"י המנהל 

 יום מיום הגשת התביעה. 30והצמדה מתום  

את התביעה או דחה את אופן החישוב של הפיצוי  ע"י הניזוק, לפי דחה המנהל  .5.5.2

 ינמק המנהל את החלטתו בכתב. -המסלול שבחר 

 חוב מס ועיקולים .5.6

ש"ח, ובמידה ונקבע  50,000 -במידה ולניזוק קיימים חובות לרשויות המס, בסכום של למעלה מ

הפיצוי שנקבע לו, לכיסוי  , מסך25%, יעוקל שיעור של ₪ 30,000 -לו פיצוי בסכום הגבוה מ

 החוב האמור.  

יובהר כי עיקולים של צד ג', לפי הוראת בית משפט או רשם הוצאה לפועל, יחולו באופן מלא על 

 סכום הפיצוי המגיע לניזוק.

 תיקון החלטת המנהל -תשלום יתר של פיצויים  .5.7

יובהר כי, במידה ושולמו לניזוק פיצויים, בסכום העולה על סכום הפיצויים שהוא זכאי להם על 

, לתקן החלטתו. במקרה זה העיקריות לתקנות( 1)ג9פי תקנות אלה, רשאי המנהל, לפי תקנה 

יום מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה  30יוחזר סכום היתר תוך 

 וריבית על סכום היתר, מיום ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר.

על סכום הפיצוי שניתן ביתר יחולו הוראות פקודת המיסים )גביה(. על כן יופעלו אמצעי האכיפה 

ת סכום הפיצוי ביתר כולו או לפי פקודת המסים )גביה( כנגד ניזוק שלא ייענה לדרישה להחזר

 חלקו כפי שנדרש.

 קבלת מידע לגבי מצב תביעה באמצעות מסרון ודואר אלקטרוני .5.8

רשות המסים תודיע לניזוק על מצב תביעתו במקרים של: פתיחת תביעה, בקשה לקבלת 

 מסמכים, החלטה של המנהל, ותשלום סופי. 

אר אלקטרוני, יתבקש להצהיר בטופס , באמצעות מסרון או דוכאמור ניזוק שיבחר לקבל מידע

 התביעה כי הוא מעונין בכך. 

יובהר כי מסירת מכתבי החלטה ומכתבי דרישת מסמכים, כאמור באמצעות דואר אלקטרוני, 

 מצאה כדין.אלניזוק שבחר בכך, תהווה 
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 מסירת מידע והצהרות .5.9

ו/או על הצהרות  נסמך החישוב בין היתר על הצהרות בגין היעדרות עובדים במסלולי הפיצוי,

לגבי הרכב מחזור עסקאות ותשומות הנשענת על מהימנות מגיש התביעה. לפיכך יובהר באופן 

ברור כי עובד ו/או בעל עסק אשר יימצא כי אחד מן הדיווחים עליהם הצהיר אינו תואם את 

 הדיווחים בפועל, מעבר להיותו חשוף להוראות הדין הפלילי, תביעתו כולה תדחה על הסף.

  מס הכנסה, מס ערך מוסף וניכוי מס במקור .6

והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס  הפקודה,פי -הפיצוי המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על

 לשנת קבלת הפיצוי. 

עפ"י חוק מע"מ סכום הפיצוי פטור מתשלום מע"מ, אך יש להכלילו בדיווח החודשי בחודש בו  .6.1

 התקבל כעסקה פטורה ממע"מ.

, לנישום הסבור שהוא 20%הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור בשיעור של מסכום  .6.2

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(.

 טלפוני מוקד .7

מרכז מידע ושירות טלפוני בו ניתן יהיה לקבל מענה לשאלות בדבר הזכאות קיים לרשות הניזוקים, 

 להגיש תביעה, אופן הגשת התביעות ופרטים נוספים לגבי התביעה. 

 . 7400703-03   הינו: לבירורים מספר הטלפון 

 15:00 - 08:30השעות: ה' בין ה לפניות במרכז המידע הטלפוני בימים א', ב', ד', מענ

 nezekakif@taxes.gov.ilלקבלת מידע נוסף, לשאלות ולבירורים ניתן לשלוח דוא"ל : 

  0809357-076או פקס  

 הוראות תפעוליות .8

 מתוך הרשימה להלן: מהמש"מהתביעה תוגש באחד  .8.1

   77641, אשדוד 1אשקלון: "מרכז צימר", דרך מנחם בגין  פ"ש - אשדודשלוחת; 

  78190, אשקלון 1: רח' העוז אשקלוןפ"ש; 

  84894שבע -, באר31שד' שזר  :שבע בארפ"ש; 

  באמצעות דואר אלקטרוניnezekakif@taxes.gov.il   

המסמכים הנדרשים לפי הוראת ביצוע זו, תיחשב כאילו יודגש כי תביעה שתוגש ללא כל 

 לא הוגשה.

mailto:nezekakif@taxes.gov.il
mailto:nezekakif@taxes.gov.il
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)א(, תוגש ע"י הנציג 10לחוק מע"מ ותקנה  56תביעה שהגישה שותפות מע"מ מכוח סעיף  .8.2

של השותפות כהגדרתו בחוק. במידה ולא מונה נציג לשותפות, תוגש התביעה ע"י אחד 

 ' הרצ"ב.ח נוסח המפורט בנספחל בהתאםיפוי כוח  לרבותמהשותפים 

 ול מחלקת התביעות הארצית של רשותתביעות אשר יוגשו על ידי הניזוקים, תועברנה לטיפ .8.3

המסים. התביעות ישודרו למחשב במערכת הפיצויים )פפ"א(, וייבחנו בהתאם לכללים שנקבעו 

בחוק, בתקנות ובהוראה זו. החלטת המנהל בדבר סכום הפיצוי )לרבות, דחיית התביעה( 

למערכת )פפ"א(, תאושר ע"י המנהל או מי מטעמו ותועבר לחשבות לצורך ביצוע תשודר 

 התשלום.

המנהל יהיה רשאי לבקש הבהרות מהניזוק, לרבות המצאת מסמכים ודיווחים נוספים, אישורי  .8.4

במקרים בהם נראה כי קיימות תנודות חריגות בדיווחיו לרשויות  כמו גם. דומהוכ רואה חשבון

 וכדומה.מכירות הוניות, דיווחים שלא כדין, תשלומי שכר חד פעמיים  המס, בנוגע לקיום

 במקרים אלו רשאי המנהל לקבוע את הפיצוי בנטרול הסכומים החריגים לפי העניין.

 הודעה בדבר החלטת המנהל תישלח לניזוק בדואר/דואר אלקטרוני )לפי בחירתו(. .8.5

 פי כל דין.אין באמור בהוראת נוהל זו בכדי לפגוע בסמכות המנהל ל .8.6

 ועדת ערר וערעורים .9

יום בלבד מיום שנמסרה ההחלטה לניזוק. את  30ניתן להגיש ערר על החלטת המנהל, בתוך  .9.1

וכן למזכירות  שלעיל, 8.1המפורטים בסעיף מש"מ המשרדי אחד מלהערר ניתן להגיש 

)קומה  84894, באר שבע 31הערר במשרד מיסוי מקרקעין באר שבע, שדרות שזר ועדת 

1.) 

 Ararim@taxes.gov.ilבדואר אלקטרוני   כמו כן, ניתן להגיש את הערר .9.2

)למעט תביעה שהוגשה  עותקים, עם כל הנספחים הנדרשים לנימוקי הערר 4 -הערר יוגש ב .9.3

 .בדואר אלקטרוני(

בהליך הערר, ניזוק יכול לייצג את עצמו ו/או באמצעות עו"ד, בנוסף ניזוק יכול לצרף חוות דעת  .9.4

 לביסוס טענותיו. עד מטעמו או

  העיקריות.הליכי ערר יהיו בהתאם לתקנות  .9.5

קבע לפי סדר הזמנים שעומד לרשותה, מזכירות ועדת הערר, תזמן את הצדדים, לדיון שי .9.6

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המחוזי בבאר שבע,  ניתן לערער, בבעיה משפטית, לבית המשפט על החלטת ועדת הערר,  .9.7

להמציא העתק מהערעור,  המערערעל ימים מיום שהובאה ההחלטה לידי המערער.  30תוך 

 עם הגשתו, לפרקליטות מחוז דרום.

 בברכה 

 רשות המסים בישראל
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 לטפסים מונגשים באתר רשות המסים לחץ כאן

  7226טופס  -נספח א' 
 

  

https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
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 רשימת ישובים ב"אזור מיוחד במסלול שכר" –נספח ב' 
 חולית בן זכאי אבו טראש

 חלץ בני דקלים אבו עבדון )שבט(

 חפץ חיים בני דרום אביגדור

 חצב בני נצרים אבן שמואל

 אשדוד-חצור בני עי"ש אבשלום

 חצרים בני ראם אוהד

 טל אור בניה אום בטין

 יבול ברור חיל אופקים

 יבנה ברורים אור הנר

 יד בנימין ברוש אורות

 יד מרדכי ברכיה אורים

 יד נתן בת הדר אחווה

 יושיביה גבולות אחוזם

 יכיני גבים איבים

 ינון גבעולים איתן

 יסודות גבעות בר עזי-אל 

 ישע גבעת ברנר אל אסד )=אסד(

 יתד גבעת ישעיהו אלומה

 כוכב מיכאל גבעתי אליאב

 כיסופים גברעם אמונים

 כמהין גדרה אמציה

 כנות גיאה אסד )שבט(

 כפר אביב גילת ארז

 כפר אחים גלאון אשבול

 כפר הרי"ף גן הדרום אשדוד

 כפר ורבורג גן יבנה אשכולות

 זוהריםכפר  גני טל אשל הנשיא

 כפר מימון גפן אשקלון

 כפר מנחם גת )קיבוץ( באר גנים

 כפר מרדכי דבירה באר טוביה

 כפר סילבר דורות באר מילכה

 כפר עזה דקל באר שבע

 כרם יבנה )ישיבה( הודייה בארי

 כרם שלום הוזייל )שבט( בטחה

 כרמי קטיף ורדון ביצרון

 כרמייה זבדיאל בית אלעזרי
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 כרמית זוהר בית גוברין

 להב זיקים בית גמליאל

 להבים זכריה בית הגדי

 לוזית זמרת בית חלקיה

 לכיש זרועה בית ניר

 לקיה זרחיה בית עזרא

 מבועים חוות השקמים בית קמה

 מבטחים חוות יזרעם )יזרעם( בית רבן )גבעת וושינגטון(

 מבקיעים חוות מיגדה בית שקמה
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 רנן ניר עוז מגן

 רעים ניר עם בתיהמזכרת 

 שבי דרום ניר עקיבא מחנה יפה

 שדה דוד נירים מחנה מרים

 שדה יואב נצר חזני מחנה תל נוף

 שדה משה נתיב העשרה מישר

 שדה ניצן נתיבות מלילות

 שדה עוזיהו סגולה מנוחה

 שדה צבי סופה מסלול

 שדות מיכה סנסנה מסמיה

 שדי אברהם סעד מעגלים

 שדמה עגור מפלסים

 שדרות עד הלום )א.ת. עד הלום( מפעלי אבשלום

 שובה עוזה מפעלי כנות )פארק תעשיות כנות(

 שובל עומר מפעלי מעון*

מפעלי צומת מלאכי* )א.ת. באר 

 שומרייה עוצם טוביה(

 שוקדה עזר מרכז שפירא

 שחר עזריקם משגב דב

 שיבולים עין הבשור משואות יצחק

 שלווה עין השלושה משמר הנגב

 שלומית עין צורים משען

 שפיר עלומים נאות )רמת( חובב

 שקף עמיעוז נגבה

 און(-שריגים )לי ערוגות נגוהות

 שרשרת עשרת נהורה

 שתולים פדויים נוגה

 תאשור פטיש נווה

 תדהר פעמי תש"ז נווה הרצוג

 תושייה פרי גן נווה מבטח

 תימורים צאלים נועם

 תירוש צוחר נחושה

 תל שבע צופייה עוזנחל 

 תלמי אליהו צפרירים נחלה

 תלמי ביל"ו קבוצת יבנה נטע )מרשם(

 תלמי יוסף קדמה ניצן

 תלמי יחיאל קדרון ניצן ב
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 תלמי יפה קוממיות ניצנה )קהילת חינוך(

 תלמים קלחים ניצני סיני

 קריית גת ניצנים

תעשיון מבצע* )פארק תעשיות 

 ראם(

 תעשיון ראם* קריית מלאכי ניר בנים

 תעשיות ספירים קרית עקרון ניר גלים

 תפרח רבדים ניר ח"ן

 תקומה רהט ניר יצחק

 צאנע )שבט(-תראבין א רווחה ניר ישראל

   רוחמה ניר משה
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 נספח ג' -  רשימת ישובים ב"אזור מיוחד בענף התיירות"
 נספח ד' -  מפת אזור מיוחד בענף הדבורים

  

 סופה יד מרדכי אבשלום

 סעד יושביה אוהד

 הבשורעין  יכיני אור הנר

 עין השלושה ישע אורים

 עלומים יתד איבים

 עמיעוז כיסופים ארז

 פרי גן כפר מימון בארי

 צאלים כפר עזה בית הגדי

 צוחר כרם שלום בני נצרים

 רוחמה כרמיה ברור חיל

 רעים מבטחים גבולות

 שדה אברהם מבקיעים גבים

 שדה ניצן מגן גבע

 שדרות מלילות גבעולים

 שובה מעגלים גברעם

 שוקדה מפלסים דורות

 שיבולים נווה דקל

 שלומית נחל עוז זיקים

 שרשרת ניר יצחק זמרת

 תושיה ניר עוז זרועה

 תלמי אליהו ניר עם חוות השקמים

 תלמי יוסף נירים חולית

 תקומה נתיב העשרה יבול
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ימי ההיעדרות לכלל הניזוקים 10מסלול שכר עד –גיליון חישוב סכום הפיצוי  –נספח ה 

  

תאריךנספח ה' לטופס 7226 

יש למלא את כל הנתונים הנדרשים בטופס עבור כל עובד בגינו נתבע הפיצוי . לגבי עובד שהפרטים לגביו לא מולאו -לא יחושב הפיצוי 

מספר תיק ניכוייםמס' תיק מס הכנסהמספר עוסק במע"משם העסק

חתימהשם ממלא הדוח

ת.זתפקיד

מס'

ת.ז. העובד
תאריך תחילת 

העסקה

מס' טלפון 

ליצירת קשר

ימי היעדרות 

בשל המצב 

הביטחוני

סכום 

הפיצוי ליום

סה"כ פיצוי 

לעובד

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

-  סה"כ עובדים וימי היעדרות

קרן פיצויי פעולות איבה

רשימה מרכזת של ימי היעדרות לתביעות של עד 10 ימי היעדרות )כולל(

שם העובד

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

https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
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לכלל הניזוקיםימי היעדרות  10מסלול שכר מעל  –גיליון חישוב סכום הפיצוי  -נספח ו'

 
  

תאריךנספח ו' לטופס 7226

קרן פיצויי פעולות איבה

מספר תיק ניכוייםמס' תיק מס הכנסהמספר עוסק במע"משם העסק

חתימהשם ממלא הדוח

ת.זתפקיד

שכירים בעסקו של הניזוק2רגיל1

2עובדי קבלן כוח אדםקבלן כוח אדם
חברי קיבוץקיבוץ

מלכ"ר

מס'

ת.ז. העובדשם העובד
מס' טלפון 

ליצירת קשר

תאריך תחילת 

העסקה

סה'כ שכר 

עבודה 

בחודשים מאי, 

יוני ויולי 2018

 ימי 

העבודה 

בחודשים

 במאי, 

יוני ויולי 

2018

שכר 

עבודה 

יומי

ימי 

היעדרות

מקדם 

הפיצוי

סכום 

הפיצוי 

לעובד

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

- -סה"כ

הנחיות למילוי הגיליון:

3. יש למלא גיליון חישוב נפרד לכל סוג של עובדים )שכירים בעסק, עובדי קבלן כוח אדם, חברי קיבוץ(. כל גליון יישמר ויוגש בקובץ נפרד יחד עם העתק מודפס וחתום.

1. יש למלא את כל הנתונים הנדרשים בטופס עבור כל עובד בגינו נתבע הפיצוי. לגבי עובד שהפרטים לגביו לא מולאו - לא יחושב הפיצוי .

2. יש למלא את גיליון החישוב במחשב ולצרף לתביעה במדיה דיגיטלית. לאחר מילוי הדוח יש להדפיסו, להחתימו ולצרפו לתביעה יחד עם הגיליון האלקטרוני.

ת לכלול בטופס זה אך ורק פרטים נכונים ומדויקים אודות היעדרות העובדים בשל המצב הבטחוני אני מתחייב/
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 הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני באזור המיוחד בדרום -נספח ז' 
 

 תאריך________________

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

 הביטחוני
 

אני הח"מ ______________________________ )שם פרטי ושם משפחה(, ת.ז. 

_________________ 

__________מס'________ בישוב המתגורר ברחוב ________________

 ,______________________ 

 מצהיר בזאת כי בין התאריכים, המפורטים להלן )ועד בכלל(:

מ_____________ ל ______________ )בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד 

)____________ 

ועד  מ_____________ ל ______________ )בהיעדרות חלקית: בין השעות ______

)____________ 

מ_____________ ל ______________ )בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד 

)____________ 

מ_____________ ל ______________ )בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד 

)____________ 

 מ_____________ ל ______________ )בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד

)____________ 

מ_____________ ל ______________ )בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד 

)____________ 

 ובסה"כ  ______________ ימי עבודה.

 )יש לסמן את האפשרות המתאימה(:

__________ )שם המעסיק/מקום העבודה בפועל( המצוי _נעדרתי ממקום עבודתי____________ 

 .הוראת השעה כאמור בתקנות פיקוד העורףבישוב ___________________, בשל הוראות 

נעדרתי ממקום עבודתי __________________________ )שם המעסיק/מקום העבודה בפועל(   

, הנמצא עימי. אני מצהיר בזאת כי בן/בת זוגי או מי מטעמי, 14לצורך השגחה על ילדי שהינו מתחת לגיל 

 ורך השגחה על אותו ילד, בימים המפורטים לעיל.לא נעדר/ה מעבודתו/ה או עיסוקו/ה או משלח ידו/ה לצ

https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
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נעדרתי ממקום מעבודתי ____________________ )שם המעסיק/מקום העבודה בפועל(  עקב   

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ"ח  5היותי מוגבל רפואית עפ"י ההגדרה בסעיף 

 , אשר מנעה ממני להגיע למקום עבודתי.

נעדרתי ממקום מעבודתי _____________________ )שם המעסיק/מקום העבודה בפועל(  עקב   

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  5היותי הורה לילד עם  מוגבלות  רפואית בהתאם להגדרה בסעיף 

 ., אשר מנעה ממני להגיע למקום עבודתי 1998-מוגבלות, התשנ"ח 

צהיר בחתימתי, כי לא נעדרתי בתאריכים אלו בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים. אני מ

אני מצהיר כי לא עבדתי בפועל בכל מקום אחר בתקופת ימי ההיעדרות, וכי השכר עבור ימי ההיעדרות 

 שולם לי במלואו ע"י מעבידי.

הודעה שאינה נכונה, יהיה דיני מאסר עד אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, כי אם אמסור הצהרה, ידיעה או 

 .  1961-)ב( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 57שנה, ע"פ סעיף 

 זה שמי ותוכן הצהרתי אמת.

שם 

 ___העובד/ת__________

 /המעסיק בפועלעד לחתימה מטעם ההנהלה

_____________________ 

  

 _______________________________________תפקיד 

 __________________________________________חתימה חתימה________________
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 הצהרת השותפים בתיק תביעהייפוי כוח ו -נספח ח' 
 תאריך:  ______________

 לכבוד

 נזק עקיף -מוקד הפיצויים 

 רמת גן

 .____________________הצהרת השותפים בתיק תביעה שמספרה הנדון: 

אנו _____________________________, השותפים אשר שותפים בשותפות בשם 

 _______________, מספר שותפות _______________, מצהירים בזה כדלקמן:

זו, מוגשת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף, באזור המיוחד בדרום, אליה מצורפת הצהרתנו  .א

בשם השותפות ע"י שותפנו __________________, ת.ז. _________________ וכל 

 הנאמר בה נעשה על דעתנו ובהסכמתנו המלאה.

אין השותפות ו/או מי משותפיה מגיש תביעת פיצויים נוספת בגין נזק עקיף, באזור המיוחד  .ב

 בדרום, במסלול שכר או בכל מסלול אחר.

 חתימה זהות מספר תעודת שם השותף

   

   

   

   

 

 תודה ובברכה,
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 ייפוי כוח כללי להגשת תביעה  בגין  "נזק עקיף"  -נספח ט' 
 

_+_________________________ 

 שם וחתימה של השותף מגיש התביעה

______________ ממנה בזה את ________________ ,  -אני הח"מ _______________ מ

בתוקף תפקידו כ __________, מרחוב ____________מס' _______ מהעיר ________)כולם ביחד 

 וכל אחד לחוד( להיות באי כוחי:

להגשת תביעתי למנהל מס רכוש וקרן פיצויים בעניין פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם לי בשל המצב הביטחוני 

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק דרום. ולפי ב המיוחד זורבא

 . 2019 –טעקיף()הוראת שעה( תשע"

מבלי לפגוע בכלליות, במינוי הנ"ל יהיו באי כחי רשאים לעשות ולפעול בשמי ובמקומי ולבצע את הפעולות 

 בקשר לתביעתי בגין נזק עקיף שארע לי  והנובע ממנו כדלקמן : הבאות, כולן ומקצתן הכל

ולהגיש כל תביעה לפיצוי, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן  7226לחתום על טופס  .1

רשות לערר, ערעור, הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל ללא 

 (.מחק את המיותררכי הדין ולכל דין )יוצא מן הכלל ובכפוף לחוק לשכת עו

לבקש, לקבל ולהגיש לרשות המסים חוות דעת חשבונאיות, כלכליות ושמאיות או חוות דעת אחרת  .2

ו/או אשר  3/2018הנוגעת לעניין הנ"ל. בכלל זה יהיו כל המסמכים הנדרשים בהוראות הביצוע 

 יידרשו ע"י רשות המיסים לוודא נכונות הנתונים והמסמכים.

יהיו רשאים להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל  -מייצג עו"ד/ רו"ח / יועץ מסה

פקיד תביעות , בפקיד שומה גוש דן, מפקחי רשות המסים במוקד נזק עקיף , ושומה פקיד

הן ממשלתיים והן אחרים עד   מוסדות אחריםאו  בתי דין למיניהם, כל בתי משפט, שלטוניות

 וף לחוק לשכת עוה"ד ולכל דין.לדרגה אחרונה ובכפ

לטופס התביעה  1להצהיר ולהתחייב בשמי על מה שיידרש ע"י רשות המיסים ובכלל זה סעיף  .3

 במלואו ולפעול לקיומו ולנכונותו של התצהיר האמור. 7226

להגיש ולקבל בשמי כל מסמך ונתון כפי שיידרש ע"י רשות המיסים ו/או כפי שבא כוחי ימצא לנכון  .4

 בכל עניין הקשור בתביעתי. 

לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל  .5

 הקשור בתביעתי. עניין

אים להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן המייצג עו"ד/ רו"ח / יועץ מס יהיו רש .6

למייצג אחר ממשרדו של  מיופה הכוח, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי 

ראות עיניו ובכלל זה לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם התביעה או עם עניני 

 ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.הנ"ל והנני מאשר את מעשיו או מעשי 

https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx


 41 

 

 *המילים האמורות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהפך.

 חתימה_______ולראיה באתי על החתום היום ___________

 

 הנני מאשר את חתימת הניזוק  הנ"ל, כי מינה את מר __________________ בכל האמור לעיל.

 _____________חתימה_______________  מ.ר. _____________עורך דין/ רו"ח/יועץ מס
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 :הצהרה הניזוק על נזק עקיף שנגרם באטרקציה תיירותיתנספח י' 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. __________, מרחוב ____________מס' _______ מהעיר 

 ________ 

 מספר תיק במס הכנסה________________ במשרד פקיד שומה____________________

 מצהיר בזאת כי:

, כמשמעותו בהוראת ביצוע "התיירות בענף אזור המיוחד"בברשותי אטרקציה תיירותית  .1

: )פרוט מהות , העוסקת ב3/2018

 ________________________________________________העסק(

,  1959 -א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט40כאמור בסעיף מדובר באטרקציה תיירותית  .2

 מהסיבות שאפרט להלן:

___________________________________________________________ .א

______ 

___________________________________________________________ .ב

______ 

___________________________________________________________ .ג

______ 

___________________________________________________________ .ד

______ 

בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק כאמור  נגרם לי נזק עקיף בתקופה המזכה .3

  .2019-מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה(, התשע"ט

 ולראיה באתי על החתום היום ___________.

______________________ 

 חתימה

 הנני מאשר את חתימת הניזוק  הנ"ל

 ____________חתימה_______________ מ.ר.________________עורך דין/ רו"ח/יועץ מס
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