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 מבוא .1

מסרכושוקרןפיצויים)תשלוםתקנותאישרהועדתהכספיםשלהכנסתאת2012בדצמבר4ביום .1.1
התשע"ג שעה(, )הוראת עקיף( ונזק מלחמה )נזק "2012-פיצויים( ,"(תקנות הוראת השעה)להלן:

יפורסמו הקרוביםברשומותאשר עקיףבימים נזק בגין הפיצוי אופן את לקבוע התקנות מטרת .
 שבין בתקופה  23.11.2012-לבין ה 14.11.2012-השנגרם המצבפת הפיצויתקו" -)להלן בשל )"

" )להלן: הארץ בדרום בעורף" מיוחד "מצב שהוכרז באזור והמסומןהאזור המוכרזהביטחוני )"
 במפהשצורפהכנספחב'להוראתביצועזו.

,בענפיבאזורהמוכרזעלפיהחוקוהתקנותשהותקנולפיו,רשאיבעלעסק)יחידאוחברבניאדם( .1.2
המסחר התעשייה, השירותים, החקלאות, נזקעקיףשנגרםלו להגישתביעהבגין בשלוהתיירות,
הביטחוני המצב באזור ורשום( )ממוקם מצוי שעסקו ניזוק השעה, הוראת תקנות לפי המוכרז,.

שנגרםלו.בגיןנזקעקיףלהגישתביעהיהיהזכאי

נזק עקיף" האמורה,–" בתקופה הביטחוני המצב בשל שנגרם השוניםנזק למסלולים בהתאם
הנזקלהנחתדעתושלהמנהל,ובכלקיומווגרימתושללאחרשהוכח,שיפורטו,בהוראתביצועזו

מקרהלאיותרמחישובהפיצויעלפיאחדהמסלוליםשנבחרעלידיהניזוק.

"(,הטופס"לן:)להעמוד ענן 7116ס'תביעהלקבלתפיצויכמפורטבהוראהזותוגשעלגביטופסמ .1.3
,ובמשרדפקידשומהגושדןובת"א:בבניןבאשקלוןואותוניתןלקבלבמוקדימסרכושבשדרות

 הממשלה באזור–קרית הכנסה מס ממשרדי אחד בכל וכן  הכניסה, בקומת המודיעין דלפק
 בסעיף מופיעה מלאה )רשימה להורידלהלן(10הדרום או האינטרנטו, מאתר

(www.mof.gov.il/taxes.) 

:מועדי הגשה  .1.4 1.1.2013מיוםהגשתתביעותתתאפשרהחל . להגשתתביעות, הנוהמועדהאחרון
.30.4.2013ביום

ודרך .1.5 אתאופן נועדלהבהיראתהוראותתקנותהוראתהשעה, זו המידעהמובאבהוראתביצוע
ולסייעלניזוקלמלאאתטופס,הגשתהתביעה,הליךבדיקתהתביעה,תנאיהזכאותלהגשתתביעה

התביעההמצ"בכנספחא'.

 

 מסלולי הפיצויים המוצעים .2

:בגיןנזקעקיףבאחדמתוךשלושתהמסלוליםתביעהלהגישהמוכרזככלל,רשאיכלניזוקבאזור .2.1
 ומסלול מחזורים מסלול עבודה, שכר מסלול כפי נמצאהוצאות, הוא אם אלא להלן, שיפורטו

לאיוכלברשימותהחריגים. ניזוקאשרהגישתביעהבאחדהמסלוליםהאמורים, מובהרבזאתכי
 להגישתביעהמתוקנת/נוספתבמסלולאחר.

 .2.2 לפי נזקעקיף בגין לפיצוי ניזוקהזכאי של לפגועבזכויותיו, כדי בהוראתביצועזו תקנותמסאין
עקיף(רכוש ונזק מלחמה )נזק פיצויים( )תשלום פיצויים האמור,.1973-ג"להתש,וקרן על בנוסף

 עד של שבטווח באזור נמצא שעסקו בתקופת7ניזוק מלחמה, נזק לו ואירע עזה מרצועת ק"מ

 ההכרזה,רשאילבחורביןפיצוילפיתקנותהוראתהשעהאלולביןפיצוילפיהתקנותהעיקריות.

וגשתוזןלמערכתותעבורבדיקתתקינותוזכאותלהגשתהבמסלולשנבחר.לאחרבדיקתתתביעהש .2.3
 להכלהמסמכיםהנדרשיםהתביעהובמידהשנמצאכי ומלאוצורפו תקין התביעההוגשהבאופן

ש החריגים ברשימת נכלל אינו יוהניזוק להלןפורטו כיהתביעהתיבדק, יובהר לאישור. ותועבר
 הוסמךעלידורשאילדרושכלנתוןאומסמךשסברכיהואנדרשלבדיקתהתביעה.המנהלאומיש

במידהונמצאההתביעהתקינהובתנאישלאנדרשומסמכיםנוספיםאוהשלמת-תשלום מקדמות .2.4
יוםמיוםהגשתהתביעהבמלואה,45דיווחיםמהניזוק,ובמידהולאהודיעהמנהלעלהחלטתובתוך

http://www.mof.gov.il/taxes
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 של מקדמה המנהל יעביר שבחר, במסלול החישוב ולאופן למסור שעליו לנתונים 50%בהתאם
 מסכוםהפיצוישיחושבלניזוק.

יוםמיוםהגשתהתביעהבמלואהוהמנהללאהודיעעלהחלטתולניזוק,תועבר180,אםחלפובנוסף
 מסכוםהפיצוישחושבכאמור.40%מקדמהנוספתבשיעורשל

המסלולשבחרדחה .2.5 הניזוקלפי עלידי החישובשלהפיצוי -המנהלאתהתביעהאודחהאתאופן
 .ינמקהמנהלאתהחלטתובכתב

תנאילהגשתתביעהבכלאחדמןהמסלולים,הואכישולמהמשכורתלעובדיםשנעדרובשלהמצב .2.6
 הביטחוני,כהגדרתמונחיםאלהבתקנותהוראתהשעה.



 

 שכרמסלול   .3

 מסלולה אורית .3.1

 כולהאוחלקה, שנעדרומהעבודהבתקופתהפיצוי, בהתקייםמעבידששילםשכרעבודהלעובדיו
יהיהרשאילהגישתביעהבמסלולזה.,להלן3.2.2התנאיםהמפורטיםבסעיף

 אופן חישוב הפיצוי .3.2

,השירותים,המסחר,סכוםהפיצויהעקיףשישולםלניזוקהמעסיקעובדיםבענפיהתעשייה .3.2.1
 יחושבכדלקמן:והחקלאותהתיירות

כשהואמוכפלבסךימיההיעדרות,היומיהעבודהשכרלכלעובדשבגינונתבעהפיצוי,יחושב (1
;"(ימי ההיעדרות"-)להלןבתקופתהפיצויעובדהשל

 (לכלאחדמהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,יסוכמויחד;1הסכומיםשחושבובסעיף) (2

 .(לעיל,יוכפלבמקדםהפיצוי2)הסכוםשחושבבסעיף (3

:מעסיקשישלומספרסוגיעובדים)כגוןשכיריםו/אועובדיכוחאדםו/אוחבריקיבוץ(הערה
 יחשבבגיןכלסוגעובדיםבטופסנפרדאתמקדםהפיצוילכללהעובדיםמאותוסוג.

למעט מפורטלהלן,כימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוק-"ימי היעדרותלענייןזה," .3.2.2
,מילואים או בשבת ובחג וביום שישיחופשת לידה, ימים שנעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, 

 אלה, בימים רגיל באופן שמועסק מי ולמעט עובדים שהגיעו למקום העבודה ושהו מלבד
 .יוםבועבדהעובדמחוץלמקוםהעסקלאייחשבכיוםהיעדרות.במקלטים

 המזכהבפיצויתיחשבאחתמאלה:היעדרותעובדים

ובלבדשבתקופת .א לפיהוראותפיקודהעורף, נעדרמעבודתו עובדשבתקופתהפיצוי
 המוכרז.היעדרותונמצאמקוםעבודתוביישובהנכללבאזור

 .ב עקבהוראהעלסגירתהנמצאעמועובדשנעדרמהעבודהלצורךהשגחהעלילדו, ,
פיקודהעורףעד שאושרהע"י שניתנהאו שוהההילד, לומדאו מוסדהחינוךשבו

שניתנאים23.11.12ליום ובלבדשבתקופתהיעדרותושלהעובדמתקיימיםלגביו ,
 מצטבריםאלה:
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 המוכרז.נמצאמוסדהחינוךביישובהנכללבאזורבתקופתהפיצוי 

 חדמהתנאיםהבאים,והואהצהירעלכךבכתב:מתקייםלגביהעובדא 

חזקתוהבלעדיתשלהעובדאושהעובדהוא)א(הילדנמצאבמשמורתואוב
 הורהיחידשלהילד;

בןזוגושלהעובדהואעובדאועובדעצמאי,ולאנעדרמעבודתו,מעסקואו)ב(
עובדאומעיסוקובמשלחידו,לצורךהשגחהעלהילד,ואםבןהזוגאינו

נבצרממנולהשגיחעלהילד.–עובדעצמאי

 לעילהוראות אוהמפורטות לומד שבו החינוך מוסד סגירת עקב מהעבודה היעדרות לעניין

הי אם יחולו לא העובד, של ילדו בעתישוהה זוגו, בן של או העובד של העבודה במקום תה
הילד.היעדרותהעובדכאמורבפסקהזו,מסגרתנאותהלהשגחהעל

והשירותים הרווחה שר בידי שאושר )מי "אומן" שהוא עובד על גם יחולו אלה הוראות
על הוראותאלהלאיחולו זוגו(. עםבן יחד ובין לבד בין לשמשמשפחתאומנה, החברתיים,
העניין, לפי המאמץשלהילד, או הטבעי אםהורהו כאמורבס"ק)ב(, עובדשהשגיחעלילד,

בשלאותויוםהיעדרות,לצורךהשגחהעלאותוילד.קיבלפיצוי

 הגדרות זה לעניין חינוך" "מוסד "ילד", יחיד", עובדים–"הורה על הגנה בחוק כהגדרתם
.2006–תשס"והבשעתחירום,

  העובדנעדר3.2.2עלאףהאמורבסעיף תחשבגםיוםשבו היעדרותעובדיםהמזכהבפיצוי
באזור נמצא החינוך שמוסד ובתנאי מועסק, הוא שבו החינוך מוסד סגירת בשל מעבודתו

 המוכרזונסגרבהוראותפיקודהעורף.

עיףמתקייםהאמורבס,אשרלגביעובדוהמוכרזמעבידשעסקומצוימחוץלאזור-ניזוק חוץ
ובלבדשב3.2.2 להגישתביעהבמסלולהשכר, יהיהזכאי יצהירעלכךשעובדוהמעבידלעיל,

.,ושהיעדרותונבעהבשלהשגחהעלילדוביוםהיעדרותוהמוכרזאזורההיהתושבהאמור

,בהתאםלאעבדהעובדבחלקמיוםהעבודה,ישולםחלקיחסימהפיצויהמחושבלאותויום .3.2.3
התשל"ג עקיף(, ונזק מלחמה פיצויים()נזק )תשלום פיצויים וקרן רכוש מס 1973-לתקנות

 .בודהלאתפחתמשעהאחתברציפותובלבדשההיעדרותמהע

בשכר העבודה היומיהגדרת" .3.2.4 זהייחשבתקנות"יהיהכהגדרתו כךשלענין הוראתהשעה
.לענייןזהתוספותיכלולביןתוספות בלא"שכרהעבודההיומי"כשכרהרגילליוםשלהעובד,

תשלומיםשנתיים,שעותנוספות,בונוסים,תשלומיםחדפעמיים,מתנותלחגים,פרמיות,היתר

 כוננויות,החזריהוצאותוגילוםמסבגינםוכיו"ב.

 ברוטו לשכר כי עוד )כגון:לאיודגש המעביד ששילם/שהפריש סוציאליות הוצאות יתווספו
 הפרשותלקרןפנסיה,גמל,פיצויים,קרןהשתלמותוביטוחלאומי(.

ישלחשב-יומי השכר העבודה  חישוב .3.2.5 לצורךחישובשכרהעבודההיומילכלעובדשנעדר,
 בסעיף כאמור ברוטו הרגיל השכר עלות סך אוגו3.2.4את בחודשים ספטמברלעיל, סט,

יום.יובהרכיהשכריחושבלפיהשכרששולםבידיהמעביד66-,ולחלקב2012ואוקטוברלשנת
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 העובד של שכרו בשל דין כל החובהלפי שילםאתתשלומי שהמעביד החודשיםבגיןובתנאי
 האמורים.

גלו .3.2.6 שכר לעובד משולם בו במקרה חישוב )לעניין בחשבון יובאו בלי, היומשכר יהעבודה
 שבתאו-באותםמקריםבהםעבדוהעובדיםגםבימישישי ימיעבודהלכלחודש.22לעובד(
 ן,לפיהענין.יובאוימיםאלהבחשבו-ימיחג

רהחללעבודבמהלךאחדהחודשיםהללו,ו/אועדיוםעובדאש-חישוב השכר לעובד חדש  .3.2.7
13 החי2012בנובמבר לצורך בחשבון יובאו המאוחר, לכל ימי,שוב, ומספר שכר תשלומי

13ו/אועדיום2012העבודהמיוםתחילתעבודתוועדתוםחודשאוקטובר  .2012לנובמבר
האמורלעיליחולובלבדשהוכיחהמעבידלמנהלכיהעובדעבדוהיהרשוםכעובדמןהמניין

 לפניתקופתההכרזה.

השכר-תקרת שכר העבודה היומי .3.2.8 וחצי לפעמיים עד יוגבל עובד לכל היומי העבודה שכר
ש"חליום)בהתאםלנתוניהלמ"סמיום1,020קרי:לאיעלהעל22-הממוצעבמשק,מחולקב

 (.5.12.12

 סךהשכרששולםבגיןימיהיעדרותלכלהעובדיםיוכפלבמקדםהפיצויכמפורטבנוסחה. .3.2.9

 נוסחת הפיצוי .3.3

 :)משמאללימין(הינהשכרבמסלולבגיןעובדהפיצוינוסחתחישוב

 

 

 

:פירוט

 העובדים כל על זו נוסחה הפעלת של סיכום הינו למעביד העקיף הפיצוי המצבסך בשל שנעדרו
יהיהבמתכונתגיליוןלעיל.הדיווח3.2.2כמוגדרבסעיף בגיןמסלולזהלגביכללהעובדיםשנעדרו,

החישובשצורףבנספחג'להוראתביצועזו.בנוסףישלהגישאתגיליוןהחישובבמדיהדיגיטלית.

יודגשכילגביעובדשנעדרחלקמיוםהעבודה,בחישוב"מספרימיההיעדרותשלהעובד"יחושברק
הכאמור,ובלבדשהיעדרותזואיננהפחותהמשעהאחת.החלקהיחסימיוםהעבוד

 מקדם הפיצוי:

 ;132.5%–עבורניזוקשאינוחברתכוחאדם

 ;117%–עבורניזוקשהואחברתכוחאדם

 משכרמינימום.15.5%–)בגיןעובדיחברתכ"א(עבורניזוקשהואמעסיקבפועל 

 ;100%-קיבוץעבורחבריקיבוץהעובדיםאצלניזוקשהוא

 .האמוריםלפיהתנאים125%–להלן(3.6עבורניזוקשהואמלכ"רזכאי)ראהסעיף

 

 חישוב הפיצוי לניזוק בגין מועסקים באמצעות חברות כוח אדם  .3.4

הפיצוי

העקיף

לעובד

= 
מקדם

 הפיצוי
X

מספרימי

ההיעדרות

שלהעובד

X 

שכרהעבודה

היומי

 לעובד
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המעסיק "–סכוםהפיצוילקבלןכוחאדםשעובדיומועסקיםבפועלאצלמעסיקאחר)להלן .3.4.1
אצלבפועל המועסק עובד כל עבור "(. של בשיעור הפיצוי יהיה בפועל משכר117%מעסיק

העבודההיומישלהעובדכשהואמוכפלבסךימיההיעדרותשלאותועובד,אשרנעדרמעבודתו
 לעיל.3.2.2בשלהתנאיםהמפורטיםבסעיף

 יודגשכיקבלןכוחהאדםיוכללהגישתביעהרקבמסלולשכר. .3.4.2

לעובדאשרמועסקבאמצעותחברתכוחאדם,תוכלשיומייודגשכיתביעהבגיןשכרעבודה .3.4.3
 להיותמוגשתאךורקבאמצעותחברתכוחהאדםבמסלולהשכר.

המועסקים עובדים לו יש ואשר השכר, הגישתביעהבמסלול אשר בפועל למעסיק כי יודגש
 של שיעור לפי פיצוי יינתן בלבד, עובדיםאלו עבור אדם. כוח משכר15.5%באמצעותקבלן

 המינימוםהמפורסםע"יהמוסדלביטוחלאומי,כמפורטלהלן:

o ₪(30.76-)סכוםהפיצוילאחרהכפלהבמקדםליום₪198.46ימיםבשבוע5למועסק 

o (26.66-הפיצוילאחרהכפלהבמקדםם)סכוליום₪172.00 ימיםבשבוע6למועסק₪ 

 לעבודהבשלהמצבהביטחוני.כשהואמוכפלבסךימיההיעדרותשלהעובדשלאהגיע

 .3.4.4 המועסקים האדם, כוח קבלן של עובדיו ידולגבי על ובפועל נשלחיםבמישרין אינם אשר
 לעיל.3.2,יחושבהפיצויכאמורבסעיףלעבודאצלמעסיקבפועל

 יחולעליחידהמעסיקעובדסיעודיו/אועובדבמשקבית.יובהרכיהפיצויבמסלולזהלא .3.4.5

 

 לניזוק שהוא קיבוץחישוב הפיצוי  .3.5

 .3.5.1 בהתאםלהוראותשנקבעולניזוק)שאינם חברי קיבוץ(עובדיו השכיריםקיבוץיפוצהבגין

 (.לעיל3.2חקלאותותיירות)ראהסעיף,שירותים,מסחר,שמעסיקעובדיםבענפיתעשייה

 :יפוצההקיבוץגםבגין"שוויעבודתחבריהקיבוץ"כמפורטלהלן,בנוסף .3.5.2

פירסמה – עבודת חברי הקיבוץ""שווי   אשר שכיר למשרת הממוצע לשכר השווה סכום
8,935ש"חליוםעבודה)410המהווהסךשל,5.12.12מיוםהמרכזיתלסטטיסטיקההלשכה

ב מחולק ל22-ש"ח הקרובים10-ומעוגל חברש"ח של ההיעדרות ימי בסך מוכפל כשהוא ,)
להמצבהביטחוני.הקיבוץשנעדרממקוםעבודתובקיבוץבש

יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ העוסקים בענפי הקיבוץ  
 היצרניים בלבד, דהיינו, בפעילות המניבה הכנסות עסקיות לקיבוץ.

 

 מלכ"ר זכאי .3.6

 .3.6.1 בסעיף כמשמעותו ציבורי מוסד התנאים2)9ניזוקשהינו שני לגביו לפקודהשמתקיימים )
 "(:מלכ"ר זכאי"-)להלןהבאים

 (1 המס בשנת מהכנסתו לפחות 2011שליש סעיף לפי השנתי בדוח שדווחה 131כפי
 סעיף לפי מתמיכה הגיעה לא 3לפקודה, התשמ"ה התקציב, יסודות לחוק ,1985–א
 מתמיכהמרשותמקומיתאומתרומות.

,כפישדווחהבדוח2011(שלהמוסדהציבוריבשנתהמס50%-עיקרהכנסתו)למעלהמ (2
 סעיף לפי 131השנתי קטן בסעיף כמפורט ותרומות מתמיכות שלא לעיל,1לפקודה,
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 מוצריםהייתהממכירתשירותיםאו , השנה, ובמהלךרובחודשי שוטף באופן –)להלן
 "(.פעילות מניבת הפדיון"

 .3.6.2 מ"פעילותכשהואמוכפלבחלקהיחסישלההכנסה125%מקדםהפיצוילמלכ"רזכאיהינו
 מניבתהפדיון"מתוךכללהכנסותיושלהמלכ"ר.



 



 אופן ההגשה והטיפול בתביעה .3.7

 לתביעהיצורפוהמסמכיםהבאים: .3.7.1

 כנדרש.וחתוםממולא המצורףכנספחא'להוראתביצועזו,7116מס'טופסתביעה 

 העתקמודפסמגיליוןחישובהשכרבוקייםסיכוםהפיצוילכללהעובדים,כמפורט
 במדיהג'בנספח כאמור החישוב גיליון את להגיש יש בנוסף זו. ביצוע להוראת

 דיגיטלית.

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

 יועץבמידהשהתביעהמוגשתבאמ עו"ד, צעותאדםאחרשאינוהניזוק)כגוןרו"ח,
כוח ייפוי לצרף יש המסים, רשות במרשמי הניזוק כמייצג רשום אינו אשר מס(

 חתום,לפיהנוסחהמופיעבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.

 ד'בנספחכמפורט,שמםרשימהמרכזתשלהעובדיםשנעדרובצירוףחתימתםליד
 "ב.הרצ

 עדרותחתומיםשלכלאחדמהעובדיםשנעדרובשלהמצבהביטחוניהיתצהירי 

 בגינםנתבעהפיצוי,עלפיהנוסחשבנספחה'להוראתביצועזו.

 חברתכוחאדםמעסיקבפועל כוח7116יצרףלטופסשלעובדי אתרשימתקבלני
 .הקבלןהאדם)בצירוףמס'תיקיהםבמסהכנסה(באמצעותםהואמעסיקאתעובדי

 לטופס יצרף השכר, מסלול לפי פיצוי לקבלת בקשה המגיש האדם כוח קבלן
תיקיהםבמסהכנסה(7116-התביעה אתרשימתהמעסיקיםבפועל)בצירוףמס' ,

 בהםמועסקיםעובדיו.

  זכאי מלכ"ר שנתי דוח לתביעתו יצרף רו"ה ודוח מאזן כולל כשהוא2011לשנת
מאושרוחתוםע"ירו"ח.

 

במסלולזהישלהכיןאתהמסמכיםהבאים,אשרלאיצורפולצורךהכנתהתביעהיובהרכי .3.7.2
 בעתהגשתהתביעהאלאיישמרובספריהחשבונותלצרכימעקבויומצאולפידרישתהמנהל:

 2012יםשבגינםנתבעהפיצוי,לחודשיםאוגוסטעדנובמברתלושיהשכרשלהעובד
 )כולל(.

 דוחותשעותהנוכחותשלהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,לתקופתהפיצוי.בנוסף,יש
 להכיןולשמוראתדוחותהנוכחותכאמורבמדיהדיגיטלית.
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  )טופס ניכויים דוח תק102צילום בגין המסים, לרשות שהוגש כפי אחרון ופת(
 הפיצוי.



 חריגים למסלול השכר .3.8

 הניזוקיםהבאיםלאיוכלולהגישתביעהבמסלולהשכר:

 גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות;המדינה, 

 (לפקודה;2)9שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף ניזוק 

 ;ניזוקשהואמלכ"רשאינומלכ"רזכאי 

 ;קופתחולים 

 לחוקיסודותהתקציב;21בריאותכהגדרתובסעיףתאגיד 

 שאיןמעסיקעובדים;לענייןזהייראוכמישאינומעסיקעובדיםגםניזוקניזוקשאינו
,אושלאהגיש"עמודענן"עסיקעובדיםטרוםתחילתמבצעהשלאלותיקניכוייםאו

ה לפקיד )דוח הניכויים דוח את 102שומה ( אוקטובר חודש חייב2012בגין שהיה
 ;בהגשתו

 .ניזוקשלאשילםשכרעבודהלעובדבעדיוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני 

 אלאאםהוכיחלהנחתדעתושלניזוקשעסקולאהיהפעיללפניתחילתתקופתהפיצוי,
;לענייןזה,יראוכניזוקשעסקולאהיהפעיל,ניזוקשמתקייםהמנהלשעסקוהיהפעיל

 ה:לגביואחדמאל

שניים (1 הגיש לא שהדוחותמארבעהיותראו בהגשתםההאחרונים חייב יה

 .2012בגיןתקופהשקדמהלנובמברלמע"מ,

 דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי. (2

ת כאמור, כדין, דוחות הגשת לאחר כי בזאת להגישיובהר האפשרות לניזוק ינתן
 תביעהובלבדשתוגשבמועד.

 תביןאםבמישרין/מטפלאועזרבמשקבית,/ת,אועובד/תסיעודי/תיחידהמעסיקעובד
 וביןאםבאמצעותחברתכוחאדם.



 מסלול המחזורים  .4

 תיאור המסלול .4.1

המסלולמבוססעלהתפיסהכיהנזקהעקיףמתבטאבירידהבמחזורהעסקאות.ירידהבמחזור

עסקאותיושלהעסקמלווהבירידהבהוצאותהתפעולהמשתנות.

תקופות שתי בין העסקאות מחזורי השוואת על אפוא מבוסס זה מסלול לפי הנזק חישוב
ל העסק בה בתקופה שנחסכו ההוצאות בניכוי בשלמקבילות, חלקית בתפוקה פעל או פעל א

המצבהביטחוני.

 

 :תקרת הפיצוי .4.2

 מיליוןש"ח.1סכוםהפיצויבמסלולמחזוריםלאיעלהעל
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 אופן ההגשה והטיפול בתביעה .4.3

 לתביעהיצורפוהמסמכיםהבאים:

 מס' תביעה 7116טופס כנספח זו,א'המצורף ביצוע וחתוםממולא להוראת
 .כנדרש

מבוטלתמחשבוןבנקעלשמושלהניזוק,אליומבקשהניזוקהמחאהמקורית
 שיועברהפיצוי.

יועץ עו"ד, רו"ח, הניזוק)כגון אםהתביעהמוגשתבאמצעותאדםאחרשאינו
 באתר-מס( הקיים הנוסח לפי הניזוק, ידי על חתום כוח ייפוי לצרף יש

 האינטרנטשלרשותהמסים.

חייב יהיה התבי,ניזוק הגשת הדיווחיםבטרם כל את למע"מ לדווח עה
 התקופה בגין בהגשתם חייב התקופתייםשהיה ינואר נובמבר2011שבין ועד

 ועדבכלל.2012

כנדרש רו"ח אישורי ימציא מותאם, מחזורים במסלול תביעה המגיש ניזוק
 .להלן4.5ףבסעי

ופהשביןלתקייחשבודיווחימע"מלאיודגשכילענייןחישובהפיצויבמסלולזה
 .13.11.12לאחרדווחויאשר2012ועדספטמבר2011נובמבר

חודשי-,ולגבימדווחדו2012העתקמהדוחהתקופתילמע"מבגיןחודשנובמבר
 .2012דצמבר-דוחנובמבר–

 

 אופן חישוב הפיצוי .4.4

 מחזוריםהינה:ההחישובבמסלולנוסחת 

סכום
=הפיצוי

משלים
ההוצאה
הנחסכת

X 
מחזור
עסקאות
בתקופת
 הפיצוי

-

מחזור
עסקאות
בתקופת
הבסיס



כאשר:

חודשיוחודשיםנובמברודצמבר-לעוסקהמדווחעלבסיסחד2012נובמברחודש-"תקופת הפיצוי"
.חודשי-לעוסקהמדווחעלבסיסדו2012

–"תקופת הבסיס" חודש חד2011נובמבר בסיס על המדווח -לעוסק נובמברחודשי וחודשים
 .13.11.12חודשי,כפישדווחועדלתאריך-לעוסקהמדווחעלבסיסדו2011ודצמבר

בגיןתקופהכלשהי,כנדרשעלפידין,מחזורהעסקאותכפישדווחלצרכימע"מ–"מחזור עסקאות"
לחוקמסערך21או20סעיפיםשדווחועלידיהקונהלפי,למעטמכירותהוניות,עסקאותלפיהעניין

למעטתשלומיפיצוייםששולמועפ"יהחוק.,מוסף

יובהרבזאתכיממחזורהעסקאותישלהפחיתעסקאותשבוטלוודווחובתעודותזיכויבמועדמאוחר
יותר.
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הפעילות"משלים הוצאה נחסכת" ירידת בעת השוטפות בהוצאות הירידה שיעור את מבטא
מהירידהבעסקאות, יותר נמוך קיוםהוצאותקבועותההוצאותיורדותבשיעור עקב העסקיתאך

דברהמביאלירידהברווחיות.



יחושבעלפיהנוסחההבאה:משלים ההוצאה הנחסכת""









כאשר:

-"2011בשנת "תשומות שוטפות  ציוד( ללאתשומות )קרי, השוטפות התשומות סך ,2011בשנת
לרשויותמע"משנרכשו שדווח כפי מע"מתשומותכחוק, ונוכהבגינן העסק )בדוחתקופתילצרכי

;למע"מ,מסבגיןתשומותשוטפותמדווחבשדה"מסתשומותאחרות"(

 כי לציין בהםראוי במקרים הנחסכת משליםההוצאה של אחר שיעור לקבוע רשאי יהיה המנהל
שוכנעכיהשיעורשנקבעאינוהולםאתסוגהעסק.

 ת חישוב:דוגמ

נתוניבסיס:

;ש"ח50,000–2011בנובמברמחזורהעסקאות

;ש"ח30,000–2012בנובמברמחזורהעסקאות

;ש"ח247,000–2011תשומותשוטפותבשנת

;ש"ח700,000-2011מחזורהעסקאותבשנת

החישוב:

0.7=1-0.85(*247,000/700,000)מקדםמשליםההוצאההנחסכת=

.ש"ח14,000={50,000-30,000}*0.7= הפיצוי סכום

 

 מסלול מחזורים מותאם: .4.5

ניזוקים .4.5.1 לפיכך, במרשמיה. הקיימים בנתונים נעזרת המסים רשות הפיצוי, חישוב לצורך

במרשמיהרשותנתוניםהנדרשיםלחישובסכוםהפיצוי, מסוימים,אשרלגביהםלאקיימים
עסקים סוגי ישנם כן, כמו התביעה. הגשת בעת החסרים הנתונים את להשלים יידרשו

לספקשמ יידרשו והם העקיף, הנזק גובה את לחשב אינםמאפשרים שלהם הפעילות אפייני
 נתוניםשיאפשרולמנהללהעריךאתהנזקכאמור,בחישובהמותאםלנסיבותהעניין.

:הזכאים למסלול זה .4.5.2
זכאיםלהגישהבאיםהניזוקים הםיהיו אך מחזוריםרגיל, להגישתביעהבמסלול יוכלו לא
 מסלולמחזוריםמותאם:תביעהב

 =הנחסכתההוצאהמשלים

 2011בשנתהתשומותהשוטפות

X1-0.85
2011בשנתמחזורהעסקאות
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 לתקנותמסערךמוסף,ז6ניזוקאשרבמחזוריונכללועסקאותשדווחובהתאםלתקנה
 .1976-התשל"ו

  בהתאם עסקאותשדווחו נכללו במחזוריו אשר ניזוק מסערך(6)א()7לתקנה לתקנות
 .1976-מוסף,התשל"ו

  2011ניזוקשבשנתהמס 2012ו/או הוראותסעיף לפי עוסקים רשוםבאיחוד 56היה
 .1976-התשל"ו,)ב(בתקנותמע"מ)רישום(10ותקנה1975-לחוקמע"מהתשל"ו

 לחוקמסערך1הואעוסקפטור)כהגדרתובסעיף2012ו/או2011ניזוקשבשנתהמס
 מוסף(.

 עיסוקובתיווך.אשרניזוק 

 חלקה,כוללאובתקופתהפיצוי,כולהאומחזורעסקאותיובתקופתהבסיסאשרניזוק

 .פעילותבמספרסניפים

 עסקאותיובתקופתהבסיסאובתקופתהפיצוי,כולהאוחלקה,כוללניזוקאשרמחזור
 .ענפיםפעילותבמספר

 )מזומן/מצטבר(, דיווח בסיס תיק, סוג העיסוק, בתחום/ענף שינויים עבר אשר ניזוק
 מןביןתקופתהבסיסלתקופתהפיצוי)כולל(.,בטווחהזפעילותוהיקףצמצם

 אובגזיאוקמעונאיבדלקאניזוקאשרעיסוקובמסחרסיטונ; 

 1.11.2011ניזוקאשרעסקונפתחאחרי. 

 ניזוקאשר,לדעתהמנהל,ירידתהמחזוריםאצלו,נובעתבחלקהמסיבותשאינןקשורות
 למצבהביטחוני.

 לפקודתמסהכנסה,ייחשב105כהגדרתהבסעיףניזוקשהינוחברהמתפצלתממשיכה
 כעסקחדשלצורךחישובהפיצוי.

מחזורים במסלול מחזוריםמותאםאו תביעהבמסלול זכאיםלהגיש יהיו הבאים הניזוקים
 רגיל,לפיבחירתם:

 ניזוקשעיסוקובמלונאות,השכרתחדריאירוח,הפעלתאולמישמחותו/אוגניאירועים,
לקב זכאי יהיה בסעיף המפורטים לתנאים בכפוף מוארכת, תקופה בגין פיצוי 4.5.4ל

 להלן;

 יובהרבזאתכי:

o ניזוקכאמוריגישתביעהאחתבמסלולהמחזוריםהרגיללחודש-למדווחחדחודשי
 להגיש2012נובמבר עליו המוארכת, התקופה בגין תביעה להגיש ויבחר במידה .
 לפיבחירתו(.2013)פברואר2013וינואר2012לחודשיםדצמברנוספתאחתתביעה

o  חודשי דו הרגיל-למדווח המחזורים במסלול אחת תביעה יגיש כאמור ניזוק
נובמבר -לחודשים התקופה2012דצמבר בגין תביעה להגיש ויבחר במידה .

דהובמי2013פברואר-לחודשיםינוארנוספתאחתהמוארכת,עליולהגישתביעה

ויבחרלהגישתביעהבגיןחודשינוארבלבד,יוכללעשותזאתבאמצעותאישוררו"ח.

:מסמכים שיש להגישה .4.5.3
הבאים, המסמכים את לתביעתו יצרף מותאם, מחזורים במסלול תביעה המגיש ניזוק

 :רואהחשבוןחתומיםומאושריםע"י

-הניזוקיםלכלל  (1 ודוח והפסדמאזן ,רווח הלשנת לצ2011מס ההוצאה, חישוב ורך
 ;הנחסכת
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מדווחלמע"מבמסגרתניזוקש-איחוד עוסקים (2 איחודעוסקים, נתונייצרףלתביעתו
וכןנתוני,2012נובמבר,2011,לחודשיםנובמבר4.4.1מחזורעסקאותיוכמוגדרבסעיף

 בשנת השוטפות והתשומות העסקאות לא2011מחזור כאמור המחזור בנתוני כאשר ,
 במידהוקיימותתשומותמשותפותיכללו כי יובהר האיחוד. חברי בין עסקאותשנעשו

 לכמהמחבריהאיחוד,ישלחלקןבהתאםלכלליהדיווחלצרכימסהכנסה;

 א)א(לחוקמע"מ.71בנוסףיצרףכלניזוקהמדווחבאיחודעוסקיםדוחלפיסעיף

עוסקפטוראושהיהעוסקפטורבשנתהמס-עוסק פטור (3 אובשנת2011ניזוקשהינו
מאושרע"י2012נובמברומחזור2011.יצרףלתביעתודוחרווחוהפסדלשנת2012המס

רואהחשבון,במידהוהניזוקאינומיוצגע"ירואהחשבוןיתקבלבמקרהזהגםאישור
 מאושרוחתוםע"ייועץמס.

יצרףלתביעתו–המוכרזניזוקהמפעילסניפיםשחלקםנמצאמחוץלאזור-בעל סניפים (4
 את העסקאות מחזור ונתוני הפיצוי נתבע בגינם הסניפים ברשימת חודשיםשלהם

,כלזאת2011ומחזורהעסקאותוהתשומותהשוטפותבשנת,2012נובמבר,2011נובמבר
 עבורכלאחדמהסניפיםבגינםנתבעהפיצוי.

-מצטבר/מזומןבסיס  (5 שונה מע"מ לצרכי שלו הדיווח שבסיס ניזוק מצטברמבסיס
 שבין התקופה במהלך מזומן, יגיש2012לדצמבר2011נובמברלבסיס מחזור, נתוני

 .בסיסמצטברהדיווחעלכללי,עלפי2012נובמברו,2011חודשיםנובמברבהעסקאות

–, השכרת חדרי אירוח כפרי, אולמי שמחות או גני אירועים ניזוק שעיסוקו במלונאות (6
 חודשיםדצמבר גםבגין נוסף 2012ניזוקהמבקשפיצוי   פברואר2013וינואר עד או

ו/או2013 ההכרזה בתקופת ההזמנות ביטולי להיקף בנוגע מאמתים מסמכים  יגיש ,
 דצמבר לחודשים המשוערת 2012התפוסה פב2013וינואר עד או )לפי2013רואר

ליום נכון בחירתו13.11.2012בחירתו(, והתפוסההמשוערתלחודשיםהמקביליםלפי ,

לפי23.11.12-ו23.11.2011לפיהעניין,כפישנרשמהליום2012-,ו2011האמורהבשנת
 להלן.4.5.4בסעיףבהתאםלמפורטהעניין,

-שותפות (7 תקנה לפי שותפות שהוא ניזוק בשם תביעה מע"מ10מגיש לתקנות )א(
לשותפות נציג ואין חברי,)רישום( כלל אחדהשותפיםחתוםע"י כוחשל ימציאיפויי

השותפות.שותפיםבשותפותכאמורהמגישהתביעהבמסלולמחזוריםלאיוכלולהגיש
צהירעלאיהגשתתביעותנוספותנציגהשותפותיצרףת.תביעהמקבילהבמסלולשכר

 במסלולהשכר.



 כלמסמךאודיווחנוסףעלפידרישתהמנהלאומישהוסמךעלידו. (8

 

החישוביהיהמבוססעלהנוסחההמפורטתבסעיף-חישוב הפיצוי במסלול מחזורים מותאם .4.5.4
 לעיל,בשינוייםשיפורטולהלן:4.4

העסקאותבמסגרתאיחודעוסקיםניזוקשמדווחלמע"מ-עוסקיםאיחוד (1 ינטרלממחזור
בלתקנותמע"מ.23לענייןהפיצויאתהעסקאותהפנימיותביןחבריהאיחוד,כאמורבתקנה

 .אוחלקםיודגשכיאיןלהגישתביעהאחתבשםכלחבריהאיחוד

-עוסק פטור  (2 פטור, עוסק הנוסחניזוקשהינו פי על יבוצע הפיצוי כמפורטהחישוב
בסעי מההכנסה4.4.1ף חודשי ממוצע פי על יהיה הבסיס תקופת חישוב כך ולצורך
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 רווח2011המדווחתבשנת דוח נתוני פי על יחושב לגביו הנחסכת משליםההוצאה .
 .2011והפסדלשנת

ה,החישוביבוצעעלפיהנוסחמזומן(-ניזוק ששינה את בסיס הדיווח למע"מ )מצטבר (3
כאשרנתונימחזורהעסקאותלכלהתקופותהרלבנטיותיחושבו4.4.1כמפורטבסעיף

 .בסיסמצטברעל

אישורהפיצוי -ניזוק שעיסוקו בענף המלונאות, יחידות אירוח, אולמות וגני אירועים  (4
.ואולםבאםיתקייםלגביו4.4לגביהםיהיהבהתאםלתקופתהפיצויהמפורטתבסעיף

הבא מהתנאים יםאחד דצמבר חודשים בגין גם הפיצוי תקופת לגביו 2012תחושב
 2013וינואר אחת) כתביעה דצמבר או 2012( -וינואר בחירתו2013פברואר לפי

 (.כתביעהאחת)

  כי 30%יוכח לתאריך עד שנעשו מההזמנות להתקיים14.11.2012לפחות ונועדו
עדפבר2013עדינואר2012במהלךחודשיםדצמבר בחירתו(,–2013ואר)או לפי

שביצועה הזמנה כי יובהר הביטחוני. המצב בשל ההכרזה תקופת במהלך בוטלו
 נדחהלמועדמאוחריותרלאתיחשבכהזמנהמבוטלת;

 בגין הזמנות( מצבר משתקפת שהיא )כפי הצפוי התפוסה שיעור כי יוכח
לפי-2013רואר)אועדפב2013ועדינואר2012דצמבראירועים/חדריםלחודשים

ליוםבחירתו( שהיאמשתקפתמצבר,23.11.2012נכון ביחסלתפוסההצפויה)כפי
 לחודשים אירועים/חדרים בגין הזמנות( 2011דצמבר ינואר עד2012ועד )או

.70%לאיעלהעל-23.11.2011נכוןליוםלפיבחירתוברישא(,-פברואר



 תתייחס זה במקרה המחזורים השוואת נובמבר העסקאות ועד2012למחזורי

 2013ינואר/פברואר )נובמבר קודמת שנה המקבילים לחודשים ביחס ועד2011,
 .2012ינואר/פברואר)בהתאמה(

יודגשכיתתאפשרהגשתתביעהבשנישלבים)לכלהיותר(:המדווחיםלמע"מבדיווח
 חודש בגין  תביעה יגישו חודשי, רא2012נובמברחד תתאפשרבשלב שני ובשלב שון,

.)לפיבחירתו(2013וינואר/פברואר2012דצמברהגשתתביעהלחודשים

החודשים עבור ראשון בשלב תביעה הגשת תתאפשר חודשי דו בדיווח למדווחים
חודש2012דצמבר-נובמבר עבור תביעה הגשת שני ינוארובשלב )או2013פברואר-ים

בחירתו( לפי בלבד המועדיםינואר ובתוך לעיל, שנקבעו לקריטריונים בכפוף זאת כל ,
לעיל.1.5האמוריםבסעיף

פברואריצרףניזוקכאמורהמדווחבדיווחדוחודשי,שבחרשלאלחשבאתמחזורחודש
 ינואר לחודשים העסקאות מחזור נתוני את התביעה 2012לטופס כשהם2013וינואר

מאושריםע"ירואהחשבון.

מקדםמשליםההוצאההנחסכתבנוסחת-וק שעיסוקו מסחר קמעונאי או סיטונאי בדלקניז (5
 .7.5%-,יוגבלל4.4הפיצוי,כאמורבסעיף

-סק חדשע (6 אחרי עסקו את שפתח לניזוק תביעה הגשת תתאפשר זה 1.11.2011במסלול
 עלמנתשיתאפשרחישוב13.11.2012ולפני בתקופהזו הכנסותכלשהן לו ובלבדשנרשמו ,

הפיצוילגביו.
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:לעיל,כאשר4.4.1נוסחתהפיצויתהיהכמתוארבסעיף

ממוצע - דיווח מחזור יהיה הבסיס בתקופת העסקאות חודשי(-)חד/דומחזור
.1.11.2012מחודשיהפעילותשלומפתיחתהעסקועדלתאריך

והתשומות - העסקאות מחזור נתוני בסיס על יחושב הנחסכת ההוצאה משלים
 .1.11.2012מפתיחתהעסקועדלתאריךהשוטפותבחודשיהפעילותשלו

 -מלכ"ר זכאי (7 בסעיף יבוצ- (3.6)כהגדרתו זכאי למלכ"ר הפיצוי הנוסחאחישוב פי על ע
ומחזורחודש2011דוחרווחוהפסדלשנתלתביעהכךישלצרף.לצורך4.4.1כמפורטבסעיף

 2012נובמבר חשבון. רואה ע"י מאושר כי ביודגש יכללו כאמור הפדיון הכנסותנתוני
,וכינתוניהתשומותהשוטפותיתייחסולפעילותמניבתהפדיוןמפעילותמניבתהפדיוןבלבד

בד.בל

2012בשנתהמסאו2011ניזוקאשרבשנתהמס-או שינוי ענףחברה/יחיד ,שינויי סיווג (8
שינהסוגענףשינהאתסיווגומיחידלחברהולהיפך עםזאתרשאיייחשבכעסקחדש.או

והיקףהפעילותשל באופן מהותי שינוי לאנעשהכל כי המנהלבמידהויוכחלהנחתדעתו
 הניזוק,לחשבאתהפיצויבהסתמךעלנתוניהעסקאותבטרםשינויהסיווג/ענף.

,ינטרלממחזור1976-זלתקנותמסערךמוסף,התשל"ו6ניזוקהמדווחבהתאםלתקנה (9
 אתסכוםהעסקאותאשרדווחבהתאםלתקנהזו.,הפיצויןיילענ,העסקאות

 (11 6)א()7ניזוקהמדווחבהתאםלתקנה התשל"ו  מוסף,  לתקנותמסערך על1976-( ידווח
בחודשנובמבר כוללחשבוניותשלגביהםלאהיהחייבבדיווחלפי2012מחזורעסקאותיו ,

 )ג(לתוספתי"אלהוראותמסהכנסה.2תקנה

סוקובהשכרתנכסיםינטרלממחזורעסקאותיוהכנסותמהשכרתנכסיםשמחוץניזוקשעי (11
 לאזורהמוכרז.

 -תיווך (12 שעיסוקו לניזוק הפיצוי חישוב שלתיווךבעסקאות שירותים, או יכלולמוצרים
שביצע מהעסקאות העמלה מרכיב את רק עסקאותיו מהתקופותבמחזור אחת בכל ,

 .הרלבנטיותלחישובהפיצוי

 

 :חריגים לכל מסלול המחזורים .4.6

)לרבותמסלולמחזוריםלאתתאפשרהגשתתביעתפיצוייםבשל"נזקעקיף"במסלולהמחזורים
 :לעוסקיםהבאיםמותאם(

 המדינה,גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות; 

 ה;(לפקוד2)9שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף ניזוק 

 מלכ"רשאינומלכ"רזכאי;ניזוקשהוא 

 לחוקמסערךמוסף(1ניזוקשהינו"מוסדכספי")כהגדרתובסעיף; 

 ;קופתחולים 

 לחוקיסודותהתקציב;21תאגידבריאותכהגדרתובסעיף

 ;ניזוקשהואמוסדלהשכלהגבוהה 

 ;לפקודה(1ניזוקשהינו"קופתגמל")כהגדרתהבסעיף
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 ;לפקודה(88רתהבסעיףניזוקשהינו"קרןנאמנות")כהגד

 (1968-ניזוקשהינו"חברבורסה")כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח; 

 ניזוקשהינו"קבלןכוחאדם")כהגדרתובחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,
 ;()כגוןקבלנישרותישמירהוניקיון(1996-התשנ"ו

 איעסקיבידו;ניזוקשעיסוקובמכירתזכותבמקרקעיןהמהווהמל 

 אלפקודתמס8חלבחישובהכנסתוסעיף2012או2011,2010ניזוקשבשנתבשנתהמס
מהענפים באחד רשום שעסקו ו/או הקבלנים ברשם רשום קבלן שהינו ו/או הכנסה

 4500הבאים עבודותפיתוח, בניהוהרכבהוהצבהשלמבניםמוכנים,4562-4560: :
:עבודותעפרוסלילה;4602-4600:קבלנותכללית,4580

 לחוקמע"מ)כגון:33חלעליוהפטורלפיסעיף2012או2011,2010ניזוקשבשנתהמס

ניזוקהעוסקביבואאויצואשליהלומיםואבניםיקרותאשרחלעליהםהפטוראוניזוק
 שעסקוהואאךורקבטוביןאלו(.

 יראוכניזוקשעסקוניזוקשעסקולאהיהפעיללפניתחילתת קופתהפיצוי;לענייןזה,
 ניזוקשמתקייםלגביואחדמהתנאיםלהלן:לאהיהפעיל,

 ;דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי

 המס שנת בשל בהגשתםלמע"מ, חייב בארבעתהדוחותהאחרוניםשהיה
בחוקמע"מ;דיווחעלמחזורעסקאותבסכוםאפסכמשמעותו,2012

 בהגשתם חייב מהדיווחיםהתקופתייםלמע"משהיה יותר ניזוקשלאהגיששנייםאו
 )כולל(.2012ועדנובמבר2011בגיןהתקופהמנובמבר

 .ניזוקשלאשילםשכרעבודהלעובדבעדיוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני 



 מסלול חקלאות  .5



,למעטענףהגינון,ואשרעיסקונמצאבטווחצמחייםבחקלאותבגידוליםניזוקשעיסוקועלמסלולזהחל
.,אובטווחאחרשעיסקונסגרבהוראתפיקודהעורףק"מ מרצועת עזה 7עד של

חקלאישעיסוקובגידוליםבענףהצומח,למעטניזוקשהוא-פירוט המסמכים במסלול החקלאות .5.1
הגיד כי קבע המסים רשות מנהל  ואשר  הגינון, הגידוליםבענף ברשימת הינם שבעיסקו ולים

 הזכאים,יצרףאתהמסמכיםהבאים:

 חשבוניותרכישתהשתילים (1

 תעודותמשלוחבגיןרכישתאותםשתילים (2

מבצע (3 בתקופת תוצרת שיווק המוכיחות תוצרת מכירות בגין וחשבוניות משלוח תעודות

 "עמודענן"

 אישורביטוחשלקרןנזקיטבע (4

 אישורמועצתהצמחים-לגבימטעים (5

 2011שלשנת1220טופס (6
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 אובדן תוצרת בניכוי הוצאה נחסכת: – חישוב הפיצוי במסלול החקלאות .5.2

הוצאות-גידולים שהיו בזמן קטיף בתקופת ההכרזה .א תחשיב לפי פיצוי ינתן
הייצורהשוטפותבהפחתתהוצאותנמנעותלדונםלכלסוגגידול,כאשרהתוצאה

מוכ של בשיעור שהינו הקטיף ובמקדם ההכרזה בתקופת כלל70%פלת לגבי
  של ושיעור והדרים גד"ש למעט 20%הגידולים והדרים,-באי בגד"ש קטיף

 ומחולקבימיהקטיףבגידולזכאי.

גידולים שלא היו בזמן קטיף בתקופה ההכרזה אך נמנעה לגביהם פעילות  .ב
השוטפות-חקלאית מחייבת אחרת הייצור הוצאות תחשיב לפי פיצוי יינתן

בהפחתתהוצאותנמנעותלדונםלכלסוגגידול,כאשרהתוצאהמוכפלתבתקופת
בשיעורשל במקדםהפעילותאשרהינו ומחולק20%ההכרזה, הגידול, לכלסוגי

 בימיהפעילותבכלתקופתהגידול)משתילהועדסוףקטיף(.

אתרשימתהגידוליםהזכאיםוהתחשיביקבעוםשרהחקלאותעבתיאוםשרהאוצר
7116טופסמספרהתביעהתוגשעלאשריפורסמובהמשך,לגביהם,עפ"יהפירוטלעיל

)רצ"בנספחו'(.7116-1שמספרובצרוףנספחלחקלאות

לענייןסעיףזה:

הוצאותהתפעולבגיןקטיף,מיוןואריזה,בניכוי–לדונם לגידול זכאיהוצאות נמנעות
פעילות היתה אך בקטיף, היו שלא גידולים ולגבי אלו, פעולות בגין שכר הוצאות

מסךהוצאותהתפעולהנמנעות.7.5%חקלאיתמחייבתאחרת,בתוספת

 

 מסלול הוצאות שוטפות  .6

 

 פירוט המסלול .6.1

 זה מסלול לפי פיצוי חישוב כתוצאה נפגעה שפעילותו עסק לפיה התפיסה על מהמצבמבוסס
כלומר,מחזורעסקאותיונמוךמסךההוצאותשל–,לעתיםמתקשהלכסותאתהוצאותיוהביטחוני
העסק.

שמצבשלעודףההוצאותעלההכנסותנובעמהפגיעה הנחתהבסיסבמסלולזההינה, כי ישלציין
 כתוצאה הביטחוניבפעילות עסקמהמצב או בהרחבה עסק או חדש עסק מהיותו כתוצאה ולא

.למצבהביטחונישנמצאבהפסדיםמסיבהאחרתכלשהישאיננהקשורה

נובעמהמצבהב עסקיםשמקורההפסדאצלםאינו יודגשכי כן  זכאיםיעל לאיהיו להגישטחוני,

זה תביעהבמסלול לפיכך. המצוי ניזוק תקופתהפיצוי,עודבהפסד, קיימותסיבותלפני כי ייתכן
.שאינןבמקורן"נזקעקיף"כהגדרתםבחוקובתקנותנוספותהגורמותלהפסדיו,

באחתאויותרמתקופותלוהפסדלפניתקופתהפיצוי,יהיהמישהיהבהפסדניזוקהמצוילענייןזה,
סחתהפיצויעלכלנו.לצורךחישובההפסדתופעל2012עדאוקטובר2011הדיווחבחודשיםנובמבר

תיחשבכהפסד.כאמור,כאשרתוצאהחיוביתבנוסחההאמורות,מתקופותהדיווחאחת
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 אופן חישוב סכום הפיצויים על פי מסלול זה הינו כדלקמן: .6.2



סכום

הפיצוי
=

מחזור

העסקאות

בתקופת

הפיצוי

X1.1-

סךתשלומי

שכרהעבודה

בתקופת

הפיצוי

+

סךהתשומות

השוטפות

בתקופת

הפיצוי







;4.4כמתוארבסעיףהפיצויתקופת-"תקופת הפיצוי"

סךהתשומותהשוטפות)קרי,ללאתשומותציוד(שנרכשולצרכיהעסקונוכה-"תשומות שוטפות"
;בגינןמע"מתשומותכחוק,כפישדווחלרשויותמע"מ

לעובדים-תשלומי שכר עבודה"" שוטפים שכר בתקופת,תשלומי הניזוק בעסק מועסקים שהיו
הפיצויובמשךלפחותחודשייםלפניתקופתהפיצוי,כפישדווחולמערכתהניכוייםשלרשותהמסים,

.כלזאתכשתשלוםהשכרלאכוללמתנות,חלוקתרווחים,תשלומיםחדפעמיים,פיצויי102בטופס
צוי,לאיעלותשלומישכרהעבודהלעובדכלשהופיטוריןוכיו"ב.בכלמקרה,לצורךחישובסכוםהפי

עלפעמייםוחציהשכרהממוצעבמשקבתקופתהפיצוי.

יחושבשכרהעבודהכסךההכנסההשנתיתהחייבתבשנתהמס עצמאי, 12-,מחולקתב2011לגבי
החודשיםשבתקופתהפיצוי חודשיים(,ומוכפלתבמספר העניין)חודשאו לאיותרמהשכרלפי אך

קריפעמיםוחציהשכרהממוצעבמשקלכלחודש.,מרביה

למעט,מחזורהעסקאותכפישדווחלצרכימע"מבגיןתקופהכלשהי,לפיהעניין–"מחזור עסקאות"

.לחוקמסערךמוסף21או20סעיפיםשדווחועלידיהקונהלפיעסקאותומכירותהוניות



 דוגמא:

ש"ח;50,000–סךהעסקאותבתקופתמקטעהפיצוי

ש"ח;35,000–סךתשלומישכרעבודהבתקופתמקטעהפיצוי

ש"ח.30,000–סךהתשומותהשוטפותבתקופתמקטעהפיצוי

ש"ח21,500=)(30,000+35,000)*1.1-50,000)=סכום הפיצוי

 

 תקרת הפיצוי: .6.3

הנמוךמביןאלה:סכוםהפיצויבגיןהנזקהעקיףבמסלולהוצאותשוטפותלאיעלהעל

 1מיליוןש"ח.  

 ולמדווחיםלמע"מעלבסיסדו2011בחודשנובמברמחזורהעסקאותשלהניזוק,-
  -חודשי ודצמבר נובמבר בחודשים הניזוק של העסקאות כשהוא2011מחזור
.2-מחולקב
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 :מסמכים שיש לצרפם לתביעה במסלול הוצאות שוטפות .6.4

 במסלול תביעה המגיש שוטפותהוצאותניזוק הבאים, המסמכים את לתביעתו יצרף כשהם,
 חתומיםומאושריםע"ירואהחשבון:

 ;2011-ו2010תמסורווחוהפסדלשנדוחמאזןו (1

ופירוטהנזקהעקיףשנגרם2012דצמברועד2011תאורפעילותכלכליתבתקופהמנובמבר (2
תאורהמוצריםאוהשירותיםהביטחוני.תאורהפעילותכאמוריכלולאתלעסקעקבהמצב

לקוחותיו אפיון היצור, לתהליך קצר תאור לרבות הניזוק, של עסקו מספק או שמייצר
 באזור נמצאים פרטיים, המוכרז)עסקיים, לאזור מחוץ אופיהמוכרזאו של תאור וכן )

 ;קופתההכרזההפגיעהבפעילותהעסקיתשלהניזוקבת

דצמבר-)למדווחדוחודשינובמבר2012דשנובמברמאזןבוחןלרבותכרטסתתשומותלחו (3

2012;) 

)טופס (4 שכר דוחתשלומי לחודשנובמבר102לניזוקשמעסיקעובדים:  2012( )למדווחדו
 (;2012דצמבר-חודשינובמבר

 כלמסמךנוסףעלפידרישתהמנהלאומישהוסמךעלידו. (5

 

 :חריגים למסלול הוצאות שוטפות  .6.5

הפיצ .6.5.1 חישוב הקיימיםלצורך נתונים על תתבסס המסים רשות ההוצאות, במסלול וי
במרשמיה.לאורזאתבמקריםבהםהדיווחכאמורלאקייםאושאינומשקףאתהפעילותשל
הניזוקבאזורהמוכרז,לאתתאפשרהגשתתביעתפיצוייםבשל"נזקעקיף"במסלולהוצאות

הבמקריםבהםקיימתסבירותשההפסדשוטפות.כמוכן,לאתתאפשרהגשתתביעהבמסלולז

 התפעוליבתקופתהפיצויאינונובעכולומנזקיפעולותאיבה.

 לאתתאפשרהגשתתביעהבמסלולהוצאותשוטפותלניזוקיםהבאים:כמוכן .6.5.2

 המדינה,גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות; 

 ;קופתחולים 

 לחוקיסודותהתקציב;21תאגידבריאותכהגדרתובסעיף

 ה;(לפקוד2)9שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף ניזוק 

 ;ניזוקשהואמלכ"רלרבותמלכ"רזכאי 

 לחוקמסערךמוסף(;1גדרתובסעיףניזוקשהינו"מוסדכספי")כה

 ;ניזוקשהואמוסדלהשכלהגבוהה 

 לפקודה(;1תגמל")כהגדרתהבסעיףניזוקשהינו"קופ

 לפקודה(;88מנות")כהגדרתהבסעיףניזוקשהינו"קרןנא

 (;1968-בחוקניירותערך,התשכ"חניזוקשהינו"חברבורסה")כהגדרתו

 כוח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק )כהגדרתו אדם" כוח "קבלן שהינו ניזוק
;()כגוןקבלנישרותישמירהוניקיון(1996-אדם,התשנ"ו

 2011,2010סניזוקשבשנתהמ 2012או סעיף לפי הפטור עליו לחוקמע"מ33חל
עליהם חל אשר יקרות ואבנים יהלומים של יצוא או ביבוא העוסק ניזוק )כגון:

קשעסקוהואאךורקבטוביןאלו(;הפטוראוניזו
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  המס שבשנת 2011,2010ניזוק הוראות2012או לפי עוסקים באיחוד רשום היה
)ב(בתקנותמע"מ)רישום(אושותפותמע"משנרשמה10"מותקנהלחוקמע56סעיף

 )א(בתקנותמע"מ)רישום(;10לחוקמע"מותקנה56מכוחסעיף

 ךלחוקמסער1הואעוסקפטור)כהגדרתובסעיף2012או2011ניזוקשבשנתהמס
 מוסף(;

 ;ניזוקשעיסוקומכירתזכותבמקרקעיןהמהווהמלאיעסקיבידו 

 חלקה,אשרקניזו כולהאו בתקופתהפיצוי, בתקופתהבסיסאו מחזורעסקאותיו
 המוכרז;כוללפעילותבמספרסניפים,גםמחוץלאזור

  חלקה,ניזוקאשרמחזור כולהאו בתקופתהפיצוי, בתקופתהבסיסאו עסקאותיו
 המוכרז;,גםמחוץלאזורענפיםכוללפעילותבמספר

 אובגזיאוקמעונאיבדלקאונניזוקשעיסוקובמסחרסיט; 

 1.11.2011אחריניזוקשעסקונפתח; 

 ;ניזוקשהרחיבאתעסקובמהלךתקופתהפיצויורכשאושכרנכסלשםכך 

 ;ניזוקשעיסוקובחקלאות 

 ;ניזוקשלאשילםשכ"עלעובדיובגיןהיעדרותםבשלהמצבהביטחוני 

 תיק,בסיסדיווח)מזומן/מצטבר(,ניזוקאשרעברשינוייםבתחום/ענףהעיסוק,סוג
 ;הרחבהאוצמצוםבהיקףהפעילות

 ;ניזוקשלאהגישלמע"מדוחתקופתישהיהחייבבהגשתו,בגיןתקופתהפיצוי 

  של בתקופה הפסדים לו שהיו כמפורט12ניזוק הפיצוי, לתקופת חודשיםשקדמו
 לעיל;5.1בסעיף

 תקופת תחילת לפני פעיל היה לא שעסקו כניזוקניזוק יראו זה, לעניין הפיצוי;

 ניזוקשמתקייםלגביואחדמאלה:שעסקולאהיהפעיל,

 ;דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי 

  המס שנת בשל למע"מ, בהגשתם חייב שהיה האחרונים הדוחות ,2012בארבעת
 דיווחעלמחזורעסקאותבסכוםאפסכמשמעותובחוקמע"מ.

 יותרמהדיווחיםהתקופתייםלמע"מולמסהכנסהשהיה ניזוקשלאהגישאחדאו
 .1.12.2012-ל1.11.2011חייבבהגשתםבגיןהתקופהשבין
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 לוחות זמנים  לסיום טיפול בתביעה .7

 .7.1 שהוגשה בסעיפכנדרשתביעה )כאמור (7.2-ו7.1ים מחזורים,במסגרת שכר, המסלולים: אחד
 שוטפות, ואושרההוצאות המנהל –ע"י  בגינההפיצוי יתווספוישולם שיאושר ולסכוםהתביעה

 התביעה.יוםמיוםהגשת30מתוםהפרשיריביתוהצמדה

 .7.2 שהוגשה והתביעה ו/אובמלואה כנדרשבמידה מסמכים נדרשו שלא ובתנאי כתקינה נמצאה ,
יוםמיוםהגשתהתביעה,יעביר45דיווחיםנוספיםמהניזוק,ולאהודיעהמנהלעלהחלטתובתוך

 של מקדמה לאופן50%המנהל בהתאם שמסר לנתונים בהתאם לניזוק, שיחושב הפיצוי מסכום
 החישובבמסלולשבחר.

 .7.3 והמנהללאהודיעעלהחלטתובמלואה כנדרשמיוםהגשתהתביעהיום180בנוסףבמידהוחלפו ,
 מסכוםהפיצוישחושבכאמור.40%לניזוקתועברמקדמהנוספתבשיעורשל

יובהרכיניזוקשבחרלהגישתביעתולפיהתקנותהעיקריותולאלפיתקנותהוראתהשעהוהוראת .7.4
 ובמידהועמדבתנאיםהמופיעיםבסעיף זו, המנהלאתהחלטתו6.2ביצוע ובמידהולאנתן לעיל,

 מיליוןש"ח.1-מסכוםהתביעה,אךלאיותרמ50%יום,יהיהרשאילבקשמקדמהשלעד180בתוך

 .7.5 המסלולשבחר לפי הניזוק, ע"י  החישובשלהפיצוי דחהאתאופן -דחההמנהלאתהתביעהאו
 ינמקהמנהלאתהחלטתובכתב.

 

 אופן תשלום הפיצויים .8

 שלום על פי תביעה ת .8.1

.7116בטופסלאחרהגשתתביעההפיצויישולםלניזוקיםכאמורבהוראתביצועזואךורק

 מילוי טופס התביעה .8.2

בהגשתטופסהתביעהבגיןתקופתהפיצוי,ישלהקפידלמלאאחרההוראותהבאות:

  כלמילוי בצירוף כנדרש, הנספחים ומילוי התביעה בטופס הרלוונטיים כלהשדות
המסמכיםהנדרשיםלאימותהנזק.

 .המחאהמקוריתמבוטלתמחשבוןהבנקשלהניזוקכפישמולאבטופסהתביעה 

יודגש כי תביעה תטופל אך ורק אם  טופס התביעה הוגש כשהוא ממולא בהתאם לאמור לעיל וכי 
 צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול שנבחר.

עה,ישלצרףנתוניםעלמכירותהוניות,מכירותשדווחולפיסעיפיםיודגשכילצורךהטיפולבתבי
לחוקמע"מו/אותשלומישכרעבודהחדפעמיים,לפיהענייןבהתאםלמסלולשנבחר.20-21

 העברת התשלום .8.3

(,יועבר,עיקוליםניכוימסבמקור:מקדמות,כגוןתשלוםפיצויבשלהנזקהעקיף)לאחרההפחתות
.יודגשכירשותועלפיההמחאההבנקאיתשצורפהלתביעההמצויןבטופסהתביעהלחשבוןהבנק

המסיםאינהאחראיתבכלצורהשהיאלנזקשיגרםבגיןתשלוםשביצעהלחשבוןבנקהרשוםעל
שמושלהניזוקכפישצויןבטופסהתביעה.
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 חוב מס ועיקולים .8.4

ש"ח,ובמידהונקבעלו50,000-בסכוםשללמעלהמ,במידהולניזוקקיימיםחובותלרשויותהמס
בסכוםהגבוהמ 30,000-פיצוי ₪, של שיעור 25%יעוקל , הפיצוי החובלושנקבעמסך לכיסוי ,

האמור.

יחולובאופןמלאעל,יובהרכיעיקוליםשלצדג' לפיהוראתביתמשפטאורשםהוצאהלפועל,
סכוםהפיצויהמגיעלניזוק.

 תיקון החלטת המנהל - יתר של פיצויים תשלום .8.5

יובהרכי,במידהושולמולניזוקפיצויים,בסכוםהעולהעלסכוםהפיצוייםשהואזכאילהםעלפי
יוחזרסכוםלתקנותהעיקריות,לתקןהחלטתו.במקרהזה9רשאיהמנהל,לפיתקנהתקנותאלה,
90היתרתוך בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםיוםמיוםשנמסרהלניזוקדרישהלהחזר,

היתר,מיוםששולםסכוםהיתרועדליוםההחזר.

עלאףהאמורלעיל,אםשולמהלניזוקמקדמהולאחרמכןהחליטהמנהלבדברזכותושלהניזוק
יוחזרסכוםהיתרתוך החליטהמנהל, והמקדמהעולהעלהסכוםעליו ימיםמיום30לפיצויים,

לניזוק מיוםשנמסרה היתר, סכום על הצמדה והפרשי ריבית בתוספת להחזר, המנהל דרישת
ששולםסכוםהיתרועדליוםההחזר.

יופעלואמצעיהאכיפהעלסכוםהפיצוישניתןביתריחולוהוראותפקודתהמיסים)גביה(. עלכן
רכולואוחלקולפיפקודתהמסים)גביה(כנגדניזוקשלאייענהלדרישהלהחזרתסכוםהפיצויבית

כפישנדרש.

 קבלת מידע לגבי מצב תביעה באמצעות מסרון ודואר אלקטרוני .8.6

ניזוקשיבחרלקבלמידע,באמצעותמסרוןאודואראלקטרוני,יתבקשלהצהירבטופסהתביעהכי
הואמעוניןבכך.רשותהמסיםתודיעלניזוקעלמצבתביעתובמקריםשל:פתיחתתביעה,תשלום

שלוםסופיובקשהלקבלתמסמכים.בדוארהאלקטרוניתתאפשרקבלתמכתביהחלטהמקדמה,ת

יובהרכימסירתמכתביהחלטהומכתבידרישתמסמכים, שלהמנהלומכתבידרישותמסמכים.
 כאמורבאמצעותדואראלקטרוני,לניזוקשבחרבכך,תהווההמצאהכדין.

 מסירת מידע והצהרות .8.7

עלהצהרותבחלקמןהמסלוליםנסמך היעדרותעובדיםו/או החישובביןהיתרעלהצהרותבגין
לגביהרכבמחזורעסקאותותשומותהנשענתעלמהימנותמגישהתביעה.לפיכךיובהרבאופןברור

מצאכיאחדמןהדיווחיםעליהםהצהיראינותואםאתהדיווחיםיכיעובדו/אובעלעסקאשרי
וראותהדיןהפלילי,תביעתוכולהתדחהעלהסף.בפועל,מעברלהיותוחשוףלה



 , מס ערך מוסף וניכוי מס במקור מס הכנסה .9

על .9.1 במס החייבת הכנסה מהווה המשולם השנתי-הפיצוי בדוח ידווח והוא הכנסה מס פקודת פי
 המתייחסלשנתקבלתהפיצוי.

מע .9.2 חוק להכלילועפ"י יש אך מע"מ, מתשלום פטור הפיצוי סכום בו"מ בחודש החודשי בדיווח
 התקבלכעסקהפטורהממע"מ.

לנישום הסבור שהוא זכאי , 20%מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור בשיעור של  .9.3
לפטור מניכוי במקור או ניכוי בשיעור מופחת יוודא, בטרם הגשת התביעה, כי במערכת המחשב 

י מופחת )ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של של רשות המסים הוא מופיע כזכאי לפטור או לניכו
 רשות המסים(.
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 מוקד טלפוני  .11

הוקם מידעושירותלרשותהניזוקים, יהיהלקבלמענהלשאלותבדברהזכאותמרכז ניתן בו טלפוני
להגישתביעה,אופןהגשתהתביעותופרטיםנוספיםלגביהתביעה.

 .02-5656400או  )כוכבית מסים(* 4954הינו: טלפונימרכז המידע ושירות מספר הטלפון של 

 1600 - 0815בימים א' עד ה' בין השעות:  במוקד הטלפוני מענה לפניות

 nezekakif@ shaam.gov.ilלשאלות ולבירורים ניתן לשלוח דוא"ל :  ,לקבלת מידע נוסף

 

 הוראות תפעוליות  .11

 מקרקעין,מתוךהרשימהלהלן:התביעהתוגשבאחדממוקדימסרכושומשרדימסהכנסהומיסוי .11.1

 77641,אשדוד1פ"שאשקלון:"מרכזצימר",דרךמנחםבגין-אשדודשלוחת; 

 ;78190,אשקלון9:רח'הגבורהאשקלוןפ"ש

 ;84894שבע-,באר31:,שד'שזרשבעבארפ"ש

 :מרכזפרץבוניהנגב;שדרותמוקדפיצויים

 שלה,דרךמנחםדלפקהמודיעיןבקומתהכניסהלמשרדיהממ-:בנייןקרייתהממשלהאביבתל
 ,תלאביב;125בגין

 רמתגן;38רחובבןגוריון(,6ביתנחמנחמי)קומה:גוש דן פקידשומה, 

יודגש כי תביעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת ביצוע זו, תיחשב כאילו לא    .11.2
 הוגשה.

 .11.3 שהגישה תביעה סעיף מכוח מע"מ 56שותפות ותקנה מע"מ של10לחוק הנציג ע"י תוגש )א(,

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

תועבר .11.4 הניזוקים, ידי על יוגשו אשר רשותתביעות של הארצית התביעות מחלקת לטיפול נה
שנקבעו לכללים בהתאם וייבחנו )פפ"א(, הפיצויים במערכת למחשב ישודרו התביעות המסים.
תשודר דחייתהתביעה( )לרבות, החלטתהמנהלבדברסכוםהפיצוי בתקנותובהוראהזו. בחוק,

תלצורךביצועהתשלום.למערכת)פפ"א(,תאושרע"יהמנהלאומימטעמוותועברלחשבו

לרבותהמצאתמסמכים .11.5 לבקשהבהרותמהניזוק, אישוריהמנהליהיהרשאי ודיווחיםנוספים,
 בנוגערו"ח המס, לרשויות בדיווחיו חריגות תנודות קיימות כי נראה בהם במקרים כגון וכד'.

ב . וכד' פעמיים חד שכר תשלומי כדין, שלא דיווחים הוניות, מכירות רשאילקיום אלו מקרים
 המנהללקבועאתהפיצויבנטרולהסכומיםהחריגיםלפיהעניין.

./דואראלקטרוני)לפיבחירתו(הודעהבדברהחלטתהמנהלתישלחלניזוקבדואר .11.6

איןבאמורבהוראתנוהלזובכדילפגועבסמכותהמנהללפיכלדין. .11.7

פיצויי .11.8 וקרן רכוש מס לתקנות בהתאם יהיו ערר ונזקהליכי מלחמה פיצויים()נזק )תשלום ם
.1973-עקיף(,תשל"ג



  בברכה

 רשות המסים בישראל
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 עמוד ענן 7116טופס -'נספחא
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מפת האזור המוכרז–'בספחנ
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גיליון חישוב סכום הפיצוי במסלול שכרמתכונת -ג'נספח
שניתןEXCELיובהרכיטופסגיליוןהחישובהמובאכאןהנולהמחשהבלבד.ישלמלאולצרףלתביעהאתגיליוןהחישובבקובץ

 www.mof.gov.il/taxesלהורידובאתררשותהמסים

   

 

תאריךנספח ג' לטופס 7116

קרן פיצויי פעולות איבה

מספרתיקניכוייםמס'תיקמסהכנסהמספרעוסקבמע"משםהעסק

שכיריםבעסקושלהניזוק1רגיל2

1עובדיקבלןכוחאדםקבלןכוחאדם
חבריקיבוץקיבוץ

מלכ"ר

מס'

ת.ז. העובדשם העובד
תאריך תחילת 

העסקה

סה'כ שכר 

עבודה 

בחודשים 

אוגוסט, 

ספטמבר 

ואוקטובר 2012

 ימי העבודה 

בחודשים 

אוגוסט, 

ספטמבר 

ואוקטובר 2012

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 

 - -סה"כ

חתימהשםממלאהדוח

ת.זתפקיד

הנחיות למילוי הגיליון:

2.ישלמלאגיליוןחישובנפרדלכלסוגשלעובדים)שכיריםבעסק,עובדיקבלןכוחאדם,חבריקיבוץ(.כלגליוןיישמרויוגשבקובץנפרדיחדעםהעתקמודפסוחתום.

3.איןלכלולבחישובאתהעובדיםשהעסקתםהחלהאחרי14.11.2012

9.ישלצרףלתביעהרשימהשלכלהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,עםחתימותיהםומספריהטלפוןליצירתקשרעמם,לצורךבקרה.

4.שכרהעבודההיומייחושבלפיהשכרהממוצעשלהעובדבחודשיםאוגוסט,ספטמברואוקטובר2012

1.ישלמלאאתגיליוןהחישובבמחשבולצרףלתביעהבמדיהדיגיטלית.לאחרמילויהדוחישלהדפיסו,להחתימוולצרפולתביעהיחדעםהגיליוןהאלקטרוני.

5.במקרהבומשולםלעובדשכרגלובלייובאובחשבון)לענייןחישובשכרהעבודההיומילעובד(22ימיעבודהלכלחודש.במקריםבהםעבדוהעובדיםגםבימישישי-שבתאו

ימיחג,יובאוימיםאלהבחשבון.

6.יודגשכיהשכרלצורךחישובהפיצוייהיהשכררגילברוטו,למעטתשלומיםחדפעמיים,שעותנוספות,כוננויות,החזריהוצאותוגילוםמסבגינם.יודגשעודכילשכר

ברוטולאיתווספוהוצאותסוציאליותששילםהמעביד.

7."ימיהיעדרות"-ימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוקבשלהמצבהביטחוני,למעטימיםשנעדרבשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואיםאובשבתובחג

וביוםשישי,מלבדמישמועסקבאופןרגילבימיםאלה,ולמעטעובדיםשהגיעולמקוםהעבודהושהובמקלטים.

8.ישלמלאאתכלהנתוניםהנדרשיםבטופסעבורכלעובדבגינונתבעהפיצוי.לגביעובדשהפרטיםלגביולאמולאו-לאיחושבהפיצוי.

                       

http://www.mof.gov.il/taxes
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רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים–נספחד'


עתקמודפסוחתוםעלידיכלה:איןחובהלהגישנספחזהבמדיהדיגיטליתאלאכלניזוק המגיש תביעה במסלול שכר

ניתןלמלאאתרשימת העובדיםבגינםנתבעהפיצויועלידיבעלתפקידמורשהחתימהבעסקושלהניזוק.לנוחיותך,
.www.mof.gov.il/taxesהעובדיםתוךשימושבקובץשניתןלהורידובאתררשותהמסים

:ישלהגישנספחזהכהעתקמודפסוחתוםעלידיכלהעובדיםהמגיש תביעה במסלול אובדן תוצרת לחקלאות לניזוק
למלאאתרשימתהעובדיםבקובץ,ישבנוסף.בגינםנתבעהפיצויועלידיבעלתפקידמורשהחתימהבעסקושלהניזוק

EXCELשניתןלהורידובאתררשותהמסיםwww.mof.gov.il/taxes. 

 

 
 


תאריךנספח ד' לטופס 7116

קרן פיצויי פעולות איבה

מספרתיקניכוייםמס'תיקמסהכנסהמספרעוסקבמע"משםהעסק

מס'

מס' טלפון ליצירת קשרת.ז. העובדשם העובד
ימי היעדרות בשל 
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 סה"כעובדיםוימיהיעדרות

חתימהשםממלאהדוח

ת.זתפקיד

הנחיות למילוי הגיליון:
ישלמלאאתכלהנתוניםהנדרשיםבטופסעבורכלעובדבגינונתבעהפיצוי.לגביעובדשהפרטיםלגביולאמולאו-לאיחושבהפיצוי.

http://www.mof.gov.il/taxes
http://www.mof.gov.il/taxes
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 נוסח הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני-נספחה'



 הצהרת העובד


______________)שםפרטיושםמשפחה(,ת.ז.___________________________אניהח"מ______

,____________________בישוב_______________מס'______המתגוררברחוב_______________

:,המפורטיםלהלן)ועדבכלל(מצהירבזאתכיביןהתאריכים

______________)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל

______ועד____________()בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______________ל______________

)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל______________

)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל______________

__ועד____________()בהיעדרותחלקית:ביןהשעות__________________ל______________

)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל______________

ובסה"כ______________ימיעבודה.

)ישלסמןאתהאפשרותהמתאימה(:

ממק אזורנעדרתי בישוב/ המצוי המעסיק( )שם עבודתי_________________________ ום
תעשיה_______________,בשלהוראותכוחותהביטחון.

 ______ ממקוםעבודתי לצורךהשגחהעלילדי______נעדרתי ______________)שםהמעסיק(
_________)שםהמוסד(______הנמצאעימיעקבהוראתפיקודהעורףעלסגירתמוסדהחינוך__

לאאומימטעמי,שבולומד/שוהההילד.אנימצהירבזאתכיבן/בתזוגי                 המצויבישוב

.,בימיםהמפורטיםלעיללצורךהשגחהעלאותוילדמשלחידו/הנעדר/המעבודתו/האועיסוקו/האו

אנימצהירבחתימתי,כילאנעדרתיבתאריכיםאלובשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואים.אני
מצהירכילאעבדתיבפועלבכלמקוםאחרבתקופתימיההיעדרות,וכיהשכרעבורימיההיעדרותשולםלי

מעבידי.במלואוע"י

דינימאסרשנהאויהיה,כיאםאמסורהצהרה,ידיעהאוהודעהשאינהנכונה,ידועליאנימצהירבזאתכי
.1961-)ב(לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א57ע"פסעיףש"ח,19,300קנסשל



זהשמיותוכןהצהרתיאמת.



________________________שםהעובד/ת

________________________חתימה

________________________תאריך



____________________עדלחתימהמטעםההנהלה)שםפרטיומשפחה(

____________________תפקיד

____________________חתימה
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מסלול חקלאות -נספחו'




