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 בנושא תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( דברי הסבר
 2019-)נזק מלחמה ונזק עקיף( )תיקון( התש"ף

 

 כללי: 

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים תיקון ל אישרה ועדת הכספים של הכנסת 2019בנובמבר  19 ביום
וזאת "( התקנות העיקריות" )להלן: 1973 -)תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק עקיף( התשל"ג

  (תיקוןתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )באמצעות התקנת 
  .9201.12.05ביום "(, אשר פורסמו ברשומות התקנות העיקריות יקוןת)להלן: " 9201-ש"ףהת

 
יכלו לדרוש פיצויים מוסדות תרבות ופנאי ובתי אוכל  ,עד לתיקון האמור, אולמות שמחה, גני אירועים

בגין נזק עקיף שנגרם להם עקב הפסקת פעילות מלאה של למעלה משבוע ימים. אולם, לנוכח המציאות 
הביטחונית של אירועי הסלמה קצרים ובתדירות גבוהה, עלה צורך לתקן את התקנות לגבי עסקים אלו. 

ילותם בעת הסלמה זאת, בשל היותם חשופים לביטולים של אירועים ולהפחתה משמעותית בפע
 ביטחונית וכן בשל הקושי להתאושש כלכלית לנוכח ויתור על צריכתם. 

 
בתקנות העיקריות,  וכהגדרתלתקן את הגדרת "שוויו של נזק עקיף",  אהימטרת התיקון שאושר 

כך שכעת הזכאות  ., מוסדות תרבות ובתי אוכלםוזאת  בהתייחס לאולמות שמחה, גני אירועי
סקים אלו תיתן מענה נרחב יותר לנזקים הכלכליים שנגרמו להם, בשל ההסלמה עבור ע יםלפיצוי

 במצב הביטחוני. 
 

וכל הסעיפים הקבועים בתקנות העיקריות ות הקיימות נבהיר, כי התיקון הוא של התקנות העיקרי
 יחולו על התיקון האמור. 

 

 :מהות התיקון

 
התיקון שאושר כולל מתווה פיצויים לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר והנותן מענה 

 ופנאי  אולמות שמחה, גני אירועים ומוסדות תרבות כעת,של ענפים אלו.  הייחודייםקבוע למאפיינים 
ובתי  ,רףהנמצאים ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העו

בגין קלקול חומרי גלם. בנוסף, עסקים אלו יוכלו לדרוש פיצויים בגין נזקים  יםאוכל יהיו זכאים לפיצוי
  שעות. 24אחרים שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות של 

עבור ניזוק אשר נגרם לו נזק עקיף כתוצאה  יםהתקנות העיקריות קובעות את הזכאות לפיצוייצוין כי, 
 מחמת אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות מלחמה.מנזק מלחמה או 

בין אולמות וגני  ,לעניין שוויו של נזק עקיף ,לבצע אבחנההתיקון לתקנות העיקריות, כאמור, מבקש 
 ענף התעשייה.יתר העסקים הנכללים בובתי אוכל ל ופנאי האירועים, מוסדות תרבות

 תרבות ופנאי: השינוי בהתייחס לאולמות שמחה, גני אירועים ומוסדות 
 

https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Documents/Tensioninthesouth/takanot-8295.pdf
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Documents/Tensioninthesouth/takanot-8295.pdf
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כאשר מתבטל אירוע שתוכנן מראש וזאת עקב הגבלה  ,תיקון שאושר נקבע כיב -לגבי ביטול אירועים
אולמות שמחה, ב כגון איסור התכנסות או הגבלה של מספר משתתפים באירועים  שהטיל פיקוד העורף

 על מלא אובדן הרווח שנגרם עקב אותו ביטול אירוע.  נויינת ים. הפיצויופנאי תרבותמוסדות ו גני אירועי

הנזק הממשי, כהגדרתו בתקנות העיקריות ובלבד שהנזק נגרם עקב הפסקת פעילות  -נזק אחרלגבי 
המדובר בנזקים עקיפים שנגרמו עקב ירידה בפעילות המתבטאת בירידה . שעות 24 -של למעלה ממלאה 

 במחזור ההכנסות, אובדן הזמנות וכדו'. 

עסק בעל  ואהמכח התיקון לתקנות  יםת לפיצוייובהר כי, הגדרת מוסד תרבות ופנאי אשר קמה לו זכאו
 ,)ב( לחוק זה הכוללת בין היתר3ובהתאם להגדרה בסעיף  1968 -חוק רישוי עסקים התשכ"חרישיון לפי 

  .וכדו' קולנוע, אולמות קונצרטים מותאול

 

  לבתי אוכלהשינוי בהתייחס: 

בתיקון שאושר נקבע כי, בעל עסק כאמור שנאלץ לזרוק מזון שהכין מבעוד  -גלם שנתקלקלו לגבי חומרי
מועד בשל העובדה כי לא עלה בידו למכור את המזון האמור עקב המצב הביטחוני יפוצה בגין אותו מזון 

 . ללא תלות בזמן הפסקת הפעילות ,שנזרק

העיקריות ובלבד שהנזק נגרם עקב הפסקת פעילות הנזק הממשי, כהגדרתו בתקנות  -נזק אחרלגבי 
המדובר בנזקים עקיפים שנגרמו עקב ירידה בפעילות המתבטאת בירידה  .שעות 24 -מלאה של למעלה מ

 במחזור ההכנסות, אובדן הזמנות וכדו'. 

 

מכח התיקון לתקנות, יהא כמשמעותם  יםיובהר כי, הגדרת בתי אוכל, אשר קמה להם זכאות לפיצוי
לתוספת צו רישוי )פאבים(  4.8 -ו)שירותי קייטרינג( ה  4.6 ב )בתי קפה(4.2)מסעדות(,  א4.2יפים בסע

 . 2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשע"ג

 

 :אופן הגשת התביעות והטיפול בהן 
 

  1/5/2018תחולתו של התיקון לתקנות העיקריות הינו רטרואקטיבי החל מיום  . 

 עסקים אליהם מתייחס התיקון, הנמצאים ביישוב שדרות  - עסקים ביישוב שדרות
תאריך  – 12/11/2018יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזקים שנגרמו להם החל מיום 

 הכללת היישוב שדרות ברשימת יישובי הספר. 

  יום   5/12/2019 ועד ליום 1/5/2018 -לגבי נזק עקיף שנגרם החל מ יםתביעה לפיצוי(
חודשים ממועד 3)  05/03/2020ם נות העיקריות(  תתאפשר עד ליופרסום התיקון לתק

 פרסום התיקון(

 להלן:  1-7113טופס מס' תוגש על גבי  ,כמפורט בהוראה זו יםתביעה לקבלת פיצוי(
 של רשות המסים מאתר האינטרנט להוריד ניתן "(, אותו הטופס"

www.taxes.gov.il . 

 ה התביעה תוגש בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות לצורך ביסוס התביע
 לרבות: 

o  תיעוד ההזמנה לאירוע  - מדובר בנזק שמקורו בביטול אירוע כאשר
לתשלום  האסמכתואסמכתאות כגון: הזמנת האירוע, חוזה התקשרות, 

 מקדמה וכדו'. 

o מסוג  יםתנאי להכרה בפיצוי - כאשר מדובר בנזק שמקורו במזון שנתקלקל
והמתנה  "( הקרן)להלן:" על נזק כאמור לקרן הפיצויים  מידיתזה הינו הודעה  

לחילופין, קבלת רשות . שיגיע לתעד את הנזק הנטעןמנת  על  הקרן לנציג 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/compensation-for-red-track-damages-for-indirect-damage/he/Service_Pages_Compensation_Fund_compensation7113_1.pdf
http://www.taxes.gov.il/
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בנוסף, בעל העסק יידרש להציג חשבוניות עבור להשמדת המזון.  הקרןמנציג 
 רכישת  המזון שנתקלקל ונזרק. 

  ,מסיםשל רשות הכנס הסברה יתקיים  11:00בשעה  16.12.2019בתאריך יצוין כי 
התיקון להבהיר את אשר מטרתו , בסינמטק שדרותת שדרות ייבשיתוף עם  עיר

 . אופן הגשת התביעהלרבות תנאי הזכאות להגשת התביעה ו לתקנות

  ובאתר עירית שדרות. מסיםפרטי הכנס יתפרסמו בימים הקרובים באתר רשות ה

 בברכה 

  ראלרשות המסים ביש


