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:השופט איתן אורנשטיין' כב

)מנהל מס רכוש וקרן פיצויים' מ נ"כתר אחזקות בע 7261-06-12מ "ע(

)פרוסקאואר' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים חיפה נ 364/80א "ע(

:  מנהל מס רכוש' מדובר בשני פסקי דין העוסקים בתביעות פיצויים נ

כשחיוב לשלם מס מוטל על פי לשון החוק  "

מפרשים את החוק לטובת משלם , בספק
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מפרשים את החוק לטובת משלם , בספק

".ואין מחייבים אותו מספק, המס

יש ליתן פרשנות גמישה ומורחבת  

להוראות חוק מס רכוש וקרן הפיצויים ותקנותיו

.נציין כי משרדנו מייצג את כתר אחזקות בערעור דנן, לשם גילוי נאות



?למה
, עסקים מאזור הדרום   מטרת התקנות היא פיצוי

, 31.8.2014 -ועד ל 8.7.2014 - שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום ה

.לפי המוקדם מביניהם, עד למועד סיום מבצע צוק איתן, או לחילופין

?מי
מ מרצועת עזה "ק 40פיצוי יגיע לבעלי עסקים הנמצאים בטווח של עד 

על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף , מעבר לטווח זהועסקים נוספים 
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על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף , מעבר לטווח זהועסקים נוספים 

.ובהתאם לקבוע בתקנות

סוגי הנזקים
.פגיעה בנכס  -נזק ישיר

 .הוצאות ואובדן רווחים  -נזק עקיף



יישובים יישובים 

הזכאים הזכאים 

לפיצוילפיצוי
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לחוק מס רכוש וקרן   35סעיף 

:1961-א"התשכ, פיצויים

  חקלאית קרקע ,קרקע - "נכס"

  מבנה ,בנין ,שעליה היבול לרבות

 וציוד מלאי ,מטעים ,בניה בתהליך

 כלי וכן המדינה בשטח הנמצאים

  בישראל הרשומים טיס וכלי שיט

  אף בישראל ברישום החייבים או

;בה מצויים אינם אם

??מהומהו  --נזק ישירנזק ישיר

  "נכס"ב שפגעו האויב של ואיבה מלחמה פעולות•

.אלימות והפגנות טרור פעולות כולל       

."נכס"ב שפגעו ל"צה של מלחמה פעולות•

).הפסקת טיסות: כגון(נזק שנגרם לנכס עקב פעולות מניעה •

  נזק .ישירה אש מפגיעת כתוצאה בהכרח אינו  ישיר נזק

  פעולות עקב נכס של לגופו נגרם אשר כנזק בחוק מוגדר  מלחמה
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  פעולות עקב נכס של לגופו נגרם אשר כנזק בחוק מוגדר  מלחמה

  איבה פעילות עקב או האויב של הסדירים הצבאות ידי על מלחמה

  ,לישראל הגנה צבא י"ע מלחמה עקב או ישראל מדינת נגד אחרות

  בשטחים רכב שריפת כמו איבה מפעולות  כתוצאה גם להיגרם יכול

 כתוצאה  שיהיה ויכול )בעמ מדבר פרח  71/91 ש"ע( המוחזקים

  כללית הוראה בעקבות שננטש בית בזיזת כמו מלחמה מפעולות

  מסוים באזור או בישוב התושבים כלל לפינוי הביטחון כוחות  של

.) מוטיוק שמואל 2438/98 א"רע(

  עלויות מלבד ,ניזוק אשר הרכב בערך מירידה  נזק  כי  ,גם יצוין

 ורפאל אלזה 20/92 ש"ע( שיפוי בר ישיר לנזק הוא אף  יחשב  התיקון

.)שטראוס



תיקון הנכס והחזרתו למצב הקודם

מטרת הפיצוי בגין נזק ישיר
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תיקון הנכס והחזרתו למצב הקודם



??????מהומהו  --נזק עקיףנזק עקיף

מסלול אדום  מסלול אדום  

 רק לשיפוי ניתן עקיף נזק

:ספר באזור מתרחש כשהוא

 מס בחוק המחוקק כוונת"

  א"תשכ ,פיצויים וקרן רכוש

 אזור לפצות הינה ,1961

 אזור" שהינו בתנאי מותקף

  הישירים נזקיו על "ספר

 בכוונת אין .והעקיפים

  שאינו אזור לפצות המחוקק

 נזק סבל אם גם כלל מותקף

  מצב עקב הכנסות הפחתת של

."מלחמה

  הארחה בית 718/01 א"רע(

  וקרן רכוש מס מנהל 'נ גדי עין

)פיצויים

מסלול מסלול 

מחזוריםמחזורים
מסלול הוצאותמסלול הוצאותמסלול שכרמסלול שכר
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  נזק בעד פיצויים ישולמו לא"

  הזמן לתקופת אלא ,עקיף

  לסילוק סביר באופן הדרושה

."גורמיו

 רכוש מס מנהל 780/02 ש"ע(

)לייו טופ נגד פיצויים וקרן



ארנונה  , ד"שכ - פעילות הוצאות קבועות גם בעת אי •

.'וכואחזקת רכב 

הוצאות שכר•

הוצאות מימון•

אובדן רווחים•

ראשי נזק אפשרייםראשי נזק אפשריים  - - מסלול אדום בנזק עקיףמסלול אדום בנזק עקיף
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אובדן רווחים•

תוספת עלות שכר למשמרות להגברת התפוקה •

הוצאות להעברת מקום •

הוצאות אחרות להקטנת נזקים•

אובדן רווחים והוצאות עתידיות הנובעות מהפגיעה  •

)טופ לוין' מנהל מס רכוש חיפה נ 780/02ש "ע(הנוכחית 



רשימת יישובי ספר הזכאים למסלול אדום רשימת יישובי ספר הזכאים למסלול אדום 

ממ""קק  77--4040בטווח בטווח 

:מ"ק 40-20טווח 

אמציה

כמהין

:מ"ק 20-7טווח 

אוהד

שדה ניצן
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להב

נחושה

ניצני סיני

שומריה

שקף

אליהותלמי 



  וקרן רכוש מס מנהל 'נ איכות רהיטי טיבולי 08/8 ע"ו

:פיצויים

  אחת ישות תחת מנוהלים סניפים מספר בו במקרה

.בנפרד סניף כל בגין נזק לתבוע ניתן ,ההגבלה באזור

 'נ איבה ופעולות פיצויים קרן מנהל 12/5902 א"רע

:נירים קיבוץ
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:נירים קיבוץ

 ,מלחמה נזקי למנוע מנת על שנעשו מניעה פעולות

  מפעולת להבדיל .רכוש מס חוק לפי בפיצוי מזכות

  מניעה פעולת - ערטילאי מחשש שנבעה מניעה

  מידע יסוד על ממשי מחשש הנובעת ספציפית

  לזכות יכולה -בהתהוות איבה פעולות מפני קונקרטי

  .בפועל איבה פעולת שאירעה מבלי אף בפיצוי



..העסקאותהעסקאות  במחזורבמחזור  בירידהבירידה  מתבטאמתבטא  העקיףהעקיף  הנזקהנזק  כיכי  התפיסההתפיסה  עלעל  מבוססמבוסס  המסלולהמסלול

..המשתנותהמשתנות  התפעולהתפעול  בהוצאותבהוצאות  בירידהבירידה  מלווהמלווה  העסקהעסק  שלשל  עסקאותיועסקאותיו  במחזורבמחזור  ירידהירידה

    תקופותתקופות  שתישתי  ביןבין  העסקאותהעסקאות  מחזורימחזורי  השוואתהשוואת  עלעל  מבוססמבוסס  זהזה  מסלולמסלול  לפילפי  הנזקהנזק  חישובחישוב

    חלקיתחלקית  בתפוקהבתפוקה  פעלפעל  אואו  פעלפעל  לאלא  העסקהעסק  בהבה  בתקופהבתקופה  שנחסכושנחסכו  ההוצאותההוצאות  בניכויבניכוי  ,,מקבילותמקבילות

..הבטחוניהבטחוני  המצבהמצב  בשלבשל

!!  ₪₪מיליוןמיליון  44  עלעל  יעלהיעלה  לאלא  מחזוריםמחזורים  במסלולבמסלול  הפיצויהפיצוי  סכוםסכום

::אופן חישוב הפיצויאופן חישוב הפיצוי::אופן חישוב הפיצויאופן חישוב הפיצוי

מחזורמחזורמשלים                      מחזור                               משלים                      מחזור                                               סכום          סכום          

עסקאותעסקאות                    - - עסקאות               עסקאות                                 XXההוצאה      ההוצאה      =      =      הפיצוי       הפיצוי       

בתקופתבתקופתבתקופת                            בתקופת                                              20132013הנחסכת בשנת הנחסכת בשנת                                   

8/20138/2013--77הבסיס הבסיס                   8/20148/2014--77הפיצוי  הפיצוי                                                                                                            
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בכפוף להרחבות ולחריגים שבמחזור מסלולים מותאםבכפוף להרחבות ולחריגים שבמחזור מסלולים מותאם******



::הגשה רק באמצעות מסלול מחזורים מותאםהגשה רק באמצעות מסלול מחזורים מותאם
  ,,לפיכךלפיכך  ..במרשמיהבמרשמיה  בנתוניםבנתונים  נעזרתנעזרת  המיסיםהמיסים  רשותרשות  ,,הפיצויהפיצוי  חישובחישוב  לצורךלצורך

    נתוניםנתונים  הרשותהרשות  במרשמיבמרשמי  קיימיםקיימים  לאלא  לגביהםלגביהם  אשראשר  ,,מסוימיםמסוימים  ניזוקיםניזוקים

  החסריםהחסרים  הנתוניםהנתונים  אתאת  להשליםלהשלים  יידרשויידרשו  ,,הפיצויהפיצוי  סכוםסכום  לחישובלחישוב  הנדרשיםהנדרשים

מנהל מס רכוש וקרן פיצויים מנהל מס רכוש וקרן פיצויים ' ' מ נמ נ""כתר אחזקות בעכתר אחזקות בע  1212--0606--72617261מ מ ""עע

  החסריםהחסרים  הנתוניםהנתונים  אתאת  להשליםלהשלים  יידרשויידרשו  ,,הפיצויהפיצוי  סכוםסכום  לחישובלחישוב  הנדרשיםהנדרשים

  ..התביעההתביעה  הגשתהגשת  בעתבעת

    מאפשריםמאפשרים  אינםאינם  שלהםשלהם  הפעילותהפעילות  שמאפיינישמאפייני  עסקיםעסקים  סוגיסוגי  ישנםישנם  ,,כןכן  כמוכמו

  למנהללמנהל  שיאפשרושיאפשרו  נתוניםנתונים  לספקלספק  יידרשויידרשו  והםוהם  ,,העקיףהעקיף  הנזקהנזק  גובהגובה  אתאת  לחשבלחשב

    55..44..11  ''סס((  ..הענייןהעניין  לנסיבותלנסיבות  המותאםהמותאם  בחישובבחישוב  ,,כאמורכאמור  הנזקהנזק  אתאת  להעריךלהעריך

..))""איתןאיתן  צוקצוק""  מבצעמבצע  בגיןבגין  פיצוייםפיצויים  ––88//20142014הביצועהביצוע  להוראתלהוראת
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ניזוקים הזכאים להגיש תביעה ניזוקים הזכאים להגיש תביעה 

במסלול מחזורים מותאםבמסלול מחזורים מותאם

  בתקופתבתקופת  אואו  הבסיסהבסיס  בתקופתבתקופת  עסקאותיועסקאותיו  מחזורמחזור  אשראשר  ניזוקניזוק  --סניפיםסניפים

))טיבוליטיבולי  0808//88  עע""וו((  ..סניפיםסניפים  במספרבמספר  פעילותפעילות  כוללכולל  ,,חלקהחלקה  אואו  כולהכולה  ,,הפיצויהפיצוי

!!??  בנפרדבנפרד  סניףסניף  לכללכל  תקרהתקרה

  אואו  הבסיסהבסיס  בתקופתבתקופת  עסקאותיועסקאותיו  מחזורמחזור  אשראשר  ניזוקניזוק  --פעילותפעילות  סוגיסוגי  מספרמספר
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  אואו  הבסיסהבסיס  בתקופתבתקופת  עסקאותיועסקאותיו  מחזורמחזור  אשראשר  ניזוקניזוק  --פעילותפעילות  סוגיסוגי  מספרמספר

..ענפיםענפים  במספרבמספר  פעילותפעילות  כוללכולל  ,,חלקהחלקה  אואו  כולהכולה  ,,הפיצויהפיצוי  בתקופתבתקופת

    ,,העיסוקהעיסוק  ענףענף  //בתחוםבתחום  שינוייםשינויים  עברעבר  אשראשר  ניזוקניזוק  --ספציפיותספציפיות  התאמותהתאמות

    הזמןהזמן  בטווחבטווח  ,,פעילותופעילותו  היקףהיקף  צמצםצמצם  ))מצטברמצטבר  //מזומןמזומן((  דיווחדיווח  בסיסבסיס  ,,תיקתיק  סוגסוג

..))כוללכולל((  הפיצויהפיצוי  לתקופתלתקופת  הבסיסהבסיס  תקופתתקופת  ביןבין



  קמעונאיקמעונאי  אואו  סיטונאיסיטונאי  במסחרבמסחר  עיסוקועיסוקו  אשראשר  ניזוקניזוק  --  דלקדלק  תחנותתחנות

..והגזוהגז  הדלקהדלק  במחיריבמחירי  לשינוילשינוי  בהתאמהבהתאמה  ..בגזבגז  אואו  בדלקבדלק

  חדשחדש  עסקעסק  

..מותאםמותאם  מחזוריםמחזורים  מסלולמסלול  – – 20132013..11..11  לאחרלאחר  נפתחנפתח  עסקועסקו  אשראשר  ניזוקניזוק  ••

20142014..77..88ולפניולפני  20132013..77..11  אחריאחרי  נפתחנפתח  שעסקושעסקו  ניזוקניזוק  --  הפיצויהפיצוי  נוסחתנוסחת  ••
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    ..העסקהעסק  מפתיחתמפתיחת  וההוצאותוההוצאות  ההכנסותההכנסות  לפילפי  – – 

!!  ראשוניםראשונים  חודשייםחודשיים  לנכותלנכות  אופציהאופציה  כוללכולל••

    המחזוריםהמחזורים  ירידתירידת  ,,המנהלהמנהל  לדעתלדעת  ,,אשראשר  ניזוקניזוק  - -   האטההאטה  מקדםמקדם

..הביטחוניהביטחוני  למצבלמצב  קשורותקשורות  שאינןשאינן  מסיבותמסיבות  בחלקהבחלקה  נובעתנובעת  ,,אצלואצלו



    כעסקכעסק  ייחשבייחשב  כהגדרתהכהגדרתה  ממשיכהממשיכה  מתפצלתמתפצלת  חברהחברה  שהינושהינו  ניזוקניזוק  --מתפצלתמתפצלת  חברהחברה

    ..הפיצויהפיצוי  חישובחישוב  לצורךלצורך  חדשחדש

    ממנהממנה  הועברוהועברו  ולאולא  ,,החזקותהחזקות  חברתחברת  שאינהשאינה  מתפצלתמתפצלת  חברהחברה  --  ""ממשיכהממשיכה  מתפצלתמתפצלת  חברהחברה""

..))הכנסההכנסה  מסמס  לפקודתלפקודת  105105  סעיףסעיף((  ..שלהשלה  וההתחייבויותוההתחייבויות  הנכסיםהנכסים  כלכל

    ..מתכתמתכת  פסולתפסולת  מכירתמכירת  שלשל  עסקאותעסקאות  נכללונכללו  במחזוריובמחזוריו  אשראשר  ניזוקניזוק

..))19761976--וו""התשלהתשל  ,,מוסףמוסף  ערךערך  מסמס  לתקנותלתקנות  ''זז66  תקנהתקנה((

אתר מיסים ועסקים@ ח "ד רו"רמי אריה עו 15

    רלוונטירלוונטי((  ..שנתקבלשנתקבל  הסכוםהסכום  ועלועל  התמורההתמורה  קבלתקבלת  עםעם  יחוליחול  לגביהןלגביהן  במסבמס  שהחיובשהחיוב  עסקאותעסקאות

    ..))מועסקיםמועסקים  55--ממ  פחותפחות  ובעסקםובעסקם  ₪ ₪ 000000,,750750עלעל  עולהעולה  אינואינו  עסקםעסקם  שמחזורשמחזור  עסקיםעסקים  לגבילגבי

..))19761976  --וו""התשלהתשל  ,,מוסףמוסף  ערךערך  מסמס  לתקנותלתקנות  ))66)()(אא((77  תקנהתקנה((



..עוסקיםעוסקים  באיחודבאיחוד  רשוםרשום  היההיה  20142014  אואו//וו  20132013  המסהמס  שבשנתשבשנת  ניזוקניזוק  --עוסקיםעוסקים  איחודאיחוד

??מהומהו  ,,מותאםמותאם  במסלולבמסלול  תביעהתביעה  לענייןלעניין  ""עוסקיםעוסקים  איחודאיחוד""

    בישראלבישראל  הואהוא  והמתמשךוהמתמשך  הקבועהקבוע  עסקםעסקם  שמקוםשמקום  ישראלייםישראליים  אזרחיםאזרחים  שהםשהם  עוסקיםעוסקים  ..אא

    לענייןלעניין  אותםאותם  יראויראו  ומשנרשמוומשנרשמו  ,,כךכך  אותםאותם  לרשוםלרשום  המנהלהמנהל  רשאירשאי  ,,כאחדכאחד  להירשםלהירשם  שביקשושביקשו

    ..כשותפיםכשותפים  זהזה  חוקחוק

))19751975  --וו""התשלהתשל  ממ""מעמע  לחוקלחוק  5656  סעיףסעיף((

    שלשל  יותריותר  אואו  בתבת  חברותחברות  שתישתי  אואו  ,,בתבת  וחברתוחברת  חברהחברה  כאחדכאחד  להירשםלהירשם  שביקשושביקשו  העוסקיםהעוסקים  היוהיו  ..בב

    מניותמניות  ומחזיקיומחזיקי  שיתופיתשיתופית  אגודהאגודה  אואו  ,,יותריותר  אואו  5050%%--בב  בהבה  ושותףושותף  שותפותשותפות  אואו  ,,חברהחברה  אותהאותה

    פנקסיפנקסי  אםאם  אףאף  ,,כאחדכאחד  להירשםלהירשם  רשאיםרשאים  יהיויהיו  ,,ממניותיהממניותיה  5050%%  לפחותלפחות  ביחדביחד  המחזיקיםהמחזיקים  בהבה

    ,,))רישוםרישום((  ממ""מעמע  בתקנותבתקנות  ))בב((1010  תקנהתקנה((  ..בנפרדבנפרד  נערכיםנערכים  מהםמהם  אחדאחד  כלכל  שלשל  החשבונותהחשבונות
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    ,,))רישוםרישום((  ממ""מעמע  בתקנותבתקנות  ))בב((1010  תקנהתקנה((  ..בנפרדבנפרד  נערכיםנערכים  מהםמהם  אחדאחד  כלכל  שלשל  החשבונותהחשבונות

..))19761976--וו""התשלהתשל

  ..פטורפטור  עוסקעוסק  הואהוא  20142014  אואו//וו  20132013  המסהמס  שבשנתשבשנת  ניזוקניזוק  --פטורפטור  עוסקעוסק

    חדשיםחדשים  שקליםשקלים  482482,,7979  עלעל  עולהעולה  אינואינו  עסקיועסקיו  בכלבכל  שלושלו  העסקאותהעסקאות  שמחזורשמחזור  עוסקעוסק  --""פטורפטור  עוסקעוסק""

..))מוסףמוסף  ערךערך  מסמס  לחוקלחוק  11  סעיףסעיף((  ..האוצרהאוצר  שרשר  שקבעשקבע  יותריותר  גבוהגבוה  סכוםסכום  עלעל  אואו  לשנהלשנה

..בתיווךבתיווך  עיסוקועיסוקו  אשראשר  ניזוקניזוק  --תיווךתיווך



    מחזוריםמחזורים  במסלולבמסלול  תביעהתביעה  להגישלהגיש  הזכאיםהזכאים  ניזוקיםניזוקים

::בחירתםבחירתם  לפילפי  ,,רגילרגיל  מחזוריםמחזורים  מסלולמסלול  אואו  מותאםמותאם

  ,,אירוחאירוח  חדריחדרי  השכרתהשכרת  ,,במלונאותבמלונאות  שעיסוקושעיסוקו  ניזוקניזוק

  ,,אירועיםאירועים  וגניוגני  שמחותשמחות  אולמיאולמי  הפעלתהפעלת

  פיצויפיצוי  לקבללקבל  זכאיזכאי  יהיהיהיה
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  פיצויפיצוי  לקבללקבל  זכאיזכאי  יהיהיהיה

  ,,20142014  ואוקטוברואוקטובר  ספטמברספטמבר  החודשיםהחודשים  שנישני  בגיןבגין  גםגם

..בתקנותבתקנות  שמפורטשמפורט  כפיכפי  הזמנותהזמנות  וצמצוםוצמצום  ביטולביטול  יוכיחיוכיח  אםאם



::במסלול המחזורים לעוסקים הבאיםבמסלול המחזורים לעוסקים הבאים" " נזק עקיףנזק עקיף""הגשת תביעת פיצויים בשל הגשת תביעת פיצויים בשל לא תתאפשר לא תתאפשר 

..או חברות ממשלתיותאו חברות ממשלתיות//י המדינה וי המדינה ו""או המתוקצב עאו המתוקצב ע//גוף הנתמך וגוף הנתמך ו, , המדינההמדינה1.1.

..מוסד ציבורימוסד ציבורי2.2.

..ר זכאיר זכאי""ר שאינו מלכר שאינו מלכ""מלכמלכ3.3.

".".מוסד כספימוסד כספי""4.4.

..קופת חוליםקופת חולים5.5.

תאגיד בריאותתאגיד בריאות6.6.

..מוסד להשכלה גבוההמוסד להשכלה גבוהה7.7. ..מוסד להשכלה גבוההמוסד להשכלה גבוהה7.7.

..קופת גמלקופת גמל8.8.

..קרן נאמנותקרן נאמנות9.9.

..חבר בורסהחבר בורסה10.10.

..קבלן כוח אדםקבלן כוח אדם11.11.

..ניזוק שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידוניזוק שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו12.12.

או שהינו קבלן  או שהינו קבלן  //א לפקודה וא לפקודה ו88חל בחישוב הכנסתו סעיף חל בחישוב הכנסתו סעיף   20142014--20122012ניזוק שבשנות המס ניזוק שבשנות המס 13.13.

, , עבודות פיתוחעבודות פיתוח: : 45004500: : או שעסקו רשום באחד מהענפים הבאיםאו שעסקו רשום באחד מהענפים הבאים//רשום ברשם הקבלנים ורשום ברשם הקבלנים ו

:  :  46004600--46024602, , קבלנות כלליתקבלנות כללית: : 45804580, , בניה והרכבה והצבה של מבנים מוכניםבניה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים  45604560--45624562

..עבודות עפר וסלילהעבודות עפר וסלילה
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  ממ""מעמע  לחוקלחוק  3333  סעיףסעיף  לפילפי  הפטורהפטור  עליועליו  חלחל  20142014--20122012  המסהמס  שבשנותשבשנות  ניזוקניזוק  14.14.

    חלחל  אשראשר  יקרותיקרות  ואבניםואבנים  יהלומיםיהלומים  שלשל  יצואיצוא  אואו  ביבואביבוא  העוסקהעוסק  ניזוקניזוק  ::כגוןכגון((

..אלואלו  בטוביןבטובין  ורקורק  אךאך  הואהוא  שעסקושעסקו  ניזוקניזוק  אואו  הפטורהפטור  עליהםעליהם

  יראויראו  ,,זהזה  לענייןלעניין  ..הפיצויהפיצוי  תקופתתקופת  תחילתתחילת  לפנילפני  פעילפעיל  היההיה  לאלא  שעסקושעסקו  ניזוקניזוק  15.15.

::להלןלהלן  מהתנאיםמהתנאים  אחדאחד  לגביולגביו  שמתקייםשמתקיים  ניזוקניזוק  ,,פעילפעיל  היההיה  לאלא  שעסקושעסקו  כניזוקכניזוק
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::להלןלהלן  מהתנאיםמהתנאים  אחדאחד  לגביולגביו  שמתקייםשמתקיים  ניזוקניזוק  ,,פעילפעיל  היההיה  לאלא  שעסקושעסקו  כניזוקכניזוק

..הפיצויהפיצוי  תקופתתקופת  תחילתתחילת  לפנילפני  המיסיםהמיסים  לרשותלרשות  עסקועסקו  סגירתסגירת  עלעל  דיווחדיווח      **          

  ,,ממ""למעלמע  בהגשתםבהגשתם  חייבחייב  שהיהשהיה  האחרוניםהאחרונים  הדוחותהדוחות  בשלושתבשלושת    **          

..אפסאפס  בסכוםבסכום  עסקאותעסקאות  מחזורמחזור  עלעל  דיווחדיווח  ,,20142014  המסהמס  שנתשנת  בשלבשל                    

  שהיהשהיה  ממ""למעלמע  התקופתייםהתקופתיים  מהדיווחיםמהדיווחים  יותריותר  אואו  שנייםשניים  הגישהגיש  שלאשלא  ניזוקניזוק16.16.

..))כוללכולל((  20142014  אוגוסטאוגוסט  ועדועד  20132013  מיולימיולי  התקופההתקופה  בגיןבגין  בהגשתםבהגשתם  חייבחייב

  המצבהמצב  בשלבשל  היעדרותהיעדרות  יוםיום  בעדבעד  לעובדלעובד  עבודהעבודה  שכרשכר  שילםשילם  שלאשלא  ניזוקניזוק  17.17.

..הביטחוניהביטחוני



,,כולה או חלקהכולה או חלקה, , מעביד ששילם שכר עבודה לעובדיו שנעדרו מהעבודה בתקופת הפיצוימעביד ששילם שכר עבודה לעובדיו שנעדרו מהעבודה בתקופת הפיצוי

..יהיה רשאי להגיש תביעה במסלול זהיהיה רשאי להגיש תביעה במסלול זה, , בהתקיים התנאים המפורטיםבהתקיים התנאים המפורטים

::אופן חישוב הפיצויאופן חישוב הפיצוי
התיירות , השירותים, מסחר, סכום הפיצוי העקיף שישולם לניזוק המעסיק עובדים בענפי התעשייה

:והחקלאות יחושב כדלקמן

כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות, יחושב שכר העבודה היומי, לכל עובד שבגינו נתבע הפיצוי1.

.של העובד בתקופת הפיצוי.של העובד בתקופת הפיצוי

.הסכומים שחושבו לכל אחד מהעובדים שבגינם נתבע הפיצוי יסוכמו יחד2.

.הסכום שחושב יוכפל במקדם הפיצוי3.

::נוסחת הפיצוינוסחת הפיצוי
::נוסחת חישוב הפיצוי בגין עובד במסלול שכר הינהנוסחת חישוב הפיצוי בגין עובד במסלול שכר הינה

הפיצוי              מקדם                   מספר                  שכר העבודה

היומי          Xימי                   Xהפיצוי      =      העקיף     

לעובד                                         ההיעדרות                    לעובד

של העובד                                                   
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::התנאים למסלול שכרהתנאים למסלול שכר

:  מ"ק 7-0עובד המתגורר בין 1.

גם יחדיו ובלבד שהיעדרותם הינה   ז"בנפיצוי יינתן לשני . יום בו נעדר העובד בשל המצב הביטחוני•

.עקב המצב הביטחוני

:מ"ק 40-7עובד המתגורר בין 2.

או עקב הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו , עובד אשר נעדר ממקום עבודתו לפי הנחיות פיקוד העורף•

.ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו בישוב הנכלל באזור המיוחד, העובד מועסק

  2ובלבד שבתקופת היעדרותו מתקיים הנמצא עמו עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו •

:תנאים מצטברים

.14גיל הילד אינו עולה על �
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:מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים והצהיר על כך בכתב�

.הילד במשמורתו הבלעדית של העובד או שהעובד הינו הורה יחידא -

 ז"בנואם , לצורך השגחה על הילד, ולא נעדר מעבודתו, של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ז"בנב-

של העובד שהה במילואים   ז"בנאם , וכן. נבצר ממנו להשגיח על הילד - אינו עובד או עובד עצמאי

.באותו היום

שנעדר מעבודתו לצורך השגחה ובלבד , הוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה של אדם כאמור•

:שמתקיימים לגבי האדם עם המוגבלות שני אלה

המציא  , לפי העניין, או שהוא או ההורה המשגיח על ילדו בעל המוגבלות, מוגבלות ידועה למעבידא -

.למעביד אישור רפואי

או מוגבלות ילדו עליו הוא  , משום מוגבלותו, הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בוב-

.מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת ההכרזה, לפי העניין, משגיח



::הניזוקים הבאים לא יוכלו להגיש תביעה במסלול שכרהניזוקים הבאים לא יוכלו להגיש תביעה במסלול שכר

..או חברות ממשלתיותאו חברות ממשלתיות//י המדינה וי המדינה ו""או המתוקצב עאו המתוקצב ע//גוף הנתמך וגוף הנתמך ו, , המדינההמדינה1.1.

..ניזוק שהוא מוסד ציבוריניזוק שהוא מוסד ציבורי2.2.

..ר זכאיר זכאי""ר שאינו מלכר שאינו מלכ""ניזוק שהוא מלכניזוק שהוא מלכ3.3.

..קופת חוליםקופת חולים4.4.

..תאגיד בריאותתאגיד בריאות5.5.

שלא העסקים עובדים טרום תחילת  שלא העסקים עובדים טרום תחילת  / / שאין לו תיק ניכויים שאין לו תיק ניכויים / / ניזוק שאינו מעסיק עובדים ניזוק שאינו מעסיק עובדים 6.6.
..ח הניכויים הרלוונטיח הניכויים הרלוונטי""שלא הגיש לפקיד השומה את דושלא הגיש לפקיד השומה את דו" /" /צוק איתןצוק איתן""מבצע מבצע 

..ניזוק שלא שילם שכר עבודה לעובד בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוניניזוק שלא שילם שכר עבודה לעובד בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני7.7.

יראו כניזוק שעסקו לא  יראו כניזוק שעסקו לא  , , לעניין זהלעניין זה. . ניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת הפיצויניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת הפיצוי8.8.
::ניזוק שמתקיים לגביו אחד מאלהניזוק שמתקיים לגביו אחד מאלה, , היה פעילהיה פעיל

בגין  בגין  , , ממ""לא הגיש שניים או יותר משלושה הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למעלא הגיש שניים או יותר משלושה הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למעאא--
..20142014תקופה שקדמה ליולי תקופה שקדמה ליולי 

..דיווח על סגירת עסקו לרשות המיסים לפני תחילת תקופת הפיצוידיווח על סגירת עסקו לרשות המיסים לפני תחילת תקופת הפיצויבב--

ת בין אם במישרין  ת בין אם במישרין  //ת עזר במשק בית או מטפלת עזר במשק בית או מטפל//ת או עובדת או עובד//ת סיעודית סיעודי//יחיד המעסיק עובדיחיד המעסיק עובד9.9.
.  .  ובין אם באמצעות חברת כוח אדםובין אם באמצעות חברת כוח אדם

אתר מיסים ועסקים@ ח "ד רו"רמי אריה עו22



חישוב הפיצוי לפי מסלול זה מבוסס על התפיסה לפיה עסק שפעילותו נפגעה כתוצאה מהמצב

מחזור עסקאותיו נמוך מסך ההוצאות, כלומר - לעיתים מתקשה לכסות את הוצאותיו, הבטחוני

.של העסק

הנחת הבסיס במסלול זה היא שמצב של עודף ההוצאות על ההכנסות נובע מהפגיעה בפעילות

ולא כתוצאה מהיותו עסק חדש או עסק בהרחבה או עסק שנמצא  הבטחוניכתוצאה מהמצב 

.הבטחוניבהפסדים מסיבה אחרת כלשהי שאיננה קשורה למצב 

לא יהיו זכאים להגיש תביעה, הבטחונייודגש כי עסקים שמקור ההפסד אצלם אינו נובע מהמצב 

ייתכן כי קיימות סיבות נוספות, ניזוק המצוי בהפסד עוד לפני תקופת הפיצוי, לפיכך, במסלול זה

.כהגדרתם בחוק ובתקנות" נזק עקיף"שאינן במקורן , הגורמות להפסדיו

יהיה מי שהיה לו הפסד באחת או יותר מתקופות הדיווח, ניזוק המצוי בהפסד לפני תקופת הפיצוי
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יהיה מי שהיה לו הפסד באחת או יותר מתקופות הדיווח, ניזוק המצוי בהפסד לפני תקופת הפיצוי

לצורך חישוב ההפסד תופעל נוסחת הפיצוי על כל אחת מתקופות הדיווח. בחודשים הרלוונטיים

.תיחשב כהפסד, כאשר תוצאה חיובית בנוסחה כאמור, האמורות

:אופן חישוב סכום הפיצויים

סכום                  מחזור                               סך תשלומי                 סך התשומות

השוטפות +         שכר העבודה            X  1.1  -העסקאות      =     הפיצוי     

בתקופת                        בתקופתבתקופת                                                        

הפיצוי                           הפיצויהפיצוי                                                           



סכום הפיצוי בגין הנזק העקיף במסלול הוצאות שוטפות 

:לא יעלה על הנמוך מבין אלה

.₪מיליון  14.

, מחזור העסקאות של הניזוק בחודש הרלוונטי2.

–מ על בסיס דו חודשי "ולמדווחים למע     

מחזור העסקאות של הניזוק בחודשים הרלוונטיים
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מחזור העסקאות של הניזוק בחודשים הרלוונטיים

.2- כשהוא מחולק ב      



ר זכאיר זכאי""מלכמלכ

לפי מסלול מחזורים או מסלול שכרלפי מסלול מחזורים או מסלול שכר

?ר זכאי"מיהו מלכ

ומתקיים לגביו  לפקודת מס הכנסה ) 2(9בסעיף כמשמעותו " מוסד ציבורי"ניזוק שהינו 

:שני התנאים הבאים

מתמיכה  , לא הגיעו מתמיכה ממוסדות ציבורית, 2013בשנת  מההכנסות 1/3לפחות 1.

.מרשות מקומית או מתרומות
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או  , אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה-בני-חבר -" מוסד ציבורי"

הקיימים ופועלים למטרה ציבורית  , הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה

כהגדרתה בפקודת מס  (בלבד ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית 

הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת , והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם) הכנסה

האוצרדעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר 

שלא  , 2013של המוסד הציבורי בשנת המס ) 50%-למעלה מ(עיקר הכנסתו 2.

באופן שוטף ובמהלך רוב  , הייתה ממכירת שירותים או מוצרים, מתמיכות ותרומות

.חודשי השנה



  דרור גימנסיה ש"ע חינוך בתי דרור 10-10-17598 מ"ע

:פיצויים וקרן רכוש מס מנהל 'נ החלוץ

  ר"מלכ שמקבל במענקים לראות ניתן

.רכוש מס בפיצוי המזכה פעילות עבור כתשלום

ר זכאיר זכאי""מלכמלכ
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רכוש מס מנהל 'נ לישראל קיימת קרן 10/623 ע"ו

רכוש מס מנהל 'נ להנדסאים ארצי ספר בית 09/581 ע"ו

  ,בתקנות במפורש הוחרגו שלא ציבוריים גופים גם

 .לפיצויים זכאים



, מסלול זה חל על ניזוק שעיסוקו בגידולים צמחיים בחקלאות

ואשר עיסוקו נמצא בטווח של , למעט ענף הגינון

, מ מרצועת עזה"ק 40עד 

.או בטווח אחר שעסקו נסגר בהוראת פיקוד העורף
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0.80מ"ק 10-7 קבוצה

0.50או 0.40מ"ק 27-20קבוצה 

0.20מ"ק 320-40קבוצה 

שיעור הפיצוי

  20%בירידת הכנסות של  -  0.50

לפחות במחזור העסקאות



ממ""קק  4040--עסקים הרשומים  מחוץ לטווח העסקים הרשומים  מחוץ לטווח ה

המיוחדהמיוחדזכאים למסלול שכר בגין עובדים שמגוריהם באזור זכאים למסלול שכר בגין עובדים שמגוריהם באזור 

המיוחדהמיוחדזכאים למסלול מחזורים בגין סניפים באזור זכאים למסלול מחזורים בגין סניפים באזור 
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המיוחדהמיוחדזכאים למסלולי הפיצוי ככל שעיקר עסקם באזור זכאים למסלולי הפיצוי ככל שעיקר עסקם באזור 

    במשרדיבמשרדי  שירותיושירותיו  ונותןונותן  חדחדאא  לקוחלקוח  לולו  ישיש  וכיוכי  ,,משרדמשרד  לולו  איןאין  אשראשר  פלוניפלוני""

    בעתבעת  ממנוממנו  נמנעהנמנעה  עבודהעבודה  אותהאותה  וכיוכי  ,,כןכן  לעשותלעשות  מחויבמחויב  היההיה  וכיוכי  ,,הלקוחהלקוח

    יראויראו  --""ספרספר""  אואו  ""הגבלההגבלה  אזוראזור""בב  עבודהעבודה  מקוםמקום  אותואותו  היותהיות  בשלבשל  המלחמההמלחמה

..  ""התקנותהתקנות  כנפיכנפי  תחתתחת  ויכניסוהוויכניסוהו  ההגבלהההגבלה  באזורבאזור  הינוהינו  שעיסוקושעיסוקו  כמיכמי  אותואותו

..))רכושרכוש  מסמס  מנהלמנהל  ''ננ  אקשטייןאקשטיין  דוידדויד  0808//5959  ((



  הגישעסק אשר 

תביעת במבצע  

"ענןעמוד "

אשר  עסק 

תביעת   הגישלא 

במבצע  פיצויים 

"עמוד ענן"
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  80%מקדמות בסך של עד 

מגובה הפיצוי שניתן לאותו  

"עמוד ענן"עוסק במבצע 

  בשנת ממוצע חודשי מחזור

  מחזור חדש עסק ולגבי 2013

  במהלך לפעילות ממוצע חודשי

  ,2014 שנת

  במשלים מוכפל כשהוא

  י"ע שיחושב הנחסכת ההוצאה

.0.2 ובמקדם המיסים רשות



רואי חשבון ועורכי דין ', ושותרמי אריה , משרדנו
,מיסוי מקרקעין ועוד, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מתמחה במס הכנסה

:בתביעות לפיצויים בגין נזק עקיף במבצעים קודמים כגוןובעל ניסיון רב 

.עמוד ענן ועוד, מלחמת לבנון השנייה, עופרת יצוקה

:בין קהל לקוחותינו

.חברות תעשייתיות מהגדולות במשק•

.חברות מסחריות•

.גני אירועים ואולמי שמחות•
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.גני אירועים ואולמי שמחות•

.בתי מלון•

.מסעדות•

.חנויות •

.רשתות ארציות•

בדיקת תביעות טרם , ייצוג, אנו עומדים לשירותכם להכנת תביעות

תביעות בהן ניתן  / ערעור בשל תביעות שלא נתקבלו הליכי , הגשתן

.  להגדיל את סכום הפיצוי שהושג ועוד



:בכתובת

96רחוב יגאל אלון 

TLVמגדלי אמפא 

תל אביב

:בטלפון

0732-181818

', רמי אריה ושות

עורכי דין ורואי חשבון
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:במייל

ח"ד רו"עו, רמי אריה

rami@ralc.co.il

:באתר שלנו

אתר מיסים ועסקים

www.ralc.co.il

עורכי דין ורואי חשבון


