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עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות
(הוראת שעה), התשס"ו-2006 

התשכ"א- פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק ו–65 36(א) ,35 סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור ,11961

באב התשס"ו (31 ביולי  יום ו' 1. בתקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) עד
ונזק עקיף), מלחמה פיצויים) (נזק (תשלום פיצויים וקרן מס רכוש בתקנות יראו כאילו ,(2006

 - העיקריות) התקנות - התשל"ג-21973 (להלן

 - 1 בתקנה (1)

- הגבלה באזור נזק לגבי עקיף", נזק של "שווי בהגדרה (א)

נמחקה; - (1) פסקה (1)

(2) בפסקה (2) -

"לרבות"; נאמר "למעט" במקום ברישה, (א)

נמחקו; - ו–(ב) (א) משנה פסקאות (ב)

- נאמר (ג) משנה פסקת במקום (ג)

- בתעשיה, במסחר ובשירותים "(ג)

הניזוק,  של עובד הממוצע של היומי 132.5% מהשכר (1)
של של כלל העובדים ההיעדרות מוכפל בסך ימי כשהוא

הביטחוני; המצב בשל מעבודתם שנעדרו הניזוק

משנה (1) - בפסקת האמור אף (2) על

פעילות את והפסיק עובדים לו שאין ניזוק לגבי (א)
מוכפלת כשהיא הכנסתו החייבת ליום סכום — עסקו
המצב הביטחוני בשל עסקו פעילות ימי הפסקת במספר

(ב) - משנה פסקת ולענין זה לענין וב–132.5%; 

הכנסתו  - ליום" החייבת הכנסתו "סכום  (1)
הדוח פי על מחושבת  כשהיא ליום  החייבת
לפי  הניזוק שהגיש  2005 המס לשנת השנתי
הפטורה  הכנסתו בתוספת לפקודה,  131 סעיף
הפסדים, קיזוז ולפני לפקודה 9(5)(א) סעיף לפי
פחות ולא המרבי, מהשכר יותר לא והכל
מינימום, חוק שכר לפי ליום, המינימום  משכר

התשמ"ז-31987;

ייחשב לא עמו,  העובד ניזוק של זוגו  בן (2)
עובד;

מתנהל אינו שעסקו עובדים, לו שאין ניזוק לגבי (ב)
עס־ ומחזור עסקו  פעילות את הפסיק שלא  בביתו,
התשל"ו- מוסף, ערך מס בחוק  כמשמעותו קאותיו
בששת בישראל  המסים לרשות שדווח כפי  ,41975

שעה הוראת

__________
.100 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

.1682 עמ' התשל"ג, 2 ק"ת

.68 עמ' התשמ"ז, 3 ס"ח

.52 עמ' התשל"ו, 4 ס"ח
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עולה אינו ,2006 המס שנת של הראשונים החודשים
הכנסתו  מסכום  50%  - חדשים שקלים  180,000 על
הנקו־ ליום כשהיא מוכפלת במספר הימים החייבת
מצוי שבו האזור לגבי השניה לתוספת ב' בחלק בים

וב–132.5%; עסקו

(ב), או (א)  משנה בפסקאות כאמור ניזוק לגבי  (ג)
התשס"ו בשבט ב' שמיום בתקופה עסקו את  שפתח
בתמוז התשס"ו (30 ביוני  יום ד' (1 בינואר 2006) עד
המקדימה), התקופה - זו משנה בפסקת (להלן (2006
עסקו פתיחת על בישראל המסים לרשות והודיע
פסקאות הוראות יחולו המקדימה, התקופה תום עד
החייבת הכנסתו את שיראו ובלבד האמורות המשנה
שבפסקת בהגדרה כאילו אלה, פסקאות לענין ליום
כשהיא ליום החייבת "הכנסתו במקום (א), משנה
 2005 המס לשנת השנתי  הדוח פי על  מחושבת
131 לפקודה" נאמר "הכנסתו  לפי סעיף שהגיש הניזוק
המקדימה, לתקופה משוער דוח לפי שחושבה החייבת

לפקודה"; 133 בסעיף כמשמעותו

- עובדים לו ויש שאינו חבר בני אדם ניזוק לגבי (ד)
הסכום בתוספת ,(1) משנה בפסקת כאמור הנזק שווי
של עובד הממוצע היומי השכר פעמיים הנמוך מבין
במספר כשהוא מוכפל המרבי, או השכר הניזוק של

עובד, וב–132.5%; . ימי ההיעדרות המרבי של

כאמור הנזק שווי — קיבוץ שהוא ניזוק לגבי (ה)
עבודת שווי שהוא סכום בתוספת ,(1) משנה בפסקת
הקיבוץ" חברי עבודת "שווי זה, לענין הקיבוץ; חברי

ב–22  מחולק שכיר, למשרת הממוצע השכר סכום —
שקלים   10 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום ומעוגל
חברי כלל  של ההיעדרות  ימי בסך ומוכפל  חדשים 
בשירותים או במסחר בתעשיה, העובדים הקיבוץ

הביטחוני; המצב בשל מעבודה שנעדרו בקיבוץ

(2)9 בסעיף כמשמעותו ציבורי, מוסד לענין (ו)
שלו,  עובד של הממוצע היומי 100% מהשכר - לפקודה
העובדים כלל ההיעדרות של בסך ימי מוכפל כשהוא
ובלבד הביטחוני, המצב בשל מעבודתם שנעדרו שלו

אלה: הציבורי שני שהתקיימו במוסד

המס בשנת מהכנסתו לפחות שליש (1)
 131 לפי סעיף שהגיש בדוח כפי שדווחה ,2005
לחוק 3א סעיף לפי מתמיכה, היתה לא לפקודה,
מתמיכה התשמ"ה-51985, התקציב, יסודות
- (להלן מתרומות  או  מקומית,  רשות  מאת

ותרומות); תמיכות
__________

.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 5 ס"ח
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שדווחה  2005 כפי המס בשנת הכנסתו עיקר (2)
שלא  לפקודה,  131 סעיף לפי שהגיש בדוח
שירותים ממכירת היתה ומתרומות, מתמיכות
ממתן מתקבלת בשלהם שהתמורה מצרכים או

חודש. או הספקת המוצר בפועל מדי השירות

העסקת בחוק כהגדרתו אדם כוח קבלן לגבי (ז)
 - התשנ"ו-61996  אדם, כוח קבלני ידי על עובדים
העובד  שלו עובד של הממוצע היומי מהשכר  132.5%
(בפסקת האמור בחוק כהגדרתו בפועל, מעסיק אצל
ימי ההיעדרות בסך מוכפל כשהוא - עובד), זו משנה
מעסיק אותו אצל המועסקים שלו העובדים של
הביטחוני, המצב בשל מעבודתם ושנעדרו בפועל
עובד  כל של הממוצע היומי מהשכר  100% כאשר
למעסיק תשולם והיתרה האדם  כוח לקבלן ישולם

סיעודי;"; עובד המעסיק יחיד שאינו ובלבד בפועל,

נמחקה; - (3) פסקה (3)

(4) בפסקה (4) - 

והמסתיים נגרם"  "כשהנזק במילים המתחיל הקטע במקום  (א)
;" - זו "לענין הגדרה נאמר ," - "לענין זה במילים

עבודה של יום  ו"שכר היומי" העבודה "שכר ההגדרות (ב) במקום 
העובד" נאמר:

העובדים לכלל השכר תשלומי - סך עובד" של הממוצע היומי "השכר
כפי ,2006 ויוני מאי אפריל, החודשים בשלושת ניזוק של
עובד של כל שהשכר ובלבד בישראל, המסים שמדווחים לרשויות
על יעלה הניזוק, לא של עובד כל של הממוצע חישוב השכר לצורך
המינימום, משכר יפחת ולא במשק הממוצע השכר וחצי פעמיים
של המצטבר בסך מחולק מינימום, התשמ"ז-1987, חוק שכר לפי

כאמור; החודשים העובדים בשלושת של העבודה ימי

מיום, שבו חלק לרבות יום, - הביטחוני" המצב בשל היעדרות "יום 
מחלה, בשל נעדר שבו יום ניזוק, למעט אצל מעבודתו נעדר עובד
- שישי וביום ובחג בשבת או מילואים, שנתית, חופשה תאונה,

בימים אלה; רגיל באופן שעובד למעט מי

"ב–22"; נאמר במקום "ב–25" המרבי", "השכר (ג) בהגדרה

נמחקה; - "מעביד" ההגדרה (ד)

נאמר: בסופה (ה)

לתוספת א' שבחלק במפה המסומן  האזור  - הגבלה" ""אזור
האמורה, לתוספת ב' בחלק הנקובים במועדים השניה,

במועדים האמורים;"; ספר בזה יישוב המוכרז

נמחקה; - (5) פסקה (5)

למעט - עקיף", של נזק "שווי "ולענין נאמר "ניזוק", בסופה (ב) בהגדרה

__________
.701 עמ' התשנ"ו, 6 ס"ח
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המדינה; (1)

יסודות  לחוק  21 בסעיף כהגדרתם בריאות תאגיד  או מתוקצב גוף (2)
התקציב, התשמ"ה-1985;

התשל"ה- הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה (3)
;71975

גבוהה; להשכלה מוסד או חולים קופת (4)

הגבלה."; באזור מתגורר שלו שעובד מי ולרבות,

בטלה; - משנה (ב) תקנת ,2 בתקנה (2)

(ב) נאמר: משנה אחרי תקנת ,5 בתקנה (3)

כוח קבלן לרבות הניזוק, של הצהרה יצורפו (ב), משנה תקנת לפי לתביעה "(ב1)
אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתם בפועל, ומעסיק אדם

המנהל."; שיורה בנוסח התשנ"ו-1996,

 - (4) בתוספת

ראשונה"; "תוספת נאמר הכותרת, במקום (א)

נאמר: בסופו ,1 בפרט (ב)

הדירה.";  שיקום 100% מהוצאות - לדירת מגורים מלחמה לגבי נזק "(ג)

עקיף"; נזק של "משווי נאמר הנזק" "משווי במקום - 2 בפרט (ג)

הראשונה נאמר: אחרי התוספת (5)

שניה "תוספת
הגבלה") "אזור ההגדרה -  (תקנה 1

חלק א'  

__________
.132 עמ' התשל"ה, 7 ס"ח
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ב' חלק

הגדרהאזורצבע

1צהוב (12 ביולי 2006)אזור התשס"ו ט"ז בתמוז מיום סמוכים לגדר יישובים
(31 ביולי 2006). התשס"ו באב ו' יום עד

2אדום צפוניתאזור ובהמשך כרמיאל כולל עכו-עמיעד לכביש צפונית
עד יום (13 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ז מיום החל 91 לכביש

(31 ביולי 2006). התשס"ו באב ו'

3סגול בתמוזאזור מיום י"ז ועכו הכרמל טירת נשר, חיפה, קריות, מתחם
באב התשס"ו  יום ו' 20:00 עד בשעה (13 ביולי 2006) התשס"ו

(31 ביולי 2006).

4כחול בתמוז אזור י"ט מיום  לכנרת) היקפי  ק"מ  1) כנרת וסובב טבריה
ביולי   31) התשס"ו  באב  ו' יום  עד  (2006 ביולי   15) התשס"ו

.(2006

5כתום ונצרתאזור נצרת עיריית שיפוט שטח תחתון, גליל תעשיה אזור
ו' באב עד יום (16 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ' מיום עילית

(31 ביולי 2006). התשס"ו

6כתום במזרחאזור צמח, צומת בדרום ,91 כביש בצפון - הגולן רמת דרום
מיום  הכנרת של המזרחי 90 והחוף כביש ובמערב סוריה גבול
באב התשס"ו (31  יום ו' (18 ביולי 2006) עד התשס"ו בתמוז כ"ב

.(2006 ביולי

7ירוק בתמוזאזור כ"א מיום הכנרת בדרום  כנרת  צומת עד מהחותרים
ביולי   31) התשס"ו  באב ו'  יום עד  (2006 ביולי   17) התשס"ו

.(2006

8שחור בתמוזאזור מיום כ"ג מוניציפאלי) (שטח עילית עפולה ועפולה אזור
בתמוז התשס"ו (20 ביולי  יום כ"ד (19 ביולי 2006) עד התשס"ו
ו' באב יום עד  (30 ביולי 2006) באב התשס"ו ומיום ה' ,(2006

(31 ביולי 2006)." התשס"ו

יישוב שהוכרז באזור ביישוב או ניזוק של בזכאותו לפגוע אלה כדי בתקנות באמור אין .2
פיצוי לבין אלה תקנות לפי פיצוי בין לבחור רשאי והוא אלה, תקנות של תחילתן ערב ספר

העיקריות. התקנות לפי

(31 ביולי 2006) התשס"ו באב ו'
ן ו רשז הי אברהם  (3-206 (חמ

האוצר שר                                                                                     

שמירת דינים
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