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  2021 יוני  

  , לציבור לקוחותינו

  

 הנדון : מתווה הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע 'שומר החומות'

 
  כללי:  

  

(נזק  פורסמו  כי    לעדכנכם  נו ברצונ  פיצויים)  (תשלום  פיצויים  וקרן  רכוש  מס  תקנות 

ונזק התשפ"א  ) (עקיף  מלחמה  שעה)  מתווה   .2021  –הוראת  את  קובעות  התקנות 

עקיפים שנגרמ   וייםהפיצ  נזקים  עבור  'שומר החומות',  לעסקים  ו להם כתוצאה ממבצע 

  .21.5.2021ד וע   10.5.2021בתאריכים 

  

עקיף נזק  נכסים  הגדרת  לנצל  אי אפשרות  מנזק מלחמה, מחמת  כתוצאה  נזק שנגרם   :

  ות כתוצאה ממלחמה. ל כתוצאה ממלחמה או מחמת הפסקת פעי

  

מסלו  שלושה  כולל  הפיצויים  חלופיים  למתווה  ירוקים")  ים  בחירת  ("מסלולים  לפי 

עד   באזור  עסקים  חקלאים.  ומסלול  עבודה  שכר  מסלול  מחזורים,  מסלול    40העוסק: 

משלו באחד  לבחור  יכולים  מהרצועה  לק"מ  מעבר  באזור  ולעסקים  המסלולים    40-שת 

י לתשלום הפיצויים לעסקים  . התנאק"מ מרצועה מוצע מסלול שכר עבודה  80ק"מ ועד  

  . הובדים שנעדרו בימי הלחימל המסלולים הוא תשלום שכר לעכב

לעסקים   המיועד  אדום"  "מסלול  קיים  עד  בנוסף  או    7  הממוקמים  מהרצועה  ק"מ 

  באיזור התעשיה הדרומי של אשקלון. 

  

  90ולמשך    2021ביולי   16-החל מיום המקוון)    ופן(בא  את תביעות הפיצויים ניתן להגיש  

  יום.

  

  



  

 

  

  

  : הפיצוי  מסלוליעיקרי   

 ה: בודמסלול שכר ע . 1

אשר  ל  פיצוי - הלחימה,  מצב  עקב  שנעדרו  לעובדים  שכר  ששילמו  מעבידים, 

  430הפיצוי נקבע על סכום של  .ק"מ מגבול רצועת עזה 80של עד  מתגוררים במרחק

 .ש"ח ליום עבודה לעובד

חינוכי   - עצמאית(מוסד  העורף  )בבעלות  פיקוד  בהוראת  ל  שנסגר  זכאי    430- יהיה 

ל שהמ   וםי ש"ח  הימים  מספר  להורא כפול  בהתאם  נסגר  שהמוסד  וסד  בתנאי  ות, 

 .זיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלו

המרוחק   - קבועות    80עד    40עסק  הוצאות  להחזר  זכאי  אשר  עזה,  מרצועת  ק"מ 

  : מענקים יהיה זכאי לכפל  במסלול מענקי קורונה 

קבועות במסל החזר  החזר הוצאות  וכן  בגין המבצע  שכר  בגין  וי  הקורונה  פיצויי  ל 

 .2021יוני   –החודשים מאי  

משווי   - היחסי  החלק  בגין  יינתן  הפיצוי  העבודה,  מיום  בחלק  רק  עבד  העובד  אם 

שעות      הנזק, כל  לסך  כאמור,  העובד  עבד  לא  שבהן  השעות  מספר  ליחס  בהתאם 

של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד    העבודה הרגילות ביום 

 .משעה אחת ה גבו

המועל  - במשר עובד  הנזק,  סק  משווי  היחסי  החלק  בגין  יינתן  הפיצוי  חלקית,  ה 

אותו   של  ביום  הרגילות  העבודה  שעות  מספר  כיחס  הוא  הנזק  שווי  לכלל  שיחסו 

  .עובד לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה

 :מענק לקיבוץ -

 : בגיןנק לקיבוץ במסלול זה יינתן מע    

ההיעדרות    .א לתנימי  ה א בהתאם  המסלול  לעובששולמ  רגיליםי  חבר  ו  שאינו  ד 

 .יבוץהק

חברי    .ב של  הביטחוני  המצב  בשל  ההיעדרות  ימי  כל  בסך  מוכפל  הנזק  שווי 

או   בחקלאות  בשירותים,  במסחר,  בתעשייה,  בקיבוץ  העובדים  הקיבוץ 

בקיבוץ   שירותים  למעט  בתיירות  במתן  העוסקים  הקיבוץ  חברי  היעדרות 

  ניים בקבוץ . רככלומר בענפים הצ לחברי הקיבוץ עצמם

  

 



  

 

 :  מסלול מחזורים . 2

העסל  פיצוי - עד  קים  של  במרחק  בהתאם    40ממוקמים  עזה,  רצועת  מגבול  ק"מ 

 . לירידה במחזור העסקים, לפי תקופות הדיווח למע"מ 

  ה). שפעות נגיף הקורונ(בשל ה  2020ולא שנת    2019החישוב ייעשה בהשוואה לשנת   -

 .₪יליון  מ  1.5קבעה על נ  תקרת הפיצוי במסלול זה 

להת  - י נאי  בגין  לעובד  תשלום  הינו  הפיצוי  התקבל  קבלת  בגינם  ההיעדרות  מי 

 .הפיצוי

ק"מ מגבול רצועת עזה, ואשר הגיש בקשה    40עוסק שעסקו ממוקם במרחק של עד   -

נזקי הקורונה  יוני    –(בגין החודשים מאי    לקבלת מענק בגין הוצאות קבועות עקב 

 .בקשה במסגרת מסלול המחזורים לא זכאי להגיש)  2021

 הערה: מסלול זה אינו מיועד לעסקים העוסקים בתחום החקלאות. 

  

 : מסלול חקלאות . 3

 חודיות הענף ומאפייני העונתיות בו נקבע מסלול פיצוי מיוחד כדלהלן:י בשל י

עד    פיצוי - של  במרחק  ממוקם  החקלאי  ששטחם  רצועת  ק"מ    40לחקלאים  מגבול 

למספר העובד  ובמרחק    איים שניזוקוהחקל בשטחים    ים המועסקיםעזה, בהתאם 

 . של השטח החקלאי מהגבול

 

 :המסלולההטבות במסגרת 

  יהיו בהתאם למרחק שלהם מרצועת עזה כדלהלן:  סכומי הפיצוי לחקלאים 

 .ובדים המועסקים בשטח שנפגעמוכפל במספר העש"ח,   4,031 –ק"מ  7-0              

 .במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגעש"ח, מוכפל  3,225  –ק"מ   20-7 -

 . ש"ח, מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע 1,935 –  ק"מ 40-20  -

  

 : פיצוי פרטני בהתאם להוכחת נזק -אדוםהמסלול  ה  . 4

  -   האדום"  לתשלום פיצויים ב"מסלול  מסלול בנוסף למסלולי הפיצוי לעיל, נקבע      

      זור התעשיה הדרומי או בא  ק"מ מהרצועה  7ים עד ים ביישובמיועד לעסקסלול המ       

  של אשקלון .       



  

 

הירוקים "המסלולים  פי  על  פיצוי  בין  לבחור  יכולים  אלו  לבן  עסקים  לעיל  שפורטו   "

  המסלול "האדום". 

המיסים  המסלו רשות  העסק.  לאופי  בהתאם  הנזק  הקף  של  פרטנית  בחינה  מאפשר  ל 

מגיש וקובעת פיצוי ספציפי על פי הנזק    העסקבודקת את כל המסמכים והאסמכתאות ש

  שהוכח. הקף הפיצוי במסלול זה אינו מוגבל בסכום.

   תשלום זה    פיצויים  לצורך  ומוסדות    פיבענבמסלול  אירועים  אולמות  תעשייה, 

 .שעות 24ילות של הפסקת פעהוכחת  לא תידרש   תרבות 

  עוהפסקת פעילות של שב הוכחת  בענף מסחר ושירותים לא תידרש. 

  

 

  יעוץ ספציפי. בל זה מבלי לק  ש בתוכן חוזר לעשות שימו  ןחוזר זה הנו למידע בלבד. אי

  

  בברכה, 

  הרשקו פרקש ושות'                                    

  רואי חשבון

  24.21וזר ח

 


