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תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(
)הוראת שעה(, התשע"ט-2019

בתוקףסמכותילפיסעיפיםבץ,6ץ)א(ו־ב6לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-11961 
)להלן-החוק(,ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

לענייןנזקעקיףבאזורהמיוחדשאירעבתקופהשמיוםט"זבאיירהתשע"ח)1במאי2018(1בהוראתשעה
עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט)0ץבאפריל2019(יראוכאילובתקנותמסרכושוקרןפיצויים
)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף(,התשל"ג-ץ2197)להלן-התקנותהעיקריות(-

בתקנה1,במקוםההגדרה"שווינזקעקיף"נאמר: )1(

""אזורמיוחד"-

לענייןנזקעקיףשנגרםבתקופההמזכהבביתמלון,פנסיון,ביתמרגוע, )1(
ביתהארחה,אואטרקציהכהגדרתהבסעיף40אלחוקלעידודהשקעותהון,
התשי"ט-9ב19ץ)להלן-אטרקציה(-יישובכמפורטברשימתהיישובים

בתוספתהשנייה;

לענייןנזקעקיףשנגרםבתקופההמזכהבענףהדבורים-אזורשכוורות )2(
ל־7קילומטריםמגדרהמערכת 0 במרחקשלבין המרעהבוהם ושטחי

המקיפהאתרצועתעזה;

לענייןנזקעקיףבשלהוראהשלפיקודהעורףעלסגירתמוסדחינוך )ץ(
ברשותמקומיתבתקופההמזכהאובשלהוראהעלסגירתמקומותעבודה
שאינםחיונייםבתקופההמזכהאובשלאיסורעלהתקהלות-אזורבמרחק

שלבין0ל־40קילומטריםמגדרהמערכתהמקיפהאתרצועתעזה;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-ץ4196;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-ב197ב;

"מוסדציבוריזכאי"-מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,שמתקיימים
בושניאלה:

שלישלפחותמהכנסתובשנתהמס2017,כפישדווחהבדוחשהגישלפי )1(
סעיף1ץ1לפקודה,לאהיתהמתמיכה,לפיסעיףץאלחוקיסודותהתקציב,
התשמ"ה-ב6198,מתמיכהמאתרשותמקומית,אומתרומות)להלן-תמיכות

ותרומות(;

עיקרהכנסתובשנתהמס2017כפישדווחהבדוחשהגישלפיסעיף1ץ1 )2(
לפקודה,שלאמתמיכותותרומותהיתהממכירתשירותיםאומוצריםבאופן

שוטףובמהלךרובחודשיהשנה;

"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותכמשמעותובחוקמסערךמוסף,למעטעסקאות
שסעיפים20או21לחוקמסערךמוסףחליםעליהןולמעטפיצויששולם

לפיהחוק;

ס"חהתשכ"א,עמ'100ב 1

ק"תהתשל"ג,עמ'1682;התשע"ד,עמ'92ב1ב 2

ס"חהתשי"ט,עמ'4ץ2;התשס"ט,עמ'206ב ץ

ס"חהתשכ"ג,עמ'6ב1ב 4

ס"חהתשל"ו,עמ'2בב ב

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ב 6
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"מסתשומות"-כהגדרתובחוקמסערךמוסף;

"מעסיקבפועל"ו"קבלןכוחאדם"-כהגדרתםבחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלני
כוחאדם,התשנ"ו-71996,למעטמעסיקבפועלשהואיחידהמעסיקעובד

סיעודי;

"שווינזקעקיף"-

לניזוקשעיסוקובהפעלתביתמלון,פנסיון,ביתמרגוע,ביתהארחה,או )1(
אטרקציה,אובענףהדבורים,כשהנזקנגרםכתוצאהמנזקמלחמה,מחמת
אי־אפשרותלנצלנכסיםאומחמתהפסקתפעילות,לרבותנזקשנגרםבשל

תשלוםשכרעבודה,אחדמאלה,לפיבחירתהניזוק:

מסלולשכרעבודה;לענייןזה- )א(

"מסלולשכרעבודה"-

- )ב( עד )2( בפסקאות המפורט ניזוק שאינו ניזוק לגבי )1(
אחדמאלה:

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )א(
משכר %ץ12 - היעדרות ימי עשרה על העולה תקופה
העבודההיומיששילםבשליוםהיעדרותשלהעובדבשל

המצבהביטחוני;

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחוני- )ב(
70ץ - לעובד היעדרות ימי עשרה עד של תקופה לגבי
זו-שוויהנזק(לכליום שקליםחדשים)להלןבהגדרה
עבודהששילםבעדיוםהיעדרותשלהעובדבשלהמצב

הביטחוני;

לגביניזוקשהואקיבוץ-אחדמאלה: )2(

הביטחוני המצב בשל תביעה המגיש ניזוק לגבי )א(
%ץ12 - היעדרות ימי עשרה על העולה תקופה לגבי
של היעדרות יום בשל ששילם היומי העבודה משכר
שהוא סכום בתוספת הביטחוני המצב בשל העובד
עבודת "שווי זה, לעניין הקיבוץ; חברי עבודת שווי
שכיר למשרת הממוצע השכר סכום - הקיבוץ" חברי
שפורסםלאחרונה, לסטטיסטיקה הלשכההמרכזית לפי
מחולקב־22ומעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשיםומוכפלבסךכלימיההיעדרותבשלהמצב
הביטחונישלחבריהקיבוץהעובדיםבתעשייה,במסחר,
חברי ולמעט בחקלאותאובתיירותבקיבוץ, בשירותים,
הקיבוץהעוסקיםבמתןשירותיםלחבריהקיבוץעצמם;

הביטחוני המצב בשל תביעה המגיש ניזוק לגבי )ב(
שווי - לעובד היעדרות ימי עשרה עד של תקופה לגבי
הנזק,מוכפלבסךכלימיההיעדרותבשלהמצבהביטחוני
ששולמולעובדשאינוחברקיבוץ,בתוספתשוויהנזקמוכפל
חברי של הביטחוני המצב בשל ההיעדרות ימי כל בסך
הקיבוץהעובדיםבתעשייה,במסחר,בשירותים,בחקלאות

"מסתשומות"-כהגדרתובחוקמסערךמוסף;

"מעסיקבפועל"ו"קבלןכוחאדם"-כהגדרתםבחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלני
כוחאדם,התשנ"ו-71996,למעטמעסיקבפועלשהואיחידהמעסיקעובד

סיעודי;

"שווינזקעקיף"-

לניזוקשעיסוקובהפעלתביתמלון,פנסיון,ביתמרגוע,ביתהארחה,או )1(
אטרקציה,אובענףהדבורים,כשהנזקנגרםכתוצאהמנזקמלחמה,מחמת
אי־אפשרותלנצלנכסיםאומחמתהפסקתפעילות,לרבותנזקשנגרםבשל

תשלוםשכרעבודה,אחדמאלה,לפיבחירתהניזוק:

מסלולשכרעבודה;לענייןזה- )א(

"מסלולשכרעבודה"-

- )ב( עד )2( בפסקאות המפורט ניזוק שאינו ניזוק לגבי )1(
אחדמאלה:

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )א(
משכר %ץ12 - היעדרות ימי עשרה על העולה תקופה
העבודההיומיששילםבשליוםהיעדרותשלהעובדבשל

המצבהביטחוני;

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחוני- )ב(
70ץ - לעובד היעדרות ימי עשרה עד של תקופה לגבי
זו-שוויהנזק(לכליום שקליםחדשים)להלןבהגדרה
עבודהששילםבעדיוםהיעדרותשלהעובדבשלהמצב

הביטחוני;

לגביניזוקשהואקיבוץ-אחדמאלה: )2(

הביטחוני המצב בשל תביעה המגיש ניזוק לגבי )א(
%ץ12 - היעדרות ימי עשרה על העולה תקופה לגבי
של היעדרות יום בשל ששילם היומי העבודה משכר
שהוא סכום בתוספת הביטחוני המצב בשל העובד
עבודת "שווי זה, לעניין הקיבוץ; חברי עבודת שווי
שכיר למשרת הממוצע השכר סכום - הקיבוץ" חברי
שפורסםלאחרונה, לסטטיסטיקה הלשכההמרכזית לפי
מחולקב־22ומעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשיםומוכפלבסךכלימיההיעדרותבשלהמצב
הביטחונישלחבריהקיבוץהעובדיםבתעשייה,במסחר,
חברי ולמעט בחקלאותאובתיירותבקיבוץ, בשירותים,
הקיבוץהעוסקיםבמתןשירותיםלחבריהקיבוץעצמם;

הביטחוני המצב בשל תביעה המגיש ניזוק לגבי )ב(
שווי - לעובד היעדרות ימי עשרה עד של תקופה לגבי
הנזק,מוכפלבסךכלימיההיעדרותבשלהמצבהביטחוני
ששולמולעובדשאינוחברקיבוץ,בתוספתשוויהנזקמוכפל
חברי של הביטחוני המצב בשל ההיעדרות ימי כל בסך
הקיבוץהעובדיםבתעשייה,במסחר,בשירותים,בחקלאות

ס"חהתשנ"ו,עמ'201ב 7
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אובתיירותבקיבוץ,ולמעטחבריהקיבוץהעוסקיםבמתן
שירותיםלחבריהקיבוץעצמם;

לגביניזוקשהואקבלןכוחאדם-אחדמאלה: )ץ(

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )א(
משכר %ץ12 - היעדרות ימי עשרה על העולה תקופה
העבודההיומיששילםבשליוםהיעדרותשלהעובדבשל

המצבהביטחוני;

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )ב(
תקופהשלעדעשרהימיהיעדרותלעובד-שוויהנזקלכל
יוםעבודהששילםבעדיוםהיעדרותשלהעובדבשלהמצב

הביטחוני;

לגביניזוקשהואמוסדציבוריזכאי-אחדמאלה: )4(

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )א(
תקופההעולהעלעשרהימיהיעדרות-השיעורהמתקבל
מחלוקתסכוםהכנסתובשנתהמס2017,כפישדווחהבדוח
1ץ1לפקודה,שלאמתמיכותותרומות שהגישלפיסעיף
)להלןבפסקהזו-הכנסהאחרת(,בסכוםהכנסתוהכוללת
2017,כוללתמיכותותרומות,שהואמוכפל בשנתהמס
ב־%ץ12משכרהעבודההיומיששולםבשליוםהיעדרות
שלהעובדבשלהמצבהביטחוני,ובלבדשישולםפיצוירק

בשלהכנסהאחרתשפחתהבשלהמצבהביטחוני;

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחוני- )ב(
לגביתקופהשלעדעשרהימיהיעדרותלעובד-השיעור
כפי ,2017 המס לשנת הכנסתו סכום מחלוקת המתקבל
שדווחהבדוחשהגישלפיסעיף1ץ1לפקודה,שלאמתמיכות
ותרומות,בסכוםהכנסתוהאמורה,כוללתמיכותותרומות,
כשהואמוכפלבשוויהנזקששילםבעדיוםהיעדרותשל

העובדבשלהמצבהביטחוני;

לגביניזוקשהכנסתוהיאמעסקאומשלחידלפיסעיף2)1( )ב(
לפקודהבלבד)להלן-עובדעצמאי(-אחדמאלה:

ניזוקהמגישתביעהלגביתקופההעולהעל לגבי )א(
עשרהימיהיעדרות-סכוםהכנסתוהחייבתליום,כשהיא
מוכפלתבמספרימיההיעדרותשלהעובדהעצמאיבשל
שקלים מ–70ץ פחות לא והכול וב־7ב0 הביטחוני המצב
חדשיםליוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני;לענייןזה,
"סכוםהכנסתוהחייבתליום"-הכנסתוהחייבתמעסק
מחושבת כשהיא לפקודה, )1(2 סעיף לפי יד משלח או
סעיף לפי הניזוק שהגיש 2017 לשנת השנתי הדוח לפי
1ץ1לפקודה,בתוספתהכנסתוהפטורהלפיסעיף9)ב()א(
לפקודהולפניקיזוזהפסדים,מחולקתב־278,והכוללא
יותרמהשכרהמרביולאפחותמשכרהמינימוםליום,לפי

חוקשכרמינימום,התשמ"ז-1987;
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לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )ב(
עשרהימיהיעדרותלעובד,לכלהיותר-שווינזקבעדכל

יוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני;

לאעבדהעובדבחלקמיוםהעבודה-אםהוגשהתביעהבשל
היעדרותעובדלגביתקופהשלעדעשרהימיהיעדרותלעובד
-יהיההנזקהחלקהיחסימשוויהנזקשיחסולכללשוויהנזק
הואכיחסמספרשעותהעבודההרגילותביוםשלאותועובד,
תביעה הוגשה ואם מלאה, במשרה העבודה שעות כל לסך
היעדרות ימי עשרה על העולה לתקופה עובד היעדרות בשל
-יהיההנזקהחלקהיחסימשכרהעבודההיומישיחסולכלל
עבד לא שבהן השעות מספר כיחס הוא היומי העבודה שכר
העובדכאמור,לסךכלשעותהעבודההרגילותביוםשלאותו
עובד,והכולובלבדשמספרהשעותשבהןלאעבדהעובדגבוה

משעהאחת;

לעובדהמועסקבמשרהחלקית,יהיההנזקהחלקהיחסימשווי
הנזקשיחסולכללהנזקהואכיחסמספרשעותהעבודההרגילות

ביוםשלאותועובד,לסךכלשעותהעבודהבמשרהמלאה;

"שכרהעבודההיומי"-שכריוםעבודהשלהעובדאילוהיהעובד
באותהיממהבאופןרגיל,ובלבדשהשכרשולםלובידיהמעביד,
אךלאיותרמהשכרהמרבי,ובתנאישבעדהחודשיםמאי,יוני
ויולי2018שילםהמעבידתשלומיחובהלפיכלדיןבשלשכרושל
העובד,ולגביעובדשהתקבללעבודהבמהלךשלושתהחודשים
האמורים-בתנאיששולמוכלתשלומיהחובהמיוםקבלתו
לעבודה;ולגביעובדשהחללעבודאצלהמעבידלאחרשלושת
החודשיםהאמורים-בתנאיששולמוכלתשלומיהחובהמיום

קבלתולעבודהועדיוםההיעדרותשבשלונתבעהפיצוי;

"שכריוםעבודהשלהעובד"-שכרעבודהרגילליוםשלהעובד,
בלאתוספות,לפיהממוצעבשלושתהחודשיםמאי,יוניויולי
אצלהמעבידבמהלךאותם 2018,ולגביעובדשהחללעבוד
שלושתהחודשים-השכרכאמורלפיהממוצעהמחושבלפי
מספרימיהעבודהשלאותועובדבאותםחודשים;ולגביעובד
שהחללעבודאצלהמעבידלאחרשלושתהחודשיםהאמורים
-השכרכאמורלפיהממוצעהמחושבלפימספרימיהעבודה
שלאותועובדהחלביוםתחילתעבודתוועדיוםההיעדרות

שבשלונתבעהפיצוי;

"השכרהמרבי"-שכרהשווהלשכרהממוצעלמשרתשכיר)משרות
שלישראלים(,כפישפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
לאחרונהלפניקרותהנזק,כשהואמוכפלבשנייםוחציומחולק
ב־22,ומעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;

לגביניזוקהמגישתביעהבשלהמצבהביטחונילגבי )ב(
עשרהימיהיעדרותלעובד,לכלהיותר-שווינזקבעדכל

יוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני;

לאעבדהעובדבחלקמיוםהעבודה-אםהוגשהתביעהבשל
היעדרותעובדלגביתקופהשלעדעשרהימיהיעדרותלעובד
-יהיההנזקהחלקהיחסימשוויהנזקשיחסולכללשוויהנזק
הואכיחסמספרשעותהעבודההרגילותביוםשלאותועובד,
תביעה הוגשה ואם מלאה, במשרה העבודה שעות כל לסך
היעדרות ימי עשרה על העולה לתקופה עובד היעדרות בשל
-יהיההנזקהחלקהיחסימשכרהעבודההיומישיחסולכלל
עבד לא שבהן השעות מספר כיחס הוא היומי העבודה שכר
העובדכאמור,לסךכלשעותהעבודההרגילותביוםשלאותו
עובד,והכולובלבדשמספרהשעותשבהןלאעבדהעובדגבוה

משעהאחת;

לעובדהמועסקבמשרהחלקית,יהיההנזקהחלקהיחסימשווי
הנזקשיחסולכללהנזקהואכיחסמספרשעותהעבודההרגילות

ביוםשלאותועובד,לסךכלשעותהעבודהבמשרהמלאה;

"שכרהעבודההיומי"-שכריוםעבודהשלהעובדאילוהיהעובד
באותהיממהבאופןרגיל,ובלבדשהשכרשולםלובידיהמעביד,
אךלאיותרמהשכרהמרבי,ובתנאישבעדהחודשיםמאי,יוני
ויולי2018שילםהמעבידתשלומיחובהלפיכלדיןבשלשכרושל
העובד,ולגביעובדשהתקבללעבודהבמהלךשלושתהחודשים
האמורים-בתנאיששולמוכלתשלומיהחובהמיוםקבלתו
לעבודה;ולגביעובדשהחללעבודאצלהמעבידלאחרשלושת
החודשיםהאמורים-בתנאיששולמוכלתשלומיהחובהמיום

קבלתולעבודהועדיוםההיעדרותשבשלונתבעהפיצוי;

"שכריוםעבודהשלהעובד"-שכרעבודהרגילליוםשלהעובד,
בלאתוספות,לפיהממוצעבשלושתהחודשיםמאי,יוניויולי
אצלהמעבידבמהלךאותם 2018,ולגביעובדשהחללעבוד
שלושתהחודשים-השכרכאמורלפיהממוצעהמחושבלפי
מספרימיהעבודהשלאותועובדבאותםחודשים;ולגביעובד
שהחללעבודאצלהמעבידלאחרשלושתהחודשיםהאמורים
-השכרכאמורלפיהממוצעהמחושבלפימספרימיהעבודה
שלאותועובדהחלביוםתחילתעבודתוועדיוםההיעדרות

שבשלונתבעהפיצוי;

"השכרהמרבי"-שכרהשווהלשכרהממוצעלמשרתשכיר)משרות
שלישראלים(,כפישפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
לאחרונהלפניקרותהנזק,כשהואמוכפלבשנייםוחציומחולק
ב־22,ומעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;
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"יוםהיעדרותבשלהמצבהביטחוני"-יוםשבועובדנעדרמעבודתו
אצלניזוקבשלהמצבהביטחוני,למעטיוםשבונעדרבשלמחלה,
תאונה,חופשהשנתית,מילואים,אובשבתובחגוביוםשישי-
למעטמישעובדבאופןרגילבימיםאלה,ובלבדשמתקייםבו

גםאחדמאלה:

הואנעדרמעבודתולפיהוראותפיקודהעורףעלסגירת )1(
מקומותעבודהשאינםחיוניים,אועקבהוראהעלסגירתמוסד

החינוךשבוהעובדמועסקאובשלאיסורעלהתקהלות;

שוויון לחוק ב בסעיף כהגדרתו מוגבלות עם אדם הוא )2(
זכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-81998,אושהואהורה
שלאדםכאמור,שנעדרמעבודתולצורךהשגחהעליו)בפסקה
זו-ההורה(,ובלבדשמתקיימיםלגביהאדםעםהמוגבלותשני

אלה:

מוגבלותוידועהלמעביד,אושהוא,אוההורה,לפי )א(
העניין,המציאלמעבידאישוראותיעודרפואיהמעיד

עליה;

הואאינויכוללהגיעלמקוםהעבודהאולשהותבו, )ב(
משוםשמוגבלותו,אומוגבלותילדושעליוהואמשגיח,
לפיהעניין,מונעתממנולפעוללפיהנחיותפיקודהעורף

בתקופהשלגביהנתבעהפיצוי;

והכולבתנאישמתקיימיםהתנאיםהקבועיםבפסקה)ץ()א(ו–)ב(,
בשינוייםהמחויבים;

הואנעדרמעבודתולצורךהשגחהעלילדו,הנמצאעמו, )ץ(
עקבהוראהעלסגירתמוסדותחינוךבמקוםמגוריו,המצויבאזור
המיוחד,אועקבסגירתמוסדהחינוךשבולומדאושוהההילד,
ובלבדשמוסדהחינוךמצויבאזורהמיוחד,והכולובלבדשאין
במקוםהעבודהשלהעובדאושלבןזוגומסגרתנאותהלהשגחה

עלהילד,ומתקייםאחדמאלה:

או העובד של הבלעדית בהחזקתו נמצא הילד )א(
שהעובדהואהורהעצמאישלהילד;

זוגושלהעובדהואעובדאועובדעצמאי,ולא בן )ב(
מעסקואומעיסוקובמשלחידו,לצורך מעבודתו, נעדר
השגחהעלהילד,ואםבןהזוגאינועובדאועובדעצמאי
-נבצרממנולהשגיחעלהילד;הוראותפסקהזויחולו,
לגביעובדשהואאומן,ואולםההיעדרותשלעובדכאמור
תיחשבכיוםהיעדרותרקאםלאניתןפיצוילפיפסקהזו
בעדאותויוםבשליוםהיעדרותשלהורהושלהילד,לפי

העניין,לצורךהשגחהעלאותוילד;לענייןזה-

"אומן"-הורהבמשפחהשאושרהבידימיששרהרווחה
והשירותיםהחברתייםהסמיכולכךלשמשמשפחת

אומנה;

ס"חהתשנ"ח,עמ'2ב1ב 8
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"הורהעצמאי","ילד","מוסדחינוך"-כהגדרתםבחוק
הגנהעלעובדיםבשעתחירום,התשס"ו-92006;

מסלולמחזורים;לענייןזה- )ב(

"מסלולמחזורים"-

לגביניזוקשאינוניזוקהמפורטבפסקה)2(-סכוםהפרש )1(
המחזוריםכשהואמוכפלבמשליםההוצאההנחסכת;

ניזוקשבשנת ניזוקשהואמוסדציבוריזכאיולגבי לגבי )2(
מס בחוק כהגדרתו פטור עוסק הוא 2019 או 2018 ,2017 המס

ערךמוסף-

אזור להגדרה )1( בפסקה כאמור עקיף נזק לעניין )א(
מאי בחודשים ההכנסה שבין ההפרשהחיובי - מיוחד
או שירותים ממכירת שהתקבלה ,2018 אפריל עד 2017
מוצריםשהתמורהבשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלך
רובחודשיהשנה,לביןסכוםההכנסהבתקופההמזכה,

כשההפרשהאמורמוכפלבמשליםההוצאההנחסכת;

"אזור להגדרה )2( בפסקה כאמור עקיף נזק לעניין )ב(
מיוחד"-ההפרשהחיובישביןההכנסהבחודשיםמאי
2018,שהתקבלהממכירתשירותיםאו 2017עדפברואר
מוצריםשהתמורהבשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלך
רובחודשיהשנה,לביןסכוםההכנסהבתקופההמזכה,

כשההפרשהאמורמוכפלבמשליםההוצאההנחסכת;

"הכנסהבתקופההמזכה"-

ההכנסה סכום - זכאי ציבורי מוסד שהוא ניזוק לגבי )1(
בתקופההמזכה,שאושרלענייןזהבידירואהחשבון,ממכירת
שירותיםאומוצרים,שהתמורהבשלהםמתקבלתממתןהשירות

אוהספקתהמוצרבפועלבחודשיםשלגביהםנתבעהפיצוי;

לגביניזוקשבשנתהמס2018,2017או2019הואעוסקפטור )2(
כהגדרתובחוקמסערךמוסף-סכוםההכנסהבתקופההמזכה,
שאושרלענייןזהבידירואהחשבוןבניכויהכנסהשחלעליה

חלקה'לפקודהאוחוקמיסוימקרקעין;

"הכנסהבשנתהמס2017"-

לגביניזוקשהואמוסדציבוריזכאי-סכוםההכנסהבשנת )1(
הזכאי הציבורי המוסד שהגיש בדוח שדווחה כפי 2017 המס
לפיסעיף1ץ1לפקודה,שהתקבלהממכירתשירותיםאומוצרים
שהתמורהבשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשי

השנה;

לגביניזוקשבשנתהמס2018,2017או2019הואעוסקפטור )2(
כהגדרתובחוקמסערךמוסףולגביניזוקהרשוםכעוסקאחדעם
עוסקאחרלפיסעיף6בלחוקמסערךמוסף-סכוםההכנסהבשנת
המס2017כפישדווחהבדוחשהגישהניזוקלפיסעיף1ץ1לפקודה
בניכויהכנסהשחלעליהחלקה'לפקודהאוחוקמיסוימקרקעין;

"הורהעצמאי","ילד","מוסדחינוך"-כהגדרתםבחוק
הגנהעלעובדיםבשעתחירום,התשס"ו-92006;

מסלולמחזורים;לענייןזה- )ב(

"מסלולמחזורים"-

לגביניזוקשאינוניזוקהמפורטבפסקה)2(-סכוםהפרש )1(
המחזוריםכשהואמוכפלבמשליםההוצאההנחסכת;

ניזוקשבשנת ניזוקשהואמוסדציבוריזכאיולגבי לגבי )2(
מס בחוק כהגדרתו פטור עוסק הוא 2019 או 2018 ,2017 המס

ערךמוסף-

"אזור להגדרה )1( בפסקה כאמור עקיף נזק לעניין )א(
מיוחד"-ההפרשהחיובישביןההכנסהבחודשיםמאי
או שירותים ממכירת שהתקבלה ,2018 אפריל עד 2017
מוצריםשהתמורהבשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלך
רובחודשיהשנה,לביןסכוםההכנסהבתקופההמזכה,

כשההפרשהאמורמוכפלבמשליםההוצאההנחסכת;

"אזור להגדרה )2( בפסקה כאמור עקיף נזק לעניין )ב(
מיוחד"-ההפרשהחיובישביןההכנסהבחודשיםמאי
2018,שהתקבלהממכירתשירותיםאו 2017עדפברואר
מוצריםשהתמורהבשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלך
רובחודשיהשנה,לביןסכוםההכנסהבתקופההמזכה,

כשההפרשהאמורמוכפלבמשליםההוצאההנחסכת;

"הכנסהבתקופההמזכה"-

ההכנסה סכום - זכאי ציבורי מוסד שהוא ניזוק לגבי )1(
בתקופההמזכה,שאושרלענייןזהבידירואהחשבון,ממכירת
שירותיםאומוצרים,שהתמורהבשלהםמתקבלתממתןהשירות

אוהספקתהמוצרבפועלבחודשיםשלגביהםנתבעהפיצוי;

לגביניזוקשבשנתהמס2018,2017או2019הואעוסקפטור )2(
כהגדרתובחוקמסערךמוסף-סכוםההכנסהבתקופההמזכה,
שאושרלענייןזהבידירואהחשבוןבניכויהכנסהשחלעליה

חלקה'לפקודהאוחוקמיסוימקרקעין;

"הכנסהבשנתהמס2017"-

לגביניזוקשהואמוסדציבוריזכאי-סכוםההכנסהבשנת )1(
הזכאי הציבורי המוסד שהגיש בדוח שדווחה כפי 2017 המס
לפיסעיף1ץ1לפקודה,שהתקבלהממכירתשירותיםאומוצרים
שהתמורהבשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשי

השנה;

לגביניזוקשבשנתהמס2018,2017או2019הואעוסקפטור )2(
כהגדרתובחוקמסערךמוסףולגביניזוקהרשוםכעוסקאחדעם
עוסקאחרלפיסעיף6בלחוקמסערךמוסף-סכוםההכנסהבשנת
המס2017כפישדווחהבדוחשהגישהניזוקלפיסעיף1ץ1לפקודה
בניכויהכנסהשחלעליהחלקה'לפקודהאוחוקמיסוימקרקעין;

ס"חהתשס"ו,עמ'96ץב 9
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"הפרשהמחזורים"-

לענייןנזקעקיףשנגרםמיוםט"זבאיירהתשע"ח)1במאי )א(
2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)1ץבדצמבר2018(-ההפרש
עד מאי בחודשים הניזוק של עסקאותיו מחזור שבין החיובי
2017,לביןמחזורעסקאותיובתקופההמקבילהבשנת דצמבר
2018;ואםהיהמחזורעסקאותיושלהניזוקכוללפעילותמכמה
שאינם הסניפים של העסקאות מחזורי ממנו יופחתו סניפים,
כלוליםבאזורהמיוחד,ואםהיההניזוקרשוםכעוסקאחדעם
6בלחוקמסערךמוסף,יופחתמהמחזור עוסקאחרלפיסעיף

המאוחדמחזורושלהעוסקהאחר;

לענייןנזקעקיףשנגרםמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר )ב(
2019(עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט)0ץבאפריל2019(-

לענייןנזקעקיףכאמורבפסקה)1(להגדרת"אזורמיוחד", )1(
ההפרשהחיובישביןמחזוריעסקאותיושלהניזוקבחודשים
בתקופה עסקאותיו מחזור לבין ,2018 אפריל עד ינואר
המקבילהבשנת2019;ואםהיהמחזורעסקאותיושלהניזוק
כוללפעילותמכמהסניפים,יופחתוממנומחזוריהעסקאות
שלהסניפיםשאינםכלוליםבאזורהמיוחד,ואםהיההניזוק
רשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיסעיף6בלחוקמסערך

מוסף,יופחתמהמחזורהמאוחדמחזורושלהעוסקהאחר;

לענייןנזקעקיףכאמורבפסקה)2(להגדרה"אזורמיוחד", )2(
ההפרשהחיובישביןמחזורעסקאותיושלהניזוקבחודשים
בתקופה עסקאותיו מחזור לבין ,2018 פברואר עד ינואר
המקבילהבשנת2019;ואםהיהמחזורעסקאותיושלהניזוק
כוללפעילותמכמהסניפים,יופחתוממנומחזוריהעסקאות
שלהסניפיםשאינםכלוליםבאזורהמיוחד,ואםהיההניזוק
רשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיסעיף6בלחוקמסערך

מוסף,יופחתמהמחזורהמאוחדמחזורושלהעוסקהאחר;

"מחזורעסקאותבחודשיםמאיעדדצמבר2017"-

לגביניזוקלמעטניזוקכמפורטבפסקה)2(-מחזורעסקאותיו )1(
2017כפישדווחלרשות שלהניזוקבחודשיםמאיעדדצמבר

המסיםבישראל;

לגביניזוקשפתחאתעסקובתקופהשמיוםו'באיירהתשע"ז )2(
,)2018 )0ץבאפריל 2017(עדיוםט"ובאיירהתשע"ח )2במאי
ט"ו יום עד עסקו פתיחת על בישראל המסים לרשות והודיע
מיום עסקאותיו מחזור - )2018 באפריל )0ץ התשע"ח באייר
תחילתהפעילותעדסוףחודשאפריל2018מחולקבמספרחודשי

הפעילותומוכפלב–8;

"מחזורעסקאותבחודשיםינוארעדפברואר2019"-

לגביניזוקלמעטניזוקכמפורטבפסקה)2(-מחזורעסקאותיו )1(
שלהניזוקבחודשיםינוארעדפברואר2019,כפישדווחלרשות

המסיםבישראל;
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2( לגביניזוקשפתחאתעסקומיוםט"ובטבתהתשע"ח )2(
,)2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת כ"ג יום עד )2018 בינואר
כ"ג יום עד עסקו פתיחת על בישראל המסים לרשות והודיע
מיום עסקאותיו מחזור - )2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת
במספר מחולק 2019 פברואר חודש סוף עד הפעילות תחילת

חודשיהפעילותומוכפלב–2;

"מחזורעסקאותבחודשיםינוארעדאפריל2019"-

לגביניזוקלמעטניזוקכמפורטבפסקה)2(-מחזורעסקאותיו )1(
שלהניזוקבחודשיםינוארעדאפריל2019,כפישדווחלרשות

המסיםבישראל;

2( לגביניזוקשפתחאתעסקומיוםט"ובטבתהתשע"ח )2(
,)2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת כ"ג יום עד )2018 בינואר
כ"ג יום עד עסקו פתיחת על בישראל המסים לרשות והודיע
מיום עסקאותיו מחזור - )2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת
תחילתהפעילותעדסוףחודשאפריל2019מחולקבמספרחודשי

הפעילותומוכפלב–4;

"מחזורעסקאותבתקופההמזכה"-לגבינזקכאמורבפסקה)2(להגדרה
"אזורמיוחד",מחזורעסקאותיושלהניזוקבחודשיםמאי2018
עדפברואר2019כפישדווחלרשותהמסיםבישראל,ולגבינזק
כאמורבפסקה)1(להגדרה"אזורמיוחד",מחזורעסקאותיושל

הניזוקבחודשיםמאי2018עדאפריל2019;

"שיעורההוצאההנחסכת"-

לגביניזוקשאינוניזוקהמפורטבפסקאות)2(עד)4(-סך )1(
בישראל המסים לרשות שדווח כפי השוטפות, התשומות כל
בשלשנתהמס2017,שהואמחולקבמחזורהעסקאותשלהניזוק

בתקופההאמורהומוכפלב־ב8ב0;

ההוצאות סךכל - זכאי ניזוקשהואמוסדציבורי לגבי )2(
הקשורותלמכירתשירותיםאומוצריםהמסופקיםבאופןשוטף
ובמהלךרובחודשיהשנהבשלשנתהמס2017שהואמחולקבסך

הכנסתובשנתהמס2017;

לגביניזוקשבשנתהמס2018,2017או2019הואעוסקפטור )ץ(
כהגדרתובחוקמסערךמוסף-סךכלהתשומותשהיהמדווח
לרשותהמסיםבישראלבשלשנתהמס2017,למעטתשומותציוד
כהגדרתובחוקמסערךמוסף,והכולאילולאהיהעוסקפטורכאמור,

שהואמחולקבסכוםהכנסתובשנתהמס2017ומוכפלב־ב8ב0;

לגביניזוקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראות )4(
מדווח שהיה התשומות סך - מוסף ערך מס לחוק 6ב סעיף
2017,למעטתשומות לרשותהמסיםבישראלבשלשנתהמס
ציודכהגדרתובחוקמסערךמוסף,והכולאילולאהיהרשום
כעוסקאחדעםעוסקאחר,שהואמחולקבסכוםהכנסתובשנת

המס2017ומוכפלב־ב8ב0;

2( לגביניזוקשפתחאתעסקומיוםט"ובטבתהתשע"ח )2(
,)2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת כ"ג יום עד )2018 בינואר
כ"ג יום עד עסקו פתיחת על בישראל המסים לרשות והודיע
מיום עסקאותיו מחזור - )2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת
במספר מחולק 2019 פברואר חודש סוף עד הפעילות תחילת

חודשיהפעילותומוכפלב–2;

"מחזורעסקאותבחודשיםינוארעדאפריל2019"-

לגביניזוקלמעטניזוקכמפורטבפסקה)2(-מחזורעסקאותיו )1(
שלהניזוקבחודשיםינוארעדאפריל2019,כפישדווחלרשות

המסיםבישראל;

2( לגביניזוקשפתחאתעסקומיוםט"ובטבתהתשע"ח )2(
,)2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת כ"ג יום עד )2018 בינואר
כ"ג יום עד עסקו פתיחת על בישראל המסים לרשות והודיע
מיום עסקאותיו מחזור - )2018 בדצמבר )1ץ התשע"ט בטבת
תחילתהפעילותעדסוףחודשאפריל2019מחולקבמספרחודשי

הפעילותומוכפלב–4;

"מחזורעסקאותבתקופההמזכה"-לגבינזקכאמורבפסקה)2(להגדרה
"אזורמיוחד",מחזורעסקאותיושלהניזוקבחודשיםמאי2018
עדפברואר2019כפישדווחלרשותהמסיםבישראל,ולגבינזק
כאמורבפסקה)1(להגדרה"אזורמיוחד",מחזורעסקאותיושל

הניזוקבחודשיםמאי2018עדאפריל2019;

"שיעורההוצאההנחסכת"-

לגביניזוקשאינוניזוקהמפורטבפסקאות)2(עד)4(-סך )1(
בישראל המסים לרשות שדווח כפי השוטפות, התשומות כל
בשלשנתהמס2017,שהואמחולקבמחזורהעסקאותשלהניזוק

בתקופההאמורהומוכפלב־ב8ב0;

ההוצאות סךכל ניזוקשהואמוסדציבוריזכאי- לגבי )2(
הקשורותלמכירתשירותיםאומוצריםהמסופקיםבאופןשוטף
ובמהלךרובחודשיהשנהבשלשנתהמס2017שהואמחולקבסך

הכנסתובשנתהמס2017;

לגביניזוקשבשנתהמס2018,2017או2019הואעוסקפטור )ץ(
כהגדרתובחוקמסערךמוסף-סךכלהתשומותשהיהמדווח
לרשותהמסיםבישראלבשלשנתהמס2017,למעטתשומותציוד
כהגדרתובחוקמסערךמוסף,והכולאילולאהיהעוסקפטורכאמור,

שהואמחולקבסכוםהכנסתובשנתהמס2017ומוכפלב־ב8ב0;

לגביניזוקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראות )4(
מדווח שהיה התשומות סך - מוסף ערך מס לחוק 6ב סעיף
2017,למעטתשומות לרשותהמסיםבישראלבשלשנתהמס
ציודכהגדרתובחוקמסערךמוסף,והכולאילולאהיהרשום
כעוסקאחדעםעוסקאחר,שהואמחולקבסכוםהכנסתובשנת

המס2017ומוכפלב־ב8ב0;

DoCenter Id:801-02-2019-000076, received on -22/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץהתקנותץב81,ט"זבשבטהתשע"ט,2019ב1ב22 1892

המתקבלת התוצאה - הנחסכת" ההוצאה "משלים
מהפחתתשיעורההוצאההנחסכת,לפיהעניין,מ־1,ובלבד
שאםהיאנמוכהמאפסהיאתיחשבכאפס,המנהליהיה
רשאילקבועשיעוראחרבמקריםשבהםשוכנעכישיעור
שנחסכות ההוצאות משקףאת אינו הנחסכת ההוצאה

במקרהשלאי־הפעלתעסקמסוגעיסוקושלהניזוק;

לניזוקאחר-מסלולשכרעבודהכהגדרתובפסקה)1()א(; )2(

"התקופההמזכה"-לנזקעקיףכאמורבפסקאות)2(או)ץ(בהגדרה"אזורמיוחד",
התקופההמזכההיאמיוםט"זבאיירהתשע"ח)1במאי2018(עדיוםכ"ג
באדרא'התשע"ט)28בפברואר2019(;לנזקעקיףכאמורבפסקה)1(בהגדרה
"אזורמיוחד",התקופההמזכההיאמיוםט"זבאיירהתשע"ח)1במאי2018(

עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט)0ץבאפריל2019(;

"תשומותשוטפות"-התשומותששולםעליהןמסתשומותלפיחוקמסערךמוסף,
לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסאפס,ולמעטתשומותציודכהגדרתו

בחוקהאמור;";

בתקנה4,אחרי"החלטהאחרת"נאמר"לענייןזה,"מס"-מסלפיהחוקולפיהפקודה"; )2(

בתקנהב)ב(,במקום"תוךחודשמיוםקרותהנזק"נאמר"בתוךארבעהחודשים )ץ(
מיוםפרסומןשלתקנותמסרכושוקרןפיצויים)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף(
)הוראתשעה(,התשע"ט-102018;ואולםתביעהלפיצוילגבינזקעקיףשנגרםבשנת2019,
תוגשבתוךארבעהחודשיםמתוםהתקופההמזכה;ניתןלהגישתביעהנפרדתלפיצוי

במסלולשכרעבודהלכלשנהקלנדרית";

בתקנה8- )4(

אחריתקנתמשנה)ב(נאמר: )א(

לאהודיעהמנהלעלהחלטתולפיתקנתמשנה)א(בתוךב4ימיםמיום ")ב1(
הגשתהתביעהבמלואהוכדין,ישלםלניזוקבמועדהאמורמקדמהשל0%ב
מסכוםהפיצוייםשדרש,ובלבדשאופןהחישוביהיהלפיהנתוניםשמסר
ולפיהמסלולשבחר;במנייןהתקופותלאיובאבחשבוןפרקהזמןשבוהניזוק

לאמסרלמנהלפרטים,הבהרותוידיעותשהמנהלדרשלמסורלוב

דחההמנהלאתהתביעהאודחהאתאופןהחישובשלהפיצויעלידי )ב2(
הניזוקלפיהמסלולשבחר-ינמקהמנהלאתהחלטתובכתבב";

במקוםתקנתמשנה)ד(נאמר: )ב(

הפרשי ייווספו )ג( משנה תקנת לפי המשולמים הפיצויים לסכום ")ד(
הצמדהוריביתהחלביוםהגשתהתביעהלפיצוייםעדיוםהתשלוםב";

בתקנה9,אחריתקנתמשנה)ג(נאמר: )ב(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג(,שולמהלניזוקמקדמהכאמורבתקנה8)ב1( "")ג1(
ולאחרמכןהחליטהמנהלבדברזכותושלהניזוקלפיצוייםוהמקדמהעולהעל
הסכוםשהחליטעליוהמנהל,יוחזרסכוםהיתרבתוך0ץימיםמיוםשנמסרהלניזוק
דרישתהמנהללהחזרבתוספתריביתוהפרשיהצמדהעלסכוםהיתרמיוםששולם

סכוםהיתרעדיוםההחזר;";

בתוספת- )6(
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במקוםהכותרת,נאמר"תוספתראשונה"; )א(

בפרט2,במקום"משוויהנזק"נאמר"משוויהנזקהעקיף"; )ב(

אחריהתוספתהראשונהנאמר: )ג(

"תוספת שנייה
)תקנה1-ההגדרה"אזורמיוחד"(

רשימתהיישוביםהנכלליםבתחוםהאזורהמיוחד:

עלומיםחוותהשקמיםאבשלום

עמיעוזחוליתאוהד

פריגןכרםשלוםאורהנר

צאליםמבטחיםאורים

צוחרמגןאיבים

רוחמהמלילותארז

רעיםמעגליםבארי

שדהאברהםמפלסיםביתהגדי

שדהניצןנווהבנינצרים

שדרותניריצחקברורחיל

שובהניריםגבולות

שוקדהנחלעוזגבים

שיבוליםנירעוזגבע

שלומיתנירעםגברעם

שרשרתנתיבהעשרהגבעולים

תושיהסופהדורות

תלמיאליהוסעדדקל

תלמייוסףעיןהבשורזיקים

תקומהעיןהשלושהזמרת

יבולמבקיעיםזרועה

ישעיכיניידמרדכי

כיסופיםיושביהיתד

כרמיהכפרעזהכפרמימון

תקנותאלהלאיחולועלניזוקשהואאחדמאלה:2בסייגלתחולה )א(

המדינה; )1(

גוףמתוקצבאותאגידבריאותכהגדרתםבסעיף21לחוקיסודותהתקציב, )2(
התשמ"ה-ב11198;

חברהממשלתיתכהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-ב12197; )ץ(

במקוםהכותרת,נאמר"תוספתראשונה"; )א(

בפרט2,במקום"משוויהנזק"נאמר"משוויהנזקהעקיף"; )ב(

אחריהתוספתהראשונהנאמר: )ג(

"תוספת שנייה
)תקנה1-ההגדרה"אזורמיוחד"(

רשימתהיישוביםהנכלליםבתחוםהאזורהמיוחד:

עלומיםחוותהשקמיםאבשלום

עמיעוזחוליתאוהד

פריגןכרםשלוםאורהנר

צאליםמבטחיםאורים

צוחרמגןאיבים

רוחמהמלילותארז

רעיםמעגליםבארי

שדהאברהםמפלסיםביתהגדי

שדהניצןנווהבנינצרים

שדרותניריצחקברורחיל

שובהניריםגבולות

שוקדהנחלעוזגבים

שיבוליםנירעוזגבע

שלומיתנירעםגברעם

שרשרתנתיבהעשרהגבעולים

תושיהסופהדורות

תלמיאליהוסעדדקל

תלמייוסףעיןהבשורזיקים

תקומהעיןהשלושהזמרת

יבולמבקיעיםזרועה

ישעיכיניידמרדכי

כיסופיםיושביהיתד

כרמיהכפרעזהכפרמימון

תקנותאלהלאיחולועלניזוקשהואאחדמאלה:2ב סייגלתחולה)א(

המדינה; )1(

גוףמתוקצבאותאגידבריאותכהגדרתםבסעיף21לחוקיסודותהתקציב, )2(
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