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 לכבוד

 המנהל/ת הכללי/ת 
 

 120.5.202-10 – הגשת תביעות לפיצוי בגין נזק עקיף לאור מבצע "שומר החומות"הנדון: 
 

וקרן   הכנסת  של  הכספים  ועדת  בשיתוף  התעשיינים  התאחדות  של  הרבה  לפעילותה  בהמשך 
, הפועלות באזור  אנו מעדכנים על פתיחת האפשרות לחברות תעשייההפיצויים ברשות המיסים,  

 ק"מ מגבול הרצועה, לתבוע במסלולי הפיצוי השונים בגין נזק עקיף. 0-80הגיאוגרפי של 
 

יינים פעלה רבות על מנת לשפר את השיפוי הניתן מהמדינה בכל אחד  אציין כי התאחדות התעש
 :ובהםמהמסלולים, 

 – המסלול האדום  .1
 הרחבתו גם על אזור התעשייה הדרומי באשקלון. 

 

 – מסלול השכר  .2

 ק"מ(.  40ק"מ מגבול הרצועה )במקום   80- הגדלת טווח הפיצוי עד ל .א

 ₪(. 370לעובד )במקום ₪ ליום  430הגדלת סכום הפיצוי היומי לסכום של  .ב
 

 – מסלול ירידת מחזורים  .3

 מיליון ₪ קודם לכן(.  1מיליון ₪ )במקום  1.5-הגדלת סכום הפיצוי המקסימאלי ל  .א

 שנת הקורונה(.  – 2020)במקום שנת  2019קביעת תקופת הבסיס להשוואה לשנת  .ב
 

 למידע נוסף 

קיף()הוראת שעה(,  קנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק עלת •
 לחץ כאן  – 2021- התשפ"א

 לחץ כאן  –להוראות הביצוע של קרן הפיצויים  •

 לחץ כאן  –לאתר המקוון של קרן הפיצויים  •
 

 .15.10.2021ועד ליום  16.7.2021החל מיום  – לוחות זמנים להגשת תביעות לפיצויים
 

 הערות

 .מותנה בתשלום שכר העובדיםקבלת פיצוי בגין נזק עקיף במסלולים השונים  .1

עסקים אשר יגישו בקשות לקבלת מענקי השתתפות בהוצאות קבועות במשבר הקורונה   .2
 יהיו זכאיות לקבלת פיצוי בהתאם למסלולים להלן.  לא

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_505.htm
https://www.gov.il/BlobFolder/service/guardian-of-the-walls-indirect-damage/he/realestate_inst200721-1.pdf
https://www.gov.il/he/service/guardian-of-the-walls-indirect-damage


 

 
 

יודגש כי חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת מקצועית רלוונטיות אשר  .3
המסלולים המתאימים    אחד יש לקבל בכל מקרה לגופו כאשר כל מעסיק צריך לבחור את  

 לצרכיו. 

 
 עיקרי מנגנוני הפיצוי 

 ק"מ מגבול הרצועה 7-0 –המסלול האדום  .1

ונזק עקיף(,   )נזק מלחמה  פיצויים(  )תשלום  פיצויים  וקרן  בהתאם לתקנות תקנות מס רכוש 
חברות התעשייה הפועלות ביישובי עוטף עזה ושדרות, במרחק של  באפשרותן של    ,1973-תשל"ג

 ק"מ מגבול הרצועה, לתבוע פיצוי בגין נזק במכירות, קלקול חומרי גלם ועוד. 0-7
 

 ? מי יכול לתבוע
וכן באזור התעשייה  ,  ק"מ מגבול הרצועה  0-7חברות תעשייה הפועלות ביישובי ספר בטווח של  

 הדרומי באשקלון.
 

 ? ןהפיצוי שנית
פיצוי בגין פגיעה במחזור המכירות, אובדן לקוחות, הפסד עסקאות, פגיעה במוניטין, קלקול 

 .חומרי גלם, וכד'
 

 ? תביעה מפורטתאופן ההגשה
 

 מסלול פיצוי בגין ירידת מחזורים .2

, תוך חישוב הנזק ע"י השוואת מחזורי העסקאות  חברתפיצוי בגין ירידה במחזור העסקאות של  
 .2019בשנת לתקופת הבסיס המקבילה 

 
 ? מי יכול לתבוע

 . מגבול הרצועה ק"מ 40הפועלות בטווח של עד  חברות  .1

 

 ? הפיצוי שניתן
 בהתאם לנוסחה להלן ₪  1,500,000עד פיצוי של 

 
 

 המיסים.אתר המקוון של קרן הפיצויים ברשות ? אופן ההגשה
 

 מסלול לפיצוי בגין שכר העובדים .3
 ליום לעובד.  ₪ 430מסלול מהיר והצהרתי לתשלום שכר יומי בגובה של 

 
 ? מי יכול לתבוע

עד  חברות   .1 של  בטווח  עובדיהן  ק"מ  80הפועלות  ואשר  הרצועה  על    מגבול  שמירה  לצורך  נעדרו 
 מוסדות חינוך. , לאור הנחיות פיקוד העורף על סגירת 14ילדיהם עד גיל 

, יוכלו להגיש תביעות במסלול זה בעבור עובדים הרצועגבול הק"מ מ  80מעל    חברות המרוחקות .2
 זכאים המתגוררים באזור המוכרז על פי התקנות.

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/273_020.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/273_020.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/273_020.htm


 

 
 

 ? הפיצוי שניתן
 ליום לעובד.₪  430פיצוי בגין שכר העובדים שנעדרו לאור הנחיות פיקוד העורף בגובה של 

 
 .באתר המקוון של קרן הפיצויים ברשות המיסים ? מסלול מהיר והצהרתיאופן ההגשה

 : התאחדות התעשיינים עומדת לרשותכם במתן שירות מלא ומקיף
 

 בהגשת התביעות לפיצוי בגין נזק עקיף  .1
לרבות: קבלת המידע, סיוע במילוי הטפסים והגשתם, ליווי מקצועי עם קרן הפיצויים ועד  

 לקבלת הפיצוי בפועל. 
ס. חצבני,  אביב  אל  לפנות  כלכלה,    תוכלו  אגף  דוא"ל 052-6893720ראש   ,

avivh@industry.org.il 

 

 ת, תשלום שכר והיתרי העסקה מיוחדים בנושא יחסי עבודה, היעדרויו .2
או בדוא"ל   03-5198819   יש לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים בטלפון

 moriah@industry.org.il   אוmotia@industry.org.il   אוmichalh@industry.org.il 

 
 

 בברכה,
 
 
 
 

 רובי גינל 
 מנכ"ל 
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