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 .0מבוא
0.0

ביום 05במאי 4104אישרה ועדתהכספיםשל הכנסת אתתקנותמסרכושוקרןפיצויים(תשלום
פיצויים)(נזקמלחמהונזקעקיף)(הוראתשעה),התשע"ב 4104-(להלן:"תקנות הוראת השעה").
מטרתהתקנותלקבועאתאופןהפיצויבגיןנזקעקיףשנגרםבתקופהשביןה 00.3.2102-לבין ה-
( 01.3.2102להלן" -תקופת הפיצוי")בשלהמצב הביטחוניבדרוםהארץ(להלן:"האזור הזכאי")
כמפורטבתוספתהשנייהוהשלישיתלתקנותהוראתהשעה(מצ"בכנספחב'להוראתביצועזו).

0.4

"ניזוק"  -לפיתקנותהוראתהשעה ,ניזוק הינו בעלעסק(יחידאו חברבניאדם לרבותחב'כוח
אדם ,קיבוץ ומלכ"ר זכאי כמוגדר בסעיף  )4.2בענפי התעשייה ,המסחר ,השירותים ,החקלאות
והתיירות,שעובדשלואוהיחידבעלהעסק(להלן:"עובד")נעדרבשלהמצבהביטחוני.
היעדרותעובדבשלהמצבהביטחוניתחשבאךורקבמקריםבהםמוסדהלימודים,שבושוההילדו
שלהעובד,אושבומועסקהעובד,נסגרבהוראתשרותההתגוננותהאזרחית/רשותמקומית,באזור
הזכאי.
ניזוקכאמוריהאזכאילהגישתביעהבגיןנזקעקיףשנגרםלועפ"יהחוקוהתקנותשהותקנועלפיו
והכלכמפורטבהוראתביצועזו.
"נזק עקיף"–נזקשנגרםלניזוקכאמור,בשלהיעדרותעקבהמצבהבטחוני,והינובהתאםלמסלול
הפיצוי שיפורט,בהוראתביצועזו, לאחרשהוכח להנחתדעתושלהמנהל כיהואעומדבתנאים
שנקבעובו .

0.3

תביעהלקבלתפיצויכמפורטבהוראהזותוגשעלגביטופס (מצ"בכנספחא') מס' 7006-3 (להלן:
"הטופס"),אותוניתןלקבלבמוקד מסרכוש בשדרות ,וכןבכלאחדממשרדימסהכנסה(רשימה
מלאהמופיעהבסעיף6להלן),אולהורידומאתרהאינטרנט(.)www.mof.gov.il/taxes

0.2

מועדי הגשה:הגשתתביעותתתאפשרהחלמיוםפרסוםהתקנות.המועדהאחרוןלהגשתתביעות,
הנובתוםשלושהחודשיםמתאריךפרסומןשלהתקנות .

0.5

המידע המובא בהוראת ביצוע זו נועד להבהיר את הוראות תקנות הוראת השעה ,את אופן ודרך
הגשתהתביעה,הליךבדיקתהתביעה,תנאיהזכאותלהגשתתביעה,ולסייעלניזוקלמלאאתטופס
התביעההמצ"ב .

 .2תיאור המסלול
מעבידששילםשכרעבודהלעובדיווכןבעלעסקעצמאישנעדרומהעבודהבתקופתהפיצוי,כולהאו
חלקה,בהתקייםהתנאיםהמפורטיםבהוראתביצועזו,יהיהרשאילהגישתביעה .
יובהרבזאתכיבהתאםלתקנותהוראתהשעהרקמעביד ששילם שכר לעובדיו ,יהאזכאילהגיש
תביעה .
 .4.0אופן חישוב הפיצוי
 .4.0.0סכוםהפיצויהעקיףשישולםלניזוקבענפיהתעשייה,המסחר,השירותים,התיירותוהחקלאות
יחושבכדלקמן:
 )0לכלעובדשבגינונתבעהפיצוי,סכוםהפיצוי יהא בסך - 281ש"ח ליוםעבודהמלא ,כשהוא
מוכפלבסךימיההיעדרותשלהעובדבתקופתהפיצוי; 
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 )4סךהסכומיםשחושבובסעיף()0לכלאחדמהעובדיםשבגינםנתבעהפיצוי,יהאסךהפיצוי
הכולל;
 .4.0.4לענייןזה,"ימי היעדרות" -ימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוקכמפורטלהלן ,למעט
ימים שנעדר בשל מחלה ,תאונה ,חופשה ,חופשת לידה ,מילואים או בשבת ובחג וביום שישי,
מלבדמישמועסקבאופןרגילבימיםאלה.(להלן-"ימי ההיעדרות")
 .4.0.3היעדרותעובדיםהמזכה בפיצויתיחשב:
יוםשבועובד נעדרמעבודתואצלניזוקאויוםשבועובדעצמאינעדרמעסקואועיסוקו
במשלח ידו לפי הוראת שרות ההתגוננות האזרחית/רשות מקומית ,לצורך השגחה על
ילדו.
ובלבדשבתקופתהיעדרותושלהעובדמתקיימיםלגביושניתנאיםמצטבריםאלה:
)0

בתקופתהפיצוי נמצאמוסדהחינוךביישובהנכללבאזורהזכאי והואנסגר
בשלהוראותשרותההתגוננותהאזרחית/רשותמקומית.

)4

מתקייםלגביהעובדאחדמהתנאיםהבאים,והואהצהירעלכךבכתב:
א.

הילד נמצא במשמורתו או בחזקתו הבלעדית של ההורה
העובד/העצמאיאושהואהורהיחידשלהילד;

ב.

בןזוגושלהעובדהואעובד /עצמאי,ולאנעדרמעבודתו,מעסקואו
מעיסוקו במשלח ידו ,לצורך השגחה על הילד ,ואם בן הזוג אינו 
עובד/עצמאי,הוכחלהנחתדעתושלהמנהלכי נבצרממנולהשגיח
עלהילד. 

הוראות המפורטות לעיל  לעניין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או
שוהה ילדו של העובד ,לא יחולו אם היתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו ,בעת
היעדרותהעובדכאמורבפסקהזו,מסגרתנאותהלהשגחהעלהילד. 
הוראותאלה לאיחולועלעובדשהשגיחעלילד,כאמורבסעיףקטן (ב),אםהורהוהטבעיאו
המאמץשלהילד,לפיהעניין,קיבלפיצויבשלאותויוםהיעדרות,לצורךהשגחהעלאותוילד .
לעניין זה הגדרות "הורה יחיד" ,"ילד" ,"מוסד חינוך" – כהגדרתם בחוק הגנה על עובדים
בשעתחירום,התשס"ו– .4116
 .4.0.2על אף האמור בסעיף  4.0.3היעדרות עובדים המזכה בפיצוי תחשב גם יום שבו העובד נעדר
מעבודתובשלסגירתמוסדהחינוךשבוהואמועסק,ובתנאישמוסדהחינוךנמצאבאזורהזכאי
ונסגרבהוראתשרותההתגוננותהאזרחית/רשותמקומית.
 .4.0.5לאעבדהעובדבחלקמיוםהעבודה,ישולםחלקיחסי מהפיצויהמחושבלאותויום,בהתאם
לתקנותהוראתהשעה,ובלבדשההיעדרותמהעבודהלאתפחתמשעהאחתברציפות.
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 .4.4נוסחת הפיצוי
נוסחתחישובהפיצויבגיןעובדהינה(משמאללימין):
הפיצוי
העקיף
לניזוק 

=

מספרימי
ההיעדרות
שלהעובד 

X

280

יודגש כי בחישוב "מספר ימי ההיעדרות של העובד" יחושב רק החלק היחסי מיום העבודה בו
נעדר העובד ,ובלבד שהיעדרות זו איננה פחותה משעה.

 .4.3חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ
קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים (שאינם חברי קיבוץ) בהתאם להוראות שנקבעו לניזוק
שמעסיקעובדיםבענפיתעשייה,מסחר,שירותים,חקלאותותיירות(ראהלעיל).
בנוסף,יפוצההקיבוץגםבגיןעבודתחבריהקיבוץ,בסכוםשל ₪ 281ליוםעבודה,כשהואמוכפל
בסךימיההיעדרותשלחבריהקיבוץ,שנעדרוממקוםעבודתםבקיבוץבשלהמצבהביטחוני .
יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ העוסקים בענפי הקיבוץ
היצרניים בלבד.
 .4.2מלכ"ר זכאי
ניזוקשהינומוסדציבוריכמשמעותובסעיף)4(9לפקודהשמתקיימיםלגביושניהתנאיםהבאים
(להלן-"מלכ"ר זכאי"):
 )0שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס  4101כפי שדווחה בדוח השנתי לפי סעיף 030
לפקודה ,לא הגיעה מתמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה – ,0985
מתמיכהמרשותמקומיתאומתרומות.
 )4עיקרהכנסתו(למעלהמ-)51%שלהמוסדהציבוריבשנתהמס,4101כפישדווחהבדוח
השנתי לפי סעיף  030לפקודה ,שלא מתמיכות ותרומות כמפורט בסעיף קטן  0לעיל,
הייתה ממכירת שירותים או מוצרים ,שהתמורה בשלהם מתקבלת ממתן השירות או
הספקתהמוצרבפועלמדיחודשבחודשו.
 )3הפיצוי יחושב לפי השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת המס  ,4101כפי
שדווחהבדוחשהגישלפיסעיף 030לפקודה,שלאמתמיכותותרומות,בסכוםהכנסתו
האמורה,כוללתמיכותותרומות,כשהואמוכפלבשוויהנזקששילםבעדיוםהיעדרות
שלהעובדבשלהמצבהביטחוני.
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 .3אופן ההגשה והטיפול בתביעה
 .3.0תביעהשתוגשתוזןלמערכתותעבורבדיקתתקינותוזכאותלהגשתה.לאחרבדיקתהתביעהובמידה
שנמצאכיהתביעההוגשהבאופןתקיןומלאוצורפולהכלהמסמכיםהנדרשיםוהניזוקאינונכלל
ברשימתהחריגיםשיפורטולהלן,תיבדק התביעה ותועברלאישור.יובהרכיהמנהלאומישהוסמך
עלידורשאילדרושכלנתוןאומסמךשלדעתונדרשלבדיקתהתביעה.
 .3.4לתביעהיצורפוהמסמכיםהבאים:


טופסתביעהמס'7006-3המצורףכנספחא'להוראתביצועזו ,ממולאוחתוםכנדרש.



המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק ,אליו מבקש הניזוק שיועבר
הפיצוי.



במידהשהתביעהמוגשתבאמצעותאדםאחרשאינוהניזוק(כגוןרו"ח,עו"ד,יועץמס)אשר
אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים ,יש לצרף ייפוי כוח חתום ,לפי הנוסח
המופיעבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.



רשימהמרכזתשלהעובדיםשנעדרובצירוףחתימתםלידשמםבנספחג'הרצ"ב.

 קבלן כוח האדם המגיש בקשה לקבלת פיצוי יצרף לטופס התביעה  - ,7006-3את רשימת
המעסיקיםבפועל(בצירוףמס'תיקיהםבמסהכנסה)בהםמועסקיםעובדיו.
 מלכ"רזכאייצרףלתביעתודוחשנתילשנת4101כשהואמאושרוחתוםע"ירו"ח .


תצהיריהיעדרותחתומיםשלכלאחדמהעובדים,שנעדרובשלהמצבהביטחוניבגינםנתבע
הפיצוי,עלפיהנוסחשבנספחד'להוראתביצועזו.



צילוםדוחניכויים(טופס)014אחרוןכפישהוגשלרשותהמסים,בגיןתקופתהפיצוי.


 .3.3הניזוקים הבאים לא יוכלו להגיש תביעה:


המדינה,גוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיות;



ניזוק שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף)4(9לפקודה;



ניזוקשהואמלכ"רשאינומלכ"רזכאי;



קופתחולים;



תאגידבריאותכהגדרתובסעיף40לחוקיסודותהתקציב;



ניזוקשהואמוסדלהשכלהגבוהה;



ניזוקשעסקולאהיהפעיללפניתחילתתקופתהפיצוי,אלאאםהוכיחלהנחתדעתושלהמנהל
שעסקו היה פעיל ; לעניין זה ,יראו כניזוק שעסקו לא היה פעיל ,ניזוק שמתקיים לגביו אחד
מאלה:
 )0לא הגיש שניים או יותר מארבעה הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם למע"מ,
בגיןתקופהשקדמהלמרץ4104.
 )4דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי.
יובהרבזאתכילאחרהגשתדוחותכדין,כאמור,תינתןלניזוקהאפשרותלהגישתביעהובלבד
שתוגשבמועד.
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 .4אופן תשלום הפיצויים
 .2.0תשלום על פי תביעה
הפיצויישולםלניזוקכאמורבהוראתביצועזואךורקלאחרהגשתתביעהכנדרש ..
 .2.4מילוי טופס התביעה
בהגשתטופסהתביעהבגיןתקופתהפיצוי,ישלהקפידלמלאאחרההוראותהבאות: 


מילוי כל השדות הרלוונטיים בטופס התביעה ומילוי הנספחים כנדרש ,בצירוף כל
המסמכיםהנדרשיםלאימותהנזק .



המחאהמקוריתמבוטלתמחשבוןהבנקשלהניזוקבהתאםלרשוםבטופסהתביעה.

יודגש כי תביעה תטופל אך ורק אם טופס התביעה הוגש כשהוא ממולא בהתאם לאמור לעיל וכי
צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים.
 .2.3העברת התשלום
תשלום פיצוי בשל הנזק העקיף (לאחר ההפחתות בגין ניכוי מס במקור) ,יועבר לחשבון הבנק
המצויןבטופסהתביעה ועלפיההמחאההבנקאיתשצורפהלתביעה.יודגשכירשותהמסיםאינה
אחראיתבכלצורהשהיאלנזקשיגרםבגיןתשלוםשביצעהלחשבוןבנקהרשוםעלשמושלהניזוק
כפישצויןבטופסהתביעה. 
 .2.2תשלום יתר של פיצויים  -תיקון החלטת המנהל
יובהרכי,במידהושולמולניזוקפיצויים,בסכוםהעולהעלסכוםהפיצוייםשהואזכאילהםעלפי
תקנות אלה ,רשאי המנהל ,לפי תקנה  9לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק
מלחמה ונזק עקיף) ,התשל"ג  - ,0973לתקן החלטתו .במקרה זה יוחזר סכום היתר תוך  91יום
מיוםשנמסרהלניזוקדרישהלהחזר,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהיתר,מיוםששולם
סכוםהיתרועדליוםההחזר .
עלסכוםהפיצוישניתןביתריחולוהוראותפקודתהמיסים(גביה) .עלכןיופעלואמצעיהאכיפה
לפיפקודתהמסים(גביה)כנגדניזוקשלאייענהלדרישהלהחזרתסכוםהפיצויביתרכולואוחלקו
כפישנדרש .
 .2.5מסירת מידע והצהרות
מאחר והפיצוי המשולם נסמך על הצהרות בגין היעדרות עובדים הנשענת על מהימנות מגיש
התביעה.לפיכךיובהר:כיעובדו/אובעלעסקאשריימצאכיאחדמןהדיווחיםעליהםהצהיראינו
תואםאתהדיווחיםבפועל,מעברלהיותוחשוףלהוראותהדיןהפליליותביעתועלולהלהידחות על
הסף .
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 .1מס הכנסה ,מס ערך מוסף וניכוי מס במקור
 .5.0הפיצוי המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח השנתי
המתייחסלשנתקבלתהפיצוי.
 .5.4מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור בשיעור של  .21%לנישום הסבור שהוא זכאי
לפטור מניכוי במקור או ניכוי בשיעור מופחת יוודא ,בטרם הגשת התביעה ,כי במערכת המחשב
של רשות המסים הוא מופיע כזכאי לפטור או לניכוי מופחת (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של
רשות המסים).


 .6הוראות תפעוליות
 .6.0התביעהתוגשבאחדממוקדימסרכושומשרדימסהכנסהומיסוימקרקעין,מתוךהרשימהלהלן:



שלוחתאשדוד-פ"שאשקלון:"מרכזצימר",דרךמנחםבגין,0אשדוד;77620
פ"שאשקלון:רח'הגבורה,9אשקלון ;78091







פ"שבארשבע,:שד'שזר31,באר-שבע84894; 
פ"שרחובות:''בנייןרבבריח'',שד'העצמאות,55יבנה;
משרדמסמ"קרחובות:"ראשוןסנטר"רח'הרצל,31ראשוןלציון .75488
מוקדפיצוייםשדרות:מרכזפרץבוניהנגב; 
תלאביב:בנייןקרייתהממשלה-דלפקהמודיעיןבקומתהכניסהלמשרדיהממשלה,דרךמנחם
בגין,045תלאביב.

 .6.4יודגש כי תביעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת ביצוע זו ,תיחשב כאילו לא
הוגשה.
 .6.3תביעותאשריוגשועלידיהניזוקים,תועברנה לטיפולמחלקתהתביעותהארציתשלרשותהמסים.
התביעותישודרולמחשבבמערכתהפיצויים(פפ"א),וייבחנובהתאםלכלליםשנקבעובחוק,בתקנות
ובהוראה זו .החלטת המנהל בדבר סכום הפיצוי (לרבות ,דחיית התביעה) תשודר למערכת (פפ"א),
תאושרע"יהמנהלאומימטעמוותועברלחשבותלצורךביצועהתשלום .
 .6.2המנהליהיהרשאילבקשהבהרותמהניזוק,לרבותהמצאתמסמכיםודיווחיםנוספים.
 .6.5הודעהבדברהחלטתהמנהלתישלחלניזוקבדואר .
 .6.6איןבאמורבהוראתנוהלזובכדילפגועבסמכותהמנהללפיכלדין .
 .6.7הליכיערריהיובהתאםלתקנותמסרכושוקרןפיצויים(תשלוםפיצויים)(נזקמלחמהונזקעקיף),
תשל"ג .0973-
 .6.8לקבלת מידע נוסף ,לשאלות ולבירורים ניתן לשלוח פקס למוקד הפיצויים  13-6633266 -או לשלוח
דוא"ל nezekakif@shaam.gov.il :



בברכה,
רשות המסים בישראל
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נספח ב'  -רשימת יישובים זכאים לפיצוי
04.3.2102

01.3.2102

00.3.2102-03.3.2102

תראביןא-צאנע
אופקים 
(יישוב) 
ברכיה 
אשדוד 
ניצן 
אשקלון 
ניצנים 
בארטוביה 
נתיבות 
בארשבע 
ביתהגדי 
המועצההמקומיתבניעי"ש 
המועצה האזורית בני שמעון  -לגבי הישוב מעגלים 
שומריה  -ביום  00במרס  2102בלבד 
המועצההאזוריתברנר -היישוביםבניהוקידרון חבליבנה 
בלבד 
גדרות 
גדרה 
גדרות 
גןיבנה 
המועצההאזוריתהרחברון -היישוביםאשכולות, 
נהוגות,וסנסנהבלבד 
חבליבנה 
המועצההאזוריתחוףאשקלון(למעטהיישובים:
גברעם,זיקים,ידמרדכי,כרמיה,נתיבהעשרה) 
יבנה 
המועצה האזורית יואב  -היישובים בית גוברין,
גלאון  -לא התקיימו לימודים ביום  00במרס
 2102בלבד; היישוב בית ניר  -לא התקיימו
לימודים בימים  00ו 02-במרס  2102בלבד. 
להבים 
לכיש 
לקיה 
מטהיהודה 
מרחבים 
נחלשורק 
נתיבות 
עומר 
קרייתגת 
קרייתמלאכי 
רהט 
רמתהנגב 
שפיר 

תראביןא-צאנע
(יישוב) 
אשדוד 
ביתקמה 
נירגלים 
אשקלון 
בארשבע 
גבעותבר 
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חצרים 
ברכיה 
ניצן 
ניצנים 
גת(קיבוץ) 
כפרמנחם 
גילת 
מבועים 
מסלול 

נתיבות 
עומר 
קריתגת 
קריתמלאכי 
ביתהגדי 
מעגלים 
גןיבנה 
חבליבנה 
גדרות 

נספח ג' – רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים


תאריך

נספח ג' לטופס 6006
קרן פיצויי פעולות איבה

שםהעסק

שם העובד

מספרעוסקבמע"מ

ת.ז .העובד

מס' טלפון ליצירת קשר

מס'

מס'תיקמס
הכנסה

ימי היעדרות
בשל המצב
הביטחוני

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
סה"כעובדיםוימיהיעדרות

חתימה

שםממלאהדוח

ת.ז

תפקיד 
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מספרתיקניכויים

חתימת העובד

נספח ד' -נוסח הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני

הצהרת העובד

אניהח"מ______________________________(שםפרטיושםמשפחה),ת.ז._________________ 
המתגוררברחוב__________________________מס'________בישוב______________________, 
מצהירבזאתכיביןהתאריכים,המפורטיםלהלן(ועדבכלל) :
______________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
______________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
______________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
______________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
______________ל______________(בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________) 
ובסה"כ______________ימיעבודה .
(ישלסמןאתהאפשרותהמתאימה) :
נעדרתיממקוםעבודתי/עסקי__________________________(שםהעסק)לצורךהשגחה 
עלילדיהנמצאעימיעקבהוראתשרותההתגוננותהאזרחית/הרשותהמקומיתעלסגירתמוסד
החינוך_________________(שםהמוסד)שבולומד/שוהההילד. 
אנימצהירבזאתכיבן/בתזוגיאומימטעמי,לאנעדר/המעבודתו/האועיסוקו/האומשלחידו/ה
לצורךהשגחהעלאותוילד,בימיםהמפורטיםלעיל .
נעדרתיממקוםעבודתישהינומוסדחינוךבשם___________שנסגרבהוראתשרותההתגוננות
האזרחית/הרשותהמקומית,והנמצאביישוב___________אשרנמצאבאזורהזכאי .
אנימצהירבחתימתי,כילאנעדרתיבתאריכיםאלובשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואים.אני
מצהירכילאעבדתיבפועלבכלמקוםאחרבתקופתימיההיעדרות,וכיהשכרעבורימיההיעדרותשולםלי
במלואוע"ימעבידי .
אנימצהירבזאתכי ידועלי,כיאםאמסורהצהרה,ידיעהאוהודעהשאינהנכונה,יהיהדינימאסרשנהאו
קנסשל09,311ש"ח,ע"פסעיף(57ב)לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א.0960- 

זהשמיותוכןהצהרתיאמת .
שםהעובד/ת ________________________ 
חתימה 

________________________ 

תאריך 

________________________ 

אישור נכונות ההצהרה:
____________________ 
שםפרטיומשפחהשלבעלהעסק/מנכ"להחברה
____________________ 
תפקיד 



חתימה

____________________ 

תאריך 

____________________ 
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