פיצויים בגין מבצע "צוק איתן"
ביום  4202.8.7פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה
ונזק עקיף) (הוראת שעה) ,התשע”ד( .8.7-להלן – “הוראת השעה”) 2הוראת השעה מאפשרת
תשלום פיצוי לניזוקים ,בגין נזקים כלכליים שנגרמו בעתיו של מבצע "צוק איתן"2
הוראת השעה ברובה ,מוגבלת לתושבי איזור מיוחד ,כפי שיוגדר להלן (ישובים שבטווח של עד 78
ק”מ מרצועת עזה)2
עם זאת ,חשוב לציין כי לצורך פיצוי בתחום התיירות הוקמה ועדת משנה בתוך ועדת הכספים,
אשר מטרתה לבחון את הנושא בכל רחבי הארץ2
הגדרות:
"תקופת הפיצוי" – נקבעה מיום  0242.8.7ועד תום תקופת “הכרזת מצב מיוחד בעורף" או עד יום
( 4.202.8.7כמוקדם מביניהם)2
"איזור מיוחד" – האיזור המזכה בפיצוי (בעקרון עד  78ק"מ מרצועת עזה ,קיימת בהוראה מפה
ורשימת ישובים לפי טווחים)2
“יום היעדרות בשל המצב הביטחוני” – יום היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני ,למעט בשל
מחלה ,חופשה ומילואים ,שישי ,שבת וחג (למעט מי שעובד כרגיל בימים אלו)2
עובדים המתגוררים בטווח שבין  8-4ק”מ מגבול רצועת עזה ,כל היעדרות בתקופה האמורה
תחשב היעדרות בשל המצב הביטחוני2
לגבי עובדים המתגוררים בטווח שמעל  4ק"מ מגבול רצועת עזה – נדרש בנוסף קיום אחד
מהתנאים:
 .1ההיעדרות הינה לפי הוראות פיקוד העורף או עקב הוראה לסגירת מוסד חינוך בו מועסק העובד2
 .2העובד הינו אדם עם מוגבלות גופנית או שהינו הורה לאדם כאמור ,כקבוע בהוראת השעה2
 .3ההיעדרות היא לצורך השגחה על ילד שמוסד לימודיו נסגר (ילד -עד גיל  ).7אך בתנאי שהוא
הורה יחיד או שבן זוגו לא נעדר מן העבודה2
“ניזוק”  -מי שעסקו מצוי באיזור המיוחד ולעניין פיצוי ע”פ מסלול השכר ,לרבות מי שעסקו אינו
באיזור המיוחד ובלבד שעובדו נעדר עקב התנאים בפסקאות  .או  4בהגדרת “יום היעדרות בשל
המצב הביטחוני”2
סגירת מוסד חינוכי ,ע”י פיקוד העורף או רשות מקומית בין התאריכים  0242.8.7עד 2.4242.8.7
מחזור עסקאות כמשמעותו בחוק מע”מ2
מוסד ציבורי זכאי מוסד כהגדרתו בסעיף ().(9ב) לפקודת מס הכנסה שלפחות שליש מהכנסתו
בשנת המס  .8.4אינה מתמיכות והיא באה ,ע”פ דו”ח שהגיש לפי סעיף  ,.4.ממכירת שירותים
או מוצרים באופן שוטף במהלך רוב חודשי השנה (דוגמא :עמותה לילדים נכים המספקת גם
שירותי אבחון בתשלום).
שוויו של נזק עקיף  -נזק שנגרם כתוצאה מנזק מלחמה ,מחמת אי אפשרות לנצל נכס או מחמת
הפסקת פעילות ,לרבות נזק בשל תשלום שכר עבודה ,שוויו יקבע לפי אחד המסלולים שלהלן ,לפי
בחירת הניזוק2

את התביעה לפיצויים ניתן להגיש תוך ( 4ארבעה) חודשים מיום פרסום ההוראה
ברשומות.
נכתב ע"י משרד רו"ח ארצי,חיבה את אלמקייס

