
 

 היחידה לליווי
 עסקים קטנים ויזמויות

 

 חוות שיקמים רוחמה ניר עם נחל עוז כפר עזה יכיני דורות גבים ברור חיל ארז אור הנר איבים

 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON 7810000מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 

 WEB: http://goo.gl/2mnOZSאתר:   Email: nogag@sng.org.ilדוא"ל:    Tel: 054-4224382טל': 
 

 

 תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף"

 30/04/2019ועד  01/05/18עבור תושבי העוטף לתקופה שבין 

 תקציר

 

בעקבות המצב הבטחוני המתמשך, וסגירת מערכות החינוך בישובי העוטף, הוחלט לאפשר 
 חרום.לבעלי עסקים להגיש תביעת פיצויים על השנה האחרונה, על אף שלא הוגדרה תקופת 

חידוש נוסף הוא שבעלי עסקים מחוץ לאזור המעסיקים עובדים תושבי האזור יכולים להגיש 
 תביעה על שכר.

 ניתן להגיש תביעות בשני מסלולים:

יכולים להגיש כלל העסקים, כולל עסקים הנמצאים מחוץ לעוטף  –מסלול שכר  .1
 ומעסיקים עובדים תושבי העוטף )בעבור תושבים אלו בלבד(.

 יכולים להגיש אך ורק העוסקים בתיירות ובענף הדבורים. –מחזורים  מסלול .2

 הערות כלליות לגבי מילוי הטפסים:

 המעסיק רקאת בקשת הפיצויים יכול להגיש  .1
כל עסק שאינו בתחום התיירות וענף הדבורים יכול להגיש בקשה לפיצויים במסלול  .2

 .בלבדשכר 
 .בפועלהחזר תשלום שכר ינתן רק בעבור שכר ששולם  .3
  31/12/18 – 01/05/18הראשון לתקופה  –בקשת הפיצויים מוגשת בשני מחזורים  .4

אחת  –רדות . יש להגיש שתי בקשות נפ30/04/19 – 01/01/19והשני לתקופה של 
 לכל תקופה.

עבור התקופה הראשונה, ניתן להגיש על חמשת הימים בהם מערכות החינוך היו  .5
 13/11-ו 12/11, 27/10, 18/10, 9/8סגורות: 

 לטופס הבקשה יש לצרף: .6
a. העובדים היעדרות של מרכזת רשימה הכולל השכר חישוב מגיליון העתק 

 וכן העובד של נייד טלפון מספר /טלפון מספר, זהות שם, מספר הכוללת
 ./Excel, כולל קובץ שנעדרו העובדים לכלל הפיצוי סיכום

b. המצב בשל שנעדרו מהעובדים אחד כל של חתומים היעדרות תצהירי 
 .3/2018 להוראת הביצוע' ז שבנספח הדוגמה י"עפ, הבטחוני

c. נתבע בגינו העובד כי הצהרה יגיש, הביצוע בהוראת כהגדרתו חוץ ניזוק 
 בשל נבעה שכר״והעדרותו במסלול מיוחד ״אזור -ה תושב הנו, הפיצוי

 הבטחוני המצב עקב,  3/2018 ביצוע בהוראת המפורטות הסיבות

 

 ניתן להוריד את כל הטפסים הנדרשים )כולל הנספחים( באתר המועצה.

 -פרטים מלאים ואת הוראת השעה ניתן להוריד מאתר רשות המיסים 
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/P

9.aspx-ages/Darom2018 
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