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ונזק עקיף)  מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש תקנות מס
(הוראת שעה), התשס"ז-2007 

התשכ"א-11961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק ו–65 לפי סעיפים 36(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

שעה (16 במאי 2007)1.הוראת התשס"ז באייר כ"ח שמיום בתקופה שאירע הכרזה באזור נזק לענין
וקרן  מס רכוש 1 לתקנות בתקנה כאילו יראו (31 במאי 2007), התשס"ז בסיון י"ד יום עד

- התשל"ג-21973 עקיף), ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים
(1)- עקיף" נזק של "שווי בהגדרה

למעלה של ייצור הפסקת עקב נגרם שהנזק "ובלבד המילים 2(ג), בפסקה (א)
שעות" - נמחקו; מ–24

למעלה של פעילות הפסקת עקב נגרם שהנזק "ובלבד המילים - (3) בפסקה (ב)
משבוע" - נמחקו;

(4) -(ג) בפסקה

הביטחון; כוחות הוראות לפי העובד עבד לא שבו היום "בשל במקום (1)
של היעדרות יום כל נאמר "בשל בחלק" הוראות כאמור עקב העובד עבד לא
הביטחוני המצב בשל העובד עבד לא הביטחוני; המצב בשל מעבודתו העובד

"ניזוק"; ההגדרה ולענין "לענין זה נאמר "לענין זה" ובמקום בחלק" כאמור
"ב–22";(2) נאמר "ב–25" במקום המרבי", "השכר בהגדרה

בסופה נאמר:(3)
שהוא אזור בדבר בהודעה  כתום המסומן האזור  - הכרזה" ""אזור

ספר3; יישוב

מעבודתו העובד בו שנעדר יום ביטחוני" - מצב בשל היעדרות "יום
חופשה תאונה, מחלה, בשל  בו שנעדר יום  למעט ניזוק, אצל
מי שעובד למעט - שישי וביום ובחג בשבת או שנתית, מילואים,

בימים אלה"; באופן רגיל
למעביד נגרם כשהנזק עקיף", נזק של "שווי "ולענין נאמר בסופה "ניזוק", בהגדרה (2)
ובלבד הכרזה, באזור  מתגורר  שלו שעובד  מי  לרבות - עבודה  שכר  תשלום בשל
ששילם לאותו היומי העבודה שכר סך עלות על יעלה לא העקיף הנזק שהשווי של

הביטחוני". בשל המצב מעבודתו העובד של יום היעדרות כל בשל עובד
שהוא אחד מאלה:2.תחולה ניזוק על יחולו תקנות אלה לא

המדינה; (1)

התקציב,  יסודות לחוק  21 בסעיף כהגדרתם בריאות תאגיד  או מתוקצב גוף (2)
התשמ"ה-41985;

התשל"ה-51975; הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה (3)

להשכלה גבוהה. מוסד או קופת חולים (4)

(14 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ח
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