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עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות
(הוראת שעה), התשס"ט-2009

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

בדצמבר   27) התשס"ט  בכסלו  ל' שמיום בתקופה שאירע  הקובע באזור נזק לעניין   .1
וקרן רכוש כאילו בתקנות מס יראו בטבת התשס"ט (19 בינואר 2009), יום כ"ג 2008) עד
התקנות  - ונזק עקיף), התשל"ג-21973 (להלן מלחמה (נזק פיצויים (תשלום פיצויים)

- העיקריות)

- 1 בתקנה (1)

נאמר: עקיף" של נזק ההגדרה "שווי במקום (א)

בזה יישוב המוכרז השניה, במפה שבתוספת המסומן האזור - ""אזור קובע"
בטבת כ"ג יום עד (2008 בדצמבר   27) בכסלו התשס"ט ל' מיום  ספר

ההכרזה); תקופת - (להלן (19 בינואר 2009) התשס"ט

מוסף, התשל"ו-31975; מס ערך חוק מוסף" - מס ערך "חוק

מוסף; ערך מס בחוק כהגדרתו - תשומות" "מס

למעט מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותו עסקאות מחזור - עסקאות" "מחזור
ולמעט  עליהן, חלים מוסף ערך מס 20 או 21 לחוק שסעיפים עסקאות
וקרן רכוש  מס תקנות לפי העיקריות, התקנות לפי ששולם פיצוי 
שעה), (הוראת עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים
פיצויים) (תשלום וקרן פיצויים רכוש מס תקנות לפי התשס"ז-42007,
תקנות לפי או התשס"ח-52007, שעה), (הוראת עקיף) ונזק מלחמה (נזק
עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס

התשס"ח-62008; ,(2 (מס' שעה) (הוראת

לפקודה, 9(2)(ב) בסעיף כהגדרתו ציבורי מוסד - זכאי" ציבורי "מוסד
אלה: שני בו שמתקיימים

בדוח שדווחה  כפי  ,2007 המס בשנת מהכנסתו לפחות שליש (1)
לחוק סעיף 3א לפי מתמיכה, היתה לא 131 לפקודה, שהגיש לפי סעיף
או מקומית, רשות מאת מתמיכה התשמ"ה-71985, התקציב, יסודות

ותרומות); תמיכות - (להלן מתרומות

שהגיש לפי  בדוח 2007 כפי שדווחה המס בשנת הכנסתו עיקר (2)
ממכירת שירותים  מתמיכות ותרומות, היתה 131 לפקודה, שלא סעיף
הספקת או השירות  ממתן מתקבלת בעדם שהתמורה מצרכים  או

מדי חודש; המוצר בפועל

שעה הוראת

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 1682.

3 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 966.

5 ק"ת התשס"ח, עמ' 6.

.379 עמ' התשס"ט, 6 ק"ת התשס"ח, עמ' 634 ועמ' 1200;

.34 עמ' התשנ"ב, 7 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;
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על עובדים העסקת בחוק אדם" - כהגדרתם כוח ו"קבלן בפועל" "מעסיק
יחיד שהוא בפועל מעסיק למעט התשנ"ו-81996, אדם, כוח קבלני ידי

סיעודי; עובד המעסיק

מס לפי חוק תשומות מס עליהן ששולם התשומות - "תשומות שוטפות"
האמור; בחוק כהגדרתו ציוד תשומות למעט מוסף ערך

אי– מחמת מלחמה,  מנזק כתוצאה  נגרם  כשהנזק   - עקיף" נזק של  "שווי
נזק שנגרם לרבות פעילות, הפסקת מחמת או נכסים לנצל אפשרות 

הניזוק: לפי בחירת מאלה, אחד שכר עבודה, תשלום בשל

- זה לעניין עבודה; שכר מסלול (א)

- עבודה" שכר "מסלול

(2) עד (4) בפסקאות  המפורט ניזוק שאינו ניזוק (1) לגבי
היעדרות  בשל יום ששולם העבודה היומי 132.5% משכר -

הביטחוני; המצב בשל העובד של

שווי הנזק כאמור בפסקה - ניזוק שהוא קיבוץ לגבי  (2)
הקיבוץ; "לעניין חברי עבודת שווי שהוא בתוספת סכום (1)
הממוצע השכר סכום - הקיבוץ" חברי עבודת שווי - זה
שהוא  הקרוב לסכום ומעוגל ב–22  מחולק שכיר, למשרת
ההיעדרות  ימי בסך ומוכפל חדשים 10 שקלים של מכפלה
העובדים בתעשיה, הקיבוץ חברי של המצב הביטחוני בשל

בקיבוץ; בתיירות או בחקלאות בשירותים, במסחר,

משכר   132.5% - אדם כוח  קבלן שהוא ניזוק לגבי  (3)
בשל העובד של היעדרות יום בשל ששילם היומי העבודה
ישולם  העבודה היומי 117% משכר כאשר הביטחוני, המצב
היתרה בפועל; למעסיק תשולם והיתרה האדם כוח לקבלן
מסלול לפי פיצוי לתבוע שבחר בפועל למעסיק תשולם לא
מסלול ההוצאות, לפי או (ב), בפסקה המחזורים, כהגדרתו

(ג); בפסקה כהגדרתו

המתקבל השיעור - זכאי ציבורי מוסד שהוא ניזוק לגבי (4)
כפי שדווחה בדוח ,2007 המס בשנת הכנסתו סכום מחלוקת
ותרומות,  מתמיכות שלא לפקודה,  131 סעיף לפי  שהגיש 
שהוא ותרומות,  תמיכות כולל האמורה, הכנסתו בסכום 
יום  בשל ששולם היומי העבודה משכר ב–117%  מוכפל

המצב הביטחוני; בשל של העובד היעדרות

הנזק יהא העבודה, מיום בחלק האמור העובד עבד לא
שכר לכלל  שיחסו היומי,  העבודה  משכר  היחסי החלק 
עבד לא שבהן השעות  מספר כיחס הוא היומי  העבודה
של ביום העבודה הרגילות שעות לסך כל כאמור, העובד
העובד לא עבד שבהן השעות שמספר עובד, ובלבד אותו

גבוה משעה אחת;

אילו היה העובד שכר יום עבודה של היומי" - "שכר העבודה
לו שולם שהשכר ובלבד רגיל, באופן יממה באותה עובד
שבמשך ובתנאי המרבי, מהשכר יותר לא אך המעביד, בידי

__________
8 ס"ח התשנ"ו, עמ' 701.
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המעביד שילם ,2008 ונובמבר אוקטובר ספטמבר, החודשים
עובד של העובד, ולגבי בשל שכרו כל דין חובה לפי תשלומי
- האמורים החודשים שלושת במהלך לעבודה שהתקבל
לעבודה; קבלתו מיום החובה תשלומי כל ששולמו בתנאי

העובד, בלא ליום של שכר עבודה רגיל העובד" - עבודה של "שכר יום
אוקטובר ספטמבר, החודשים בשלושת הממוצע לפי תוספות,
במהלך המעביד שהחל לעבוד אצל עובד ולגבי ,2008 ונובמבר
המחושב הממוצע כאמור לפי השכר החודשים - שלושת אותם

חודשים; באותם עובד אותו של העבודה ימי מספר לפי

(בלא שכיר  למשרת הממוצע לשכר השווה שכר - המרבי" "השכר 
עובדים כולל אך ודרום לבנון, עזה שומרון, חבל מיהודה, עובדים
כפי לאומי), לביטוח למוסד עליהם מדווחים שמעבידיהם
קרות לפני לאחרונה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה שפרסמה
לסכום ומעוגל ב–22, ומחולק וחצי בשניים מוכפל כשהוא הנזק,

שקלים חדשים; 10 של מכפלה שהוא הקרוב

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

מאלה: אחד גם בעובד שמתקיימים ובלבד אלה, בימים רגיל

העורף; פיקוד הוראות לפי מעבודתו נעדר הוא (1)

הנמצא ילדו, על השגחה לצורך מעבודתו נעדר הוא (2)
החינוך מוסד סגירת על העורף פיקוד של הוראה עקב עמו,
שאושרה על סגירת מוסד כאמור שוהה הילד או או שבו לומד
ההכרזה, ביותר בתקופת המאוחר ליום העורף עד פיקוד ידי
נאותה מסגרת של בן זוגו העבודה של העובד או במקום ואין
באזור הקובע מצוי החינוך שמוסד ובלבד הילד, להשגחה על

מאלה: אחד ומתקיים

העובד או של הבלעדית בהחזקתו נמצא (א) הילד
של הילד; יחיד הורה שהעובד הוא

עצמאי, עובד או העובד הוא עובד של זוגו בן (ב)
ידו, במשלח מעיסוקו או מעסקו מעבודתו, נעדר ולא
או עובד אינו הזוג בן ואם הילד, על השגחה לצורך

הילד; על להשגיח ממנו נבצר - עצמאי עובד

ואולם אומן,  שהוא עובד לגבי יחולו, זו פסקה הוראות 
רק היעדרות כיום  תיחשב  כאמור  עובד  של  ההיעדרות
יום בשל יום אותו בעד זו פסקה לפי פיצוי ניתן לא אם
הילד, של המאמץ הורהו או הטבעי הורהו של היעדרות

- זה ילד; לעניין אותו על השגחה העניין, לצורך לפי

החברתיים והשירותים הרווחה שר בידי שאושר מי - "אומן"
זוגו; בן יחד עם ובין לבדו בין כמשפחת אומנה, לשמש

בחוק הגנה כהגדרתם - חינוך" "מוסד "ילד", "הורה יחיד",
התשס"ו-92006. בשעת חירום, עובדים על

__________
9 ס"ח התשס"ו, עמ' 396.
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- זה לעניין מחזורים; מסלול (ב)

- המחזורים" "מסלול

הפרש סכום - בפסקה (2) המפורט ניזוק שאינו ניזוק (1) לגבי
הנחסכת; במשלים ההוצאה כשהוא מוכפל המחזורים

ניזוק ולגבי  זכאי  ציבורי  מוסד שהוא  ניזוק  לגבי  (2)
בחוק  כהגדרתו פטור עוסק 2008 או 2009 הוא המס שבשנת
המס בשנת ההכנסה שבין החיובי ההפרש - מוסף ערך מס
ינואר 2009, בחודש הכנסתו סכום ב–12 לבין מחולקת 2007

הנחסכת; ההוצאה במשלים מוכפל כשהוא

שקלים חדשים; מ–2,500,000 לא יותר והכל

- "2009 "הכנסה בחודש ינואר

ההכנסה - סכום זכאי ציבורי מוסד ניזוק שהוא לגבי (1)
שהתמורה  שירותים או מצרכים 2009 ממכירת ינואר בחודש
בפועל הספקת המוצר או השירות מתקבלת ממתן בשלהם

חשבון; רואה בידי זה לעניין שאושר חודש, מדי

פטור  עוסק 2008 או 2009 הוא המס שבשנת ניזוק לגבי (2)
ינואר ערך מוסף - סכום ההכנסה בחודש בחוק מס כהגדרתו
הכנסה בניכוי חשבון רואה בידי זה לעניין שאושר ,2009
(שבח מקרקעין מיסוי חוק או לפקודה ה' חלק עליה שחל

מקרקעין); מיסוי חוק - (להלן התשכ"ג-101963 ורכישה),

- "2007 המס בשנת "הכנסה

ההכנסה - סכום זכאי ציבורי מוסד ניזוק שהוא לגבי (1)
הציבורי  המוסד שהגיש בדוח שדווחה 2007 כפי בשנת המס
ממכירת שירותים  131 לפקודה, שהתקבלה הזכאי לפי סעיף
או השירות ממתן מתקבלת בשלהם שהתמורה מצרכים או

מדי חודש; בפועל הספקת המוצר

פטור  עוסק 2008 או 2009 הוא המס שבשנת ניזוק לגבי (2)
כעוסק ניזוק הרשום ולגבי מוסף  ערך בחוק מס כהגדרתו

 - מוסף ערך מס לחוק  56 סעיף לפי אחר עוסק עם אחד
שהגיש  שדווחה בדוח 2007 כפי בשנת המס סכום ההכנסה
עליה  שחל הכנסה בניכוי לפקודה  131 סעיף לפי הניזוק

מקרקעין; מיסוי חוק או לפקודה ה' חלק

של עסקאותיו מחזור ההפרש החיובי שבין - המחזורים" "הפרש
ההאטה  במקדם מוכפל 2008 שהוא ינואר בחודש  הניזוק 
היה ואם ,2009 בשנת ינואר בחודש עסקאותיו מחזור לבין
סניפים, מכמה פעילות כולל הניזוק של עסקאותיו מחזור
שאינם הסניפים  של העסקאות מחזורי ממנו יופחתו 
אחד כעוסק רשום הניזוק היה ואם הקובע, באזור כלולים
יופחת  מוסף, ערך  מס לחוק  56 סעיף לפי אחר עוסק עם

האחר; העוסק המאוחד מחזורו של מהמחזור

__________
10 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.
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- "2008 בחודש ינואר "מחזור עסקאות

חד–חודשית בשיטה עסקאותיו על המדווח ניזוק לגבי (1)
כפי   2008 ינואר בחודש הניזוק של  עסקאותיו מחזור -
התשס"ט בכסלו יום כ"ט המסים בישראל עד לרשות שדווח

(26 בדצמבר 2008);

דו– בשיטה מחזור עסקאותיו המדווח על ניזוק לגבי (2)
ינואר בחודשים  הניזוק  של עסקאותיו מחזור  - חודשית 
עד יום  בישראל המסים לרשות 2008 כפי שדווח ופברואר

(26 בדצמבר 2008); התשס"ט בכסלו כ"ט

אירוח, חדר מלון, בית בהפעלת שעיסוקו ניזוק לגבי (3)
(1) או (2), בפסקאות האמור - אירועים גן או שמחות אולם
כאמור שמתקיים בו ניזוק בחירתו של לפי לפי העניין, או,
לתקופה הכנסתו סכום - (ב) או (א) משנה בפסקת האמור
(2008 בינואר   1) התשס"ח בטבת כ"ג ביום שמתחילה
,(2008 במרס   31) התשס"ח ב'  באדר כ"ד ביום ומסתיימת 
מיסוי חוק  או לפקודה ה' חלק עליה שחל בניכוי הכנסה
אישור באמצעות הניזוק על ידי שהוכח כפי הכל מקרקעין,

המנהל: שיורה בנוסח חשבון רואה מאת

האירועים מספר מחלוקת המתקבל השיעור (א)
פברואר לחודשים שהוזמנו העניין, לפי החדרים, או
בתקופת  ביותר המאוחר ליום עד  2009 בשנת ומרס
העניין, החדרים, לפי או במספר האירועים ההכרזה
י"ב  יום 2008 עד בשנת האמורים לחודשים שהוזמנו

מ–70%; גבוה אינו (19 בינואר 2008) התשס"ח בשבט

האירועים מספר מחלוקת המתקבל השיעור (ב)
פברואר לחודשים שהוזמנו העניין, לפי החדרים, או
בתקופת  ביותר המוקדם ליום עד  2009 בשנת ומרס
בתקופת ביותר המאוחר ליום עד ושבוטלו ההכרזה
העניין, החדרים, לפי או במספר האירועים ההכרזה
ליום  2009 עד בשנת ומרס פברואר לחודשים שהוזמנו

לפחות; 30% הוא ההכרזה בתקופת ביותר המוקדם

כ"א שמיום בתקופה עסקו  את שפתח  ניזוק לגבי (4)
בכסלו כ"ט יום עד (2007 בנובמבר   2) התשס"ח בחשוון
המסים לרשות והודיע ,(2008 בדצמבר   26) התשס"ט
 26) התשס"ט בכסלו כ"ט יום עד עסקו פתיחת על בישראל
2008 מחולק  המס בשנת עסקאותיו מחזור ,(2008 בדצמבר
מדווח כאמור הניזוק היה ואם הפעילות, חודשי במספר
במספר מחולק - דו–חודשית בשיטה עסקאותיו מחזור על

ב–2; ומוכפל הפעילות חודשי

- "2009 בחודש ינואר "מחזור עסקאות

חד–חודשית בשיטה עסקאותיו על המדווח ניזוק לגבי (1)
כפי   2009 ינואר בחודש הניזוק של  עסקאותיו מחזור -

בישראל; המסים לרשות שדווח
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דו– בשיטה מחזור עסקאותיו המדווח על ניזוק לגבי (2)
ינואר בחודשים  הניזוק  של עסקאותיו מחזור  - חודשית 

בישראל; המסים לרשות שדווח כפי 2009 ופברואר

אירוח, חדר מלון, בית בהפעלת שעיסוקו ניזוק לגבי (3)
(1) או (2), בפסקאות האמור - אירועים גן או שמחות אולם
כאמור שמתקיים בו ניזוק בחירתו של לפי לפי העניין, או,
לתקופה הכנסתו סכום - (ב) או (א) משנה בפסקת האמור
(2009 בינואר   1) התשס"ט בטבת ה' ביום שמתחילה
בניכוי (31 במרס 2009), בניסן התשס"ט ו' ומסתיימת ביום
מיסוי מקרקעין, חוק או לפקודה ה' חלק שחל עליה הכנסה
מאת אישור באמצעות הניזוק ידי על שהוכח כפי הכל

המנהל: שיורה בנוסח חשבון רואה

האירועים או המתקבל מחלוקת מספר (א) השיעור
ומרס פברואר לחודשים שהוזמנו העניין, לפי החדרים,
ההכרזה  בתקופת ביותר המאוחר ליום 2009 עד בשנת
שהוזמנו העניין, לפי החדרים, או האירועים במספר

י"ב בחשוון  יום  2008 עד בשנת האמורים לחודשים
מ–70%; גבוה אינו (19 בינואר 2008) התשס"ח

האירועים מספר מחלוקת המתקבל השיעור (ב)
פברואר לחודשים שהוזמנו העניין, לפי החדרים, או
בתקופת  ביותר המוקדם ליום עד  2009 בשנת ומרס
בתקופת ביותר המאוחר ליום עד ושבוטלו ההכרזה
העניין, החדרים, לפי או במספר האירועים ההכרזה
ליום  2009 עד בשנת ומרס פברואר לחודשים שהוזמנו

לפחות; 30% הוא ההכרזה בתקופת ביותר המוקדם

לתקנות 7(א)(6) תקנה עליו שחלה כאמור ניזוק שלגבי ובלבד,
עסקאותיו מחזור יהא התשל"ו-111976, מוסף, ערך מס

עליו  חלה אילולא מדווח שהיה 2009 המחזור ינואר בחודש
האמורה; התקנה

של העסקאות מחזור מחלוקת המתקבל היחס - ההאטה" "מקדם
עסקאותיו  2008 במחזור ודצמבר בחודשים נובמבר הניזוק
לפי 2007 או שיעור של 100%, בחודשים נובמבר ודצמבר
יהא מקדם אחד מאלה כל שלגבי הנמוך מביניהם, ובלבד

:1 ההאטה

בחשוון כ"א  שמיום בתקופה עסקו את ניזוק שפתח (1)
בכסלו התשס"ט (26  יום כ"ט (2 בנובמבר 2007) עד התשס"ח
פתיחת בישראל על המסים והודיע לרשות ,(2008 בדצמבר

(26 בדצמבר 2008); התשס"ט בכסלו כ"ט יום עד עסקו

פטור  עוסק 2008 או 2009 הוא ,2007 המס שבשנת ניזוק (2)
מוסף; ערך בחוק מס כהגדרתו

- הנחסכת" ההוצאה "שיעור

(2) עד (4) בפסקאות  המפורט ניזוק שאינו ניזוק (1) לגבי
__________

.286 עמ' התשס"ט, 11 ק"ת התשל"ו, עמ' 1590;
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המסים לרשות שדווח כפי השוטפות, התשומות כל סך -
במחזור מחולק שהוא ,2008 המס שנת בשל בישראל

ב–0.85; ומוכפל האמורה בתקופה הניזוק של העסקאות

ההוצאות כל סך - זכאי ציבורי מוסד שהוא ניזוק לגבי (2)
בשלהם מצרכים שהתמורה או למכירת שירותים הקשורות
מדי בפועל המוצר הספקת או השירות ממתן מתקבלת
הכנסתו  בסך מחולק  שהוא  2007 המס שנת  בשל  חודש 

;2007 בשנת המס

פטור  עוסק 2008 או 2009 הוא המס שבשנת ניזוק לגבי (3)
שהיה התשומות כל - סך ערך מוסף מס בחוק כהגדרתו
למעט ,2007 המס שנת בשל בישראל המסים לרשות מדווח
אילולא והכל מוסף, ערך מס בחוק כהגדרתו ציוד תשומות
הכנסתו בסכום מחולק  שהוא כאמור, פטור  עוסק היה

ב–0.85; ומוכפל 2007 בשנת המס

לפי אחר עוסק עם אחד כעוסק הרשום ניזוק לגבי (4)
התשומות שהיה  סך - מוסף ערך 56 לחוק מס סעיף הוראות
למעט ,2007 המס שנת בשל בישראל המסים לרשות מדווח
אילולא והכל מוסף, ערך מס בחוק כהגדרתו ציוד תשומות
בסכום מחולק שהוא אחר, עוסק עם אחד כעוסק רשום היה

ב–0.85; ומוכפל 2007 המס בשנת הכנסתו

מהפחתת המתקבלת התוצאה - הנחסכת" ההוצאה "משלים
שאם ובלבד מ–1, העניין, לפי הנחסכת, ההוצאה שיעור
שעיסוקו מי ולגבי כאפס, תיחשב היא מאפס נמוכה היא

מ–7.5%; יותר לא בדלק קמעונאי או סיטונאי במסחר

- זה לעניין הוצאות; מסלול (ג)

ב–22; מוכפל שהוא (א) בפסקה כהגדרתו - החודשי המרבי" "השכר

לפקודה; 1 בסעיף כהגדרתו - אדם" בני "חבר

ניזוק של החייבת הכנסתו - "2009 "הכנסה חייבת בחודש ינואר
הדוח השנתי על פי כשהיא מחושבת בני אדם שאיננו חבר
לפקודה,   131 סעיף  לפי הניזוק שהגיש  2007 המס לשנת 
ולפני לפקודה 9(5)(א) סעיף לפי הפטורה הכנסתו בתוספת
לא שהיא ובלבד ב–12, מחולקת כשהיא הפסדים, קיזוז
על המדווח ניזוק ולגבי החודשי, המרבי השכר על עולה
ב–6  מחולקת כשהיא - דו–חודשית בשיטה עסקאותיו
החודשי; המרבי השכר פעמיים על עולה לא שהיא ובלבד

- הוצאות" "מסלול

חד–חודשית בשיטה עסקאותיו על המדווח ניזוק לגבי (1)
 1.1 מהכפלת המתקבל  הסכום  שבין החיובי  ההפרש  -
כפי השוטפות, התשומות כל סך מחיבור המתקבל בסכום
,2009 ינואר חודש בשל  בישראל המסים לרשות  שדווח
האמור ששולמו בשל החודש תשלומי שכר עבודה כל סך
הכנסתו בתוספת - אדם בני חבר שאינו כאמור ניזוק ולגבי
מחזור סך  לבין  ,2009 ינואר בחודש  הניזוק של החייבת 

;2009 ינואר בחודש הניזוק של עסקאותיו
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דו–חודשית בשיטה עסקאותיו על המדווח ניזוק לגבי (2)
 1.1 מהכפלת המתקבל  הסכום  שבין החיובי  ההפרש  -
השוטפות, התשומות כל סך מחיבור המתקבל בסכום
ינואר החודשים בשל בישראל המסים לרשות שדווח כפי
ששולמו בשל עבודה שכר תשלומי סך כל ,2009 ופברואר
אדם בני חבר שאינו כאמור ניזוק ולגבי האמורים החודשים
,2009 ינואר בחודש הניזוק החייבת של הכנסתו בתוספת -
ינואר בחודשים הניזוק של עסקאותיו מחזור כל סך לבין

;2009 ופברואר

התקרה; יותר מסכום לא והכל

(ב); בפסקה כהגדרתו - ההאטה" "מקדם

אלה: שני מבין הנמוך - התקרה" "סכום

שקלים חדשים; 2,500,000 (א)

 2008 ינואר בחודש הניזוק של עסקאותיו מחזור (ב)
על המדווח ניזוק ולגבי ההאטה, במקדם מוכפל כשהוא
של עסקאותיו מחזור - דו–חודשית בשיטה עסקאותיו
ב–2  מחולק כשהוא 2008 ופברואר בחודשים ינואר הניזוק

ומוכפל במקדם ההאטה;

העובדים לכלל תשלומי השכר כל סך עבודה" - שכר "תשלומי
ובלבד בישראל, המסים לרשות שמדווחים כפי ניזוק של
השכר על שעולים כלשהו לעובד שכר תשלומי יימנו שלא

פיטורין; פיצויי שהם או החודשי המרבי

למעט הצומח, בגידולים בענף שעיסוקו חקלאי ניזוק שהוא ולעניין (ד)
יותר ולא נחסכת, הוצאה בניכוי תוצרת אובדן מסלול - הגינון בענף
היומי  העבודה  שכר  את ששילם ובלבד חדשים,  שקלים  מ–2,500,000 

- זה הביטחוני; לעניין המצב בשל היעדרות בעבור יום לעובדו

המתקבל הסכום - נחסכת" הוצאה בניכוי תוצרת אובדן "מסלול
של ההיעדרות ימי במספר היומי התוצרת סכום מהכפלת

בשל המצב הביטחוני; עובדיו

המס לשנת הניזוק מחזור העסקאות של היומי" - התוצרת "סכום
ובמקדם  הנחסכת ההוצאה במשלים מוכפל שהוא  2008
היה ואם ,2008 בשנת המס העבודה ימי בסך הקרה ומחולק
56 לחוק  סעיף לפי אחר עוסק אחד עם כעוסק רשום הניזוק
של העוסק מחזורו המאוחד מהמחזור יופחת ערך מוסף, מס
למשרת שכיר השכר הממוצע יותר מסכום לא האחר, והכל
הקרוב  לסכום ומעוגל ב–22  מחולק בארבע, מוכפל שהוא

חדשים;  10 שקלים של מכפלה שהוא

כפי כל התשומות השוטפות, סך ההוצאה הנחסכת" - "שיעור
שהוא ,2008 המס שנת בשל בישראל המסים לרשות שדווח
האמורה בתקופה הניזוק של העסקאות במחזור מחולק
עוסק עם אחד כעוסק הרשום ניזוק ולגבי ב–0.4, ומוכפל
כל  סך - מוסף  ערך מס  לחוק  56 סעיף הוראות לפי אחר
שנת בשל בישראל המסים לרשות מדווח שהיה התשומות
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ערך מס בחוק כהגדרתו ציוד תשומות למעט ,2007 המס
עם עוסק אחר, כעוסק אחד רשום מוסף, והכל אילולא היה
ומוכפל   2007 המס בשנת  הכנסתו בסכום  מחולק שהוא 

ב–0.4;

 2007 המס לשנת הניזוק מחזור העסקאות של - הקרה" "מקדם
המס  לשנת עסקאותיו במחזור ב–0.8 ומחולק מוכפל שהוא
והכל ובלבד על 5, יעלה מ–1 ולא ובלבד שלא יפחת ,2008
כי הכפר ופיתוח החקלאות שר מאת אישור הניזוק שבידי

;2008 בשנת קרה נזקי או לתמיכה בשל לפיצוי זכאי הוא

מהפחתת המתקבלת התוצאה - הנחסכת" ההוצאה "משלים
שאם ובלבד מ–1, העניין, לפי הנחסכת, ההוצאה שיעור

כאפס; תיחשב היא מאפס נמוכה היא

העובדים מספר  - "2008 המס בשנת העבודה ימי כל "סך
לרשות שדווח כפי ,2008 המס בשנת לחודש הממוצע

ב–270; מוכפל בישראל, שהוא המסים

- הביטחוני" המצב  בשל היעדרות ו"יום המרבי"  "השכר
(א); בפסקה כהגדרתם

מלאי המהווה במקרקעין זכות במכירת שעיסוקו ניזוק ולעניין (ה)
אובדן לפקודה - 8א סעיף בחישוב הכנסתו שחל או ניזוק בידו עסקי
ולא הנחסכות, הוצאות הייצור בניכוי גורם ייצור אותו לגבי תפוקה
העבודה  שכר את ששילם ובלבד חדשים, שקלים מ–2,500,000  יותר
זה, לעניין הביטחוני; המצב בשל היעדרות יום בעד לעובדו היומי
- הביטחוני" המצב בשל היעדרות ו"יום היומי" העבודה "שכר

(א). בפסקה כהגדרתם

למעט עקיף", נזק ההגדרה "שווי של "ולעניין "ניזוק", בסופה נאמר בהגדרה (ב)
האמורה בהגדרה (א) פסקה  לעניין ואולם הקובע, מצוי באזור אינו שעסקו מי
שנעדר בעובדו ובלבד שהתקיים הקובע באזור אינו מצוי שעסקו מי לרבות -

הביטחוני". המצב בשל היעדרות "יום בהגדרה (2) בפסקה האמור התנאי

חודשים שלושה "בתוך נאמר קרות הנזק" מיום חודש "תוך במקום 5(ב), בתקנה (2)
ונזק (נזק מלחמה פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות פרסומן של מיום

התשס"ט-2009"; שעה), (הוראת עקיף)

נאמר הקבוע" בשיעור ריבית "תיווסף במילים החל הסיפה במקום 8(ד), בתקנה (3)
לפיצויים  התביעה הגשת מיום 30 ימים בתום החל וריבית הצמדה הפרשי "ייווספו

התשלום"; יום עד

- בתוספת (4)

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

עקיף"; נזק של הנזק" נאמר "משווי "משווי במקום ,2 בפרט (ב)

נאמר: התוספת הראשונה אחרי (5)
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שניה "תוספת

קובע") "אזור ההגדרה - 1 (תקנה
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התשס"ט (27 בדצמבר 2008). בכסלו ל' ביום אלה תקנות של תחילתן (א)  .2
מאלה: שהוא אחד ניזוק על יחולו לא תקנות אלה (ב)

המדינה; (1)

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

התשל"ה-121975; הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה (3)

קופת חולים; (4)

ציבורי הוא מוסד אם לפקודה, למעט 9(2)(ב) מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף (5)
זכאי.

תחול  לא אלה 1 בתקנות בתקנה כנוסחה נזק עקיף" של בהגדרה "שווי (א) פסקה (ג)
מאלה: אחד בו שמתקיים ניזוק על

דצמבר  חודש בשל  102 בטופס וחשבון דין  השומה לפקיד הגיש  לא הוא (1)
עבודה ומשכר ממשכורת (ניכוי מעסיקים ומס הכנסה מס תקנות לפי הכל ,2008

התשנ"ג-131993; מעסיקים), מס ותשלום

תקופת תחילת לפני סגירת עסקו,  על בישראל לרשות המסים  דיווח הוא (2)
ההכרזה;

כמי ניזוק יראו זה, לעניין ההכרזה; תקופת תחילת לפני פעיל היה לא עסקו (3)
שניים מתוך בישראל לרשות המסים הגיש הוא לא אם פעיל היה שעסקו לא
בשל מוסף, ערך מס לפי חוק בהגשתם חייב האחרונים שהיה הדוחות ארבעת
דעתו להנחת הניזוק, הוכיח כן אם אלא ההכרזה, תקופת תחילת שלפני התקופה

פעיל; המנהל, שעסקו היה של

לא  1 בתקנות אלה בתקנה כנוסחה עקיף" נזק של "שווי בהגדרה ו–(ג) (ב) פסקאות (ד)
מאלה: אחד בו שמתקיים ניזוק על תחול

ערך מוסף; מס בחוק כהגדרתו כספי הוא מוסד (1)

בפקודה; כהגדרתו גמל קופת הוא (2)

לפקודה; 88 בסעיף כהגדרתו נאמנות קרן הוא (3)

התשכ"ח-141968; ערך, ניירות בחוק כהגדרתו בורסה חבר הוא (4)

כוח אדם, קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתו אדם כוח הוא קבלן (5)
התשנ"ו-1996;

ערך  מס סעיף 33 לחוק לפי הפטור עליו 2008 או 2009 חל ,2007 המס בשנת (6)
מוסף;

בידו; עסקי מלאי המהווה במקרקעין זכות במכירת עיסוקו (7)

לפקודה; סעיף 8א הכנסתו בחישוב 2008 או 2009 חל ,2007 המס בשנת (8)

תקופת תחילת לפני סגירת עסקו,  על בישראל לרשות המסים  דיווח הוא (9)
ההכרזה;

מוסף ערך מס חוק לפי בהגשתם חייב שהיה האחרונים הדוחות בארבעת (10)
האמור, בחוק כמשמעותו עסקאות, מחזור על דיווח הוא ,2008 המס שנת בשל

אפס;

ותחולה תחילה

__________
12 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

13 ק"ת התשנ"ג, עמ' 408.

14 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.
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בשל היעדרות בעד יום לעובדו היומי העבודה שכר שילם את לא הניזוק (11)
המצב בשל היעדרות ו"יום "שכר העבודה היומי" זה, לעניין הביטחוני; המצב

עקיף". של נזק "שווי בהגדרה (א) בפסקה - כהגדרתם הביטחוני"

כנוסחה עקיף" של נזק "שווי (ג) בהגדרה (ד), פסקה משנה האמור בתקנת על נוסף (ה)
מאלה: אחד ניזוק שהוא על גם לא תחול אלה בתקנות 1 בתקנה

עיסוקו בחקלאות; (1)

- פעילותו העסקית הרחבת לשם נכס שכר רכש או הוא (2)

במהלך חד–חודשית - עסקאותיו בשיטה על מחזור המדווח לגבי ניזוק (א)
;2009 ינואר חודש

במהלך דו–חודשית - עסקאותיו בשיטה על מחזור המדווח לגבי ניזוק (ב)
 35 בסעיף כהגדרתו - "נכס" זה, לעניין ;2009 או פברואר החודשים ינואר

לחוק;

בדלק; קמעונאי או סיטונאי במסחר עיסוקו (3)

כולל חלקה, או כולה ,2009 או   2008 ,2007 המס בשנת עסקאותיו, מחזור (4)
במחזור שכלולות או הכרזה  באזור  כלולים שאינם  סניפים  מכמה פעילות

שונים; עיסוק מענפי עסקאות הבסיס בתקופת עסקאותיו

סעיף 56  אחר לפי עוסק עם רשום כאחד 2008 או 2009 הוא ,2007 המס בשנת (5)
מוסף; ערך מס לחוק

בחשוון כ' יום לאחר עסקו בישראל על פתיחת המסים לרשות הודיע הוא (6)
(1 בנובמבר 2007); התשס"ח

לתקנות 7(א)(6) חלה עליו תקנה התשס"ט (1 בינואר 2009) ה' בטבת ביום (7) החל
התשל"ו-1976; מוסף, ערך מס

מוסף. מס ערך בחוק כהגדרתו עוסק פטור הוא 2008 או 2009 המס בשנת (8)

שהוכרז באזור או ביישוב ניזוק של בזכאותו לפגוע כדי אלה בתקנות באמור אין (א) .3
אלה תקנות לפי בין פיצוי לבחור רשאי והוא אלה, תקנות תחילתן של ערב ספר יישוב

העיקריות. התקנות לפי פיצוי לבין

תקנות לפי הכרזה, באזור ניזוק של בזכאותו לפגוע כדי אלה בתקנות באמור אין (ב)
שעה) (הוראת עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש  מס
שהוא  הפיצוי שסכום ובלבד ההכרזה), אזור תקנות - התשס"ח-152008 (להלן ,(2 (מס'
החמישי; לעניין בשל המקטע לו זכאי שהוא מהפיצוי אלה יופחת תקנות לו לפי זכאי

ההכרזה. אזור בתקנות כמשמעותם - ו"ניזוק" החמישי" "המקטע הכרזה", "אזור זה,

(12 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-206 (חמ

האוצר שר   
__________

.379 עמ' התשס"ט, 15 ק"ת התשס"ח, עמ' 634 ועמ' 1200;

שמירת דינים
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התשס"ט-2009 (תיקון), (רישום מרפאות) העם בריאות תקנות

התייעצות לאחר ,11940 העם,  בריאות לפקודת ו–70  34 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור בישראל, הרפואית ההסתדרות עם
מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי

אלה: תקנות

התקנות  - (להלן מרפאות), התשמ"ז-41987  (רישום העם בריאות לתקנות  1 בתקנה .1
- העיקריות)

יבוא: ההגדרה "כירורגיה בינונית" במקום (1)

לפרק כללית בהרדמה או אזורית  בהרדמה כירורגיה  - בינונית" ""כירורגיה
בתוספת  המנויות בפעולות כרוכה שאינה שעות,  5 על עולה  שאינו זמן 

השניה;";

תימחק; גדולה" - ההגדרה "כירורגיה (2)

יבוא: ארוכה" כללית כללית קצרה" ו"הרדמה "הרדמה ההגדרה במקום (3)

הגוף בפעולות תמיכה הדורשת של גוף אדם מלאה הרדמה - כללית" ""הרדמה
החיוניות;";

יבוא: בסופה (4)

להחייאה בסיסי  קורס  - (Basic Life Support) בסיסית" להחייאה ""קורס
המנהל; שאישר

 - (Advanced Cardiac Life Support) מתקדמת" קרדיולוגית להחייאה "קורס
שאישר קרדיולוגיים, חירום במצבי  חיים ותמיכת  להחייאה מרוכז קורס

המנהל."

יבוא: העיקריות לתקנות 2א תקנה במקום .2
רפואיות "פעולות
אסורות במרפאה

פעולה2א. וכן  השניה בתוספת  המפורטות כירורגיות  פעולות 
שעות, חמש על העולה זמן לפרק כללית בהרדמה כירורגית

במרפאה." לביצוע ואסורות בלבד רשום חולים בבית יבוצעו

"ומתקיימים". יבוא שנתקיימו" "לאחר במקום העיקריות, לתקנות 4(ב) בתקנה .3

בהרדמה)". מומחה - רופא "(להלן יבוא העיקריות, בסופה לתקנות 11(ה) בתקנה .4

יבוא: לתקנות העיקריות התוספת השניה במקום .5

שניה "תוספת

ו–2א) 1 (תקנות

אסורות במרפאה פעולות כירורגיות

טרום דם צורך בהכנת או דם לעירוי להזדקקות סבירות שבהם קיימת ניתוחים (1)
ניתוחית;

1 תיקון תקנה

2א תיקון תקנה

4 תיקון תקנה

11 תיקון תקנה

התוספת תיקון
השניה

__________
.10 עמ' התשנ"ב, ס"ח ;191 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1940,

.50 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.1136 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1213;
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השתן, בכיס ניתוח או  טיפול  לרבות החזה, בית לחלל או  הבטן  לחלל חדירה (2)
(endoscopic retrograde cholangio-pancreatography) ERCP ערמונית,  ניתוח
ראשוני ניתוח ולמעט ,(percutaneous endoscopic gastrostomy) PEG ו–התקנת
לו פתח גוף שיש לחלל ולמעט אנדוסקופיה אבחנתית כלוא בבקע במפשעה שאינו

חיצוני;

דם גדולים; טיפול בכלי (3)

צנתורי לב וכלי דם מרכזיים; (4)

גלגולתי; לחלל תוך חדירה (5)

ליטרים; 5 על העולה בכמות שומן שאיבת (6)

הרופאים של האמריקנית החברה  של הסיווג שלפי באדם  כירורגית פעולה (7)
להלן, כמפורט (ASA - (להלן (American Society of Anesthesiologists) המרדימים

3 ומעלה:  בדרגה מדורג

בריא; מטופל (1)

בינונית; או קלה מערכתית ממחלה הסובל מטופל (2)

היומיומית פעילותו את המגבילה חמורה מערכתית ממחלה הסובל מטופל (3)
לחלוטין; אותה משביתה אינה אך

היומיומית פעילותו את המגבילה חמורה מערכתית ממחלה הסובל מטופל (4)
לחייו; סיכון מתמשך ומיידי והמהווה

,35 על העולה (BMI - Body Mass Index (להלן בעל באדם כירורגית פעולה (8)
קטנה; או בכירורגיה זעירה למעט

על 40." BMI העולה בעל באדם כירורגית פעולה (9)

"חדר". יבוא "אזור" במקום 1(ב), בפרט העיקריות, לתקנות השלישית בתוספת .6

העיקריות - לתקנות הרביעית בתוספת  .7

תימחק; - "וצנתורים" המילה בכותרת, (1)

יבוא: בסופה (2)

ופארה-רפואי: רפואי צוות .3"

בהרדמה. מומחה רופא בידי תבוצע כללית הרדמה (א)

ניסיון בעל רופא, מטופל, יימצא בו בעת שנמצא ההתאוששות, בחדר (ב)
השנים שלוש  בתוך עבר ואשר חולים בבית בהרדמה לפחות שנה  של
להשגיח שתפקידו ,(ACLS) קרדיולוגית מתקדמת להחייאה האחרונות קורס

מהרדמה. התאוששות על

בוגרת מוסמכת, אחות תהיה הניתוח  חדר  על האחראית האחות (ג)
המנהל. בה שהכיר ניתוח בחדר בסיעוד השתלמות

בוגרת מוסמכת אחות תהיה התאוששות חדר על האחראית האחות (ד)
המנהל. בה שהכיר בטיפול נמרץ מוכרת השתלמות

שלושה לכל לפחות אחת מוסמכת אחות התאוששות בחדר תימצא (ה)
מטופלים.

התוספת תיקון
השלישית

התוספת תיקון
הרביעית
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להחייאה קורס בוגרי יהיו המועסקים במרפאה והאחיות הרופאים כל (ו)
בסיסית.

החולה: הכנת .4

של אומדן ותכלול מומחה בהרדמה רופא תיעשה בידי לניתוח מטופל הכנת
.BMI–ו ASA סיווג

הרדמה, התאוששות ושחרור: .5

המפורטות להנחיות בהתאם יבוצעו בהתאוששות והטיפול ההרדמה (א)
לכל המנהל בידי המופצים הבריאות, משרד של הרפואה מינהל בחוזרי

הבריאות. משרד האינטרנט של באתר הרפואיים והמפורסמים המוסדות

על העולה  בתקופה  במרפאה הניתוח סיום לאחר ישהה לא (ב) מטופל 
הרופא  ידאג  נוספת, לתקופה השגחה  נדרשת  שבהן בנסיבות שעות;   24
11ג. בהתאם לתקנה חולים לבית המטופל של להעברתו האחראי במרפאה

המנותח. לשחרור אחראי בהרדמה מומחה או המנתח (ג)

בקרה .6

מעקב אחרי לרבות אלה, תנאים לקיום אחראי המרפאה של הרופא האחראי
ומשכם." הניתוחים סוג

פרסומן. מיום חודשים שישה אלה תקנות של תחילתן .8

(21 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ה
רי ז י ן  ב יעקב   (3-2045 (חמ

הבריאות שר   

אזרחי) (שירות אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית הודעת
(עדכון סכומים), התשס"ט-2009

שתורתם ישיבות לתלמידי שירות  דחיית לתקנות 6(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - אזרחי), התשס"ז-12007 אומנותם (שירות

ה' בטבת מיום ונוסחה לתקנות, בתוספת הנקובים הסכומים השתנו במדד עקב השינוי .1
הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2009) התשס"ט

"תוספת

(6 (תקנה

א' טור
משפחתי מצב

ב' טור
חדשים) (בשקלים מלא מסלול

ג' טור
חדשים) (בשקלים מפוצל מסלול

593.45296.72רווק

1,618.50809.25נשוי

1 + 2,050.101,025.05נשוי

ויותר 2 + 1,132.95"2,265.90נשוי

(16 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ב
גל ראובן  (3-3267 (חמ

האחראי   

תחילה

סכומים עדכון

__________
1 ק"ת התשס"ז, עמ' 740.


