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 מבוא .1

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום את  הכנסת ועדת הכספים של אישרה  2012במאי  15ביום  1.1

"). תקנות הוראת השעה(להלן: " 2012-ב"עפיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התש

-לבין ה 11.3.2012-הק עקיף שנגרם בתקופה שבין מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נז

 ")הזכאיאזור ה(להלן: "בדרום הארץ טחוני יהב ") בשל המצבתקופת הפיצוי" -(להלן  15.3.2012

   ' להוראת ביצוע זו).בנספח כ והשלישית לתקנות הוראת השעה (מצ"ב  הכמפורט בתוספת השניי

לרבות חב' כוח  בעל עסק (יחיד או חבר בני אדם הינו ניזוק ,לפי תקנות הוראת השעה -" ניזוק" 1.2

השירותים, החקלאות , , המסחרהבענפי התעשיי )2.4כמוגדר בסעיף  אדם, קיבוץ ומלכ"ר זכאי

 .יבשל המצב הביטחוננעדר היחיד בעל העסק (להלן: "עובד") או ובד שלו שע ,והתיירות

שבו שוהה ילדו  ,וסד הלימודיםתחשב אך ורק במקרים בהם מ יעובד בשל המצב הביטחונ תהיעדרו

באזור , /רשות מקומיתשרות ההתגוננות האזרחית בהוראתנסגר בו מועסק העובד, שאו  ,של העובד

  .הזכאי

שנגרם לו עפ"י החוק והתקנות שהותקנו על פיו  בגין נזק עקיף להגיש תביעה ניזוק כאמור יהא זכאי

 כמפורט בהוראת ביצוע זו.והכל 

 בהתאם למסלול והינו עקב המצב הבטחוני, תהיעדרובשל לניזוק כאמור, נגרם נזק ש –" נזק עקיף"

כי הוא עומד בתנאים  להנחת דעתו של המנהל לאחר שהוכח , בהוראת ביצוע זושיפורט,  הפיצוי

 שנקבעו בו.

 :(להלן  7116-3מס'  (מצ"ב כנספח א') טופסתביעה לקבלת פיצוי כמפורט בהוראה זו תוגש על גבי  1.3

בכל אחד ממשרדי מס הכנסה (רשימה כן ו ,בשדרות מס רכוש במוקדניתן לקבל אותו , )"הטופס"

 .)www.mof.gov.il/taxes(האינטרנט מאתר  ולהורידאו , )להלן 6בסעיף מופיעה מלאה 

האחרון להגשת תביעות, המועד  מיום פרסום התקנות.הגשת תביעות תתאפשר החל  :מועדי הגשה 1.4
 שלושה חודשים מתאריך פרסומן של התקנות.תום בהנו 

להבהיר את הוראות תקנות הוראת השעה, את אופן ודרך נועד  הוראת ביצוע זוהמידע המובא ב 1.5
סייע לניזוק למלא את טופס לו ,הגשת התביעה, הליך בדיקת התביעה, תנאי הזכאות להגשת תביעה

 התביעה המצ"ב.

 

 סלולהמ תיאור .2

כולה או  ,שנעדרו מהעבודה בתקופת הפיצויוכן בעל עסק עצמאי ששילם שכר עבודה לעובדיו מעביד 

 .יהיה רשאי  להגיש תביעה  בהוראת ביצוע זו,המפורטים התנאים בהתקיים חלקה, 

יהא זכאי להגיש  לעובדיו, שכרששילם  בהתאם לתקנות הוראת השעה רק מעבידיובהר בזאת כי 

 תביעה.

 חישוב הפיצויאופן  .2.1

התיירות והחקלאות  ,השירותים, המסחר, סכום הפיצוי העקיף שישולם לניזוק בענפי התעשייה .2.1.1

 כדלקמן:יחושב 

כשהוא  ,ליום עבודה מלא ש"ח 280 -בסך יהא סכום הפיצוילכל עובד שבגינו נתבע הפיצוי,  )1

 בתקופת הפיצוי;   עובדהמוכפל בסך ימי ההיעדרות של 
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יהא סך הפיצוי ) לכל אחד מהעובדים שבגינם נתבע הפיצוי, 1סעיף (שחושבו בסך הסכומים  )2

  ;הכולל

למעט  כמפורט להלן,ימים בהם נעדר העובד מעבודתו אצל ניזוק  -" ימי היעדרותלעניין זה, " .2.1.2

, מילואים או בשבת ובחג וביום שישיחופשת לידה, ימים שנעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, 

 ")ימי ההיעדרות" -(להלן  .בימים אלה מלבד מי שמועסק באופן רגיל

 חשב:ית המזכה בפיצויעובדים  תהיעדרו .2.1.3

נעדר מעבודתו אצל ניזוק או יום שבו עובד עצמאי נעדר מעסקו או עיסוקו  עובדיום שבו 

, לצורך השגחה על /רשות מקומיתשרות ההתגוננות האזרחיתלפי הוראת  במשלח ידו

 ילדו.

 של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה: בלבד שבתקופת היעדרותו ו      

והוא נסגר  הזכאינמצא מוסד החינוך ביישוב הנכלל באזור  בתקופת הפיצוי )1

 ./רשות מקומיתשרות ההתגוננות האזרחיתבשל הוראות 

 מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:  )2

ההורה ית של חזקתו הבלעדבבמשמורתו או הילד נמצא  .א

 הוא הורה יחיד של הילד; שאו  העצמאי/העובד

עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או  /זוגו של העובד הוא עובדבן  .ב

 בן הזוג אינו מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם 

נבצר ממנו להשגיח  עצמאי, הוכח להנחת דעתו של המנהל כי/עובד 

 על הילד. 

לעניין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או  לעילהמפורטות הוראות 

שוהה ילדו של העובד, לא יחולו אם היתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת 

 היעדרות העובד כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד. 

), אם הורהו הטבעי או ב( ןבסעיף קטלא יחולו על עובד שהשגיח על ילד, כאמור  אלההוראות 

 יום היעדרות, לצורך השגחה על אותו ילד. אותו המאמץ של הילד, לפי העניין, קיבל פיצוי בשל

כהגדרתם בחוק הגנה על עובדים  –"הורה יחיד", "ילד", "מוסד חינוך" לעניין זה הגדרות 

 .2006 –תשס"ו הבשעת חירום, 

המזכה בפיצוי תחשב גם יום שבו העובד נעדר עובדים  תהיעדרו 2.1.3על אף האמור בסעיף  .2.1.4

מעבודתו בשל סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק, ובתנאי שמוסד החינוך נמצא באזור הזכאי 

 /רשות מקומית.שרות ההתגוננות האזרחיתונסגר בהוראת 

 , בהתאםמהפיצוי המחושב לאותו יום לא עבד העובד בחלק מיום העבודה, ישולם חלק יחסי .2.1.5

 . בודה לא תפחת משעה אחת ברציפותות מהעובלבד שההיעדר הוראת השעה,לתקנות 
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 הפיצוי נוסחת .2.2

 :(משמאל לימין) הינהעובד הפיצוי בגין  חישוב  נוסחת

 

 

 

 

ום העבודה בו יודגש כי בחישוב "מספר ימי ההיעדרות של העובד" יחושב רק  החלק היחסי מי
  .משעהשהיעדרות זו איננה פחותה  ובלבד, נעדר העובד

 

 חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ .2.3

בהתאם להוראות שנקבעו לניזוק  (שאינם חברי קיבוץ) עובדיו השכיריםקיבוץ יפוצה בגין 

  .)ראה לעילחקלאות ותיירות ( ,שירותים ,מסחר ,שמעסיק עובדים בענפי תעשייה

 שהוא מוכפלכ ,עבודה ליום ₪ 280 שלבסכום   ,הקיבוץ גם בגין עבודת חברי הקיבוץ יפוצה ,בנוסף

 טחוני.יבשל המצב הבבקיבוץ  םממקום עבודת ושנעדר ,קיבוץה יבסך ימי ההיעדרות של חבר

יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ העוסקים בענפי הקיבוץ  

 בלבד.היצרניים 

 

  כאימלכ"ר ז .2.4

התנאים הבאים שני שמתקיימים לגביו ) לפקודה 2(9בסעיף מוסד ציבורי כמשמעותו ניזוק שהינו 

  "):מלכ"ר זכאי" -(להלן 

 131כפי שדווחה בדוח השנתי לפי סעיף  2010שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס  )1

, 1985 –א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3מתמיכה לפי סעיף הגיעה לפקודה, לא 

 כה מרשות מקומית או מתרומות.מתמי

ח ה בדו, כפי שדווח2010של המוסד הציבורי בשנת המס ) 50% -(למעלה מעיקר הכנסתו  )2

לעיל,  1לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות כמפורט בסעיף קטן  131השנתי לפי סעיף 

, שהתמורה בשלהם מתקבלת ממתן השירות או מוצריםהייתה ממכירת שירותים או 

 ועל מדי חודש בחודשו.פהספקת המוצר ב

, כפי 2010שיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת המס הפיצוי יחושב לפי ה )3

לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו  131שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 

האמורה, כולל תמיכות ותרומות, כשהוא מוכפל בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות 

 .הביטחונישל העובד בשל המצב 

 

 

הפיצוי 

העקיף 

 ניזוקל

= 

מספר ימי 

ההיעדרות 

 של העובד

X 280 
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 והטיפול בתביעה אופן ההגשה .3

. לאחר בדיקת התביעה ובמידה דיקת תקינות וזכאות להגשתהוגש תוזן למערכת ותעבור בתתביעה ש .3.1
והניזוק אינו נכלל התביעה הוגשה באופן תקין ומלא וצורפו לה כל המסמכים הנדרשים  שנמצא כי 

ר לאישור. יובהר כי המנהל או מי שהוסמך ותועב התביעה תיבדק, להלןפורטו יברשימת החריגים ש
 נדרש לבדיקת התביעה.שלדעתו על ידו רשאי לדרוש כל נתון או מסמך 

 יצורפו המסמכים הבאים:לתביעה   .3.2

 כנדרש. וחתום ממולא ' להוראת ביצוע זו,אהמצורף כנספח  7116-3מס' טופס תביעה  ·

מבקש הניזוק שיועבר  , אליוחשבון בנק על שמו של הניזוקמקורית מבוטלת מהמחאה  ·

 .הפיצוי

אשר  רו"ח, עו"ד, יועץ מס)כגון אדם אחר שאינו הניזוק (באמצעות התביעה מוגשת שבמידה  ·

פוי כוח חתום, לפי הנוסח ייש לצרף י במרשמי רשות המסים,הניזוק אינו רשום כמייצג 

 המופיע באתר האינטרנט של רשות המסים.

  "ב.הרצ ג'בנספח  שמםבצירוף חתימתם ליד שנעדרו עובדים זת של הרשימה מרכ ·

, את רשימת 7116-3 -קבלן כוח האדם המגיש בקשה לקבלת פיצוי יצרף לטופס התביעה  ·

  עובדיו.מועסקים המעסיקים בפועל (בצירוף מס' תיקיהם במס הכנסה) בהם 

 כשהוא מאושר וחתום ע"י רו"ח. 2010מלכ"ר זכאי יצרף לתביעתו דוח שנתי לשנת  ·

שנעדרו בשל המצב הביטחוני בגינם נתבע  ,היעדרות חתומים של כל אחד מהעובדים תצהירי ·

 להוראת ביצוע זו. 'דהפיצוי, על פי הנוסח שבנספח 

 ) אחרון כפי שהוגש לרשות המסים, בגין תקופת הפיצוי. 102צילום דוח ניכויים (טופס  ·

 

 א יוכלו להגיש תביעה:הבאים להניזוקים   .3.3

 ;או המתוקצב ע"י המדינה ו/או חברות ממשלתיותגוף הנתמך ו/המדינה,  ·

  ) לפקודה;2(9שהוא מוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף  ניזוק ·

 ניזוק שהוא מלכ"ר שאינו מלכ"ר זכאי; ·

 קופת חולים; ·

 לחוק יסודות התקציב; 21תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף  ·

  ניזוק שהוא מוסד להשכלה גבוהה; ·

, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של המנהל לת תקופת הפיצויניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחי ·

; לעניין זה, יראו כניזוק שעסקו לא היה פעיל, ניזוק שמתקיים לגביו אחד שעסקו היה פעיל

 מאלה:

יה חייב בהגשתם למע"מ, ההאחרונים ש הדוחות מארבעה יותראו  שנייםלא הגיש  )1

 .  2012למרץ בגין תקופה שקדמה 

 לרשות המסים לפני תחילת תקופת הפיצוי. דיווח על סגירת עסקו )2

ינתן לניזוק האפשרות להגיש תביעה ובלבד יובהר בזאת כי לאחר הגשת דוחות כדין, כאמור, ת

 שתוגש במועד.



 

 6 

 

 אופן תשלום הפיצויים .4

 תשלום על פי תביעה  .4.1

 .כנדרש. לאחר הגשת תביעהאך ורק כאמור בהוראת ביצוע זו  לניזוקישולם הפיצוי 

 התביעה מילוי טופס .4.2

  :בהגשת טופס התביעה בגין תקופת הפיצוי, יש להקפיד למלא אחר ההוראות הבאות

 כלהשדות הרלוונטיים בטופס התביעה ומילוי הנספחים כנדרש, בצירוף  כלמילוי  ·

 המסמכים הנדרשים לאימות הנזק.

 .בטופס התביעה בהתאם לרשום חשבון הבנק של הניזוקמ המחאה מקורית מבוטלת ·

וכי  לעילור תביעה תטופל אך ורק אם  טופס התביעה הוגש כשהוא ממולא בהתאם לאמ יודגש כי

 .צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים

 העברת התשלום .4.3

יועבר לחשבון הבנק  ,)ס במקור(לאחר ההפחתות בגין ניכוי מ הנזק העקיףבשל תשלום פיצוי 

אינה יודגש כי רשות המסים . ועל פי ההמחאה הבנקאית שצורפה לתביעה בטופס התביעההמצוין 

תשלום שביצעה לחשבון בנק הרשום על שמו של הניזוק  לנזק שיגרם בגין אחראית בכל צורה שהיא

  .בטופס התביעה שצויןכפי 

 תיקון החלטת המנהל - תשלום יתר של פיצויים .4.4

על פי  צויים שהוא זכאי להםבסכום העולה על סכום הפי י, במידה ושולמו לניזוק פיצויים,יובהר כ

מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק לתקנות  9רשאי המנהל, לפי תקנה תקנות אלה, 

יום  90יוחזר סכום היתר תוך , לתקן החלטתו. במקרה זה 1973 -מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג 

מיום ששולם  ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר ,מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר

 כום היתר ועד ליום ההחזר.ס

על כן יופעלו אמצעי האכיפה  מיסים (גביה).העל סכום הפיצוי שניתן ביתר יחולו הוראות פקודת 

או חלקו ביתר כולו הפיצוי סכום לפי פקודת המסים (גביה) כנגד ניזוק שלא ייענה לדרישה להחזרת 

 כפי שנדרש.

 מסירת מידע והצהרות .4.5

עובדים הנשענת על מהימנות מגיש  תהצהרות בגין היעדרו נסמך על מאחר והפיצוי המשולם

כי אחד מן הדיווחים עליהם הצהיר אינו  מצאיי עובד ו/או בעל עסק אשר ייובהר: כ ךהתביעה. לפיכ

על  להידחות עלולהתביעתו היותו חשוף להוראות הדין הפלילי ותואם את הדיווחים בפועל, מעבר ל

 הסף.

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 וניכוי מס במקור  ףמס ערך מוס ,מס הכנסה .5

השנתי  פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח פי-החייבת במס עלהפיצוי המשולם מהווה הכנסה  .5.1

  .המתייחס לשנת קבלת הפיצוי

לנישום הסבור שהוא זכאי  .20%בשיעור של מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור  .5.2

טרם הגשת התביעה, כי במערכת המחשב לפטור מניכוי במקור או ניכוי בשיעור מופחת יוודא, ב

של רשות המסים הוא מופיע כזכאי לפטור או לניכוי מופחת (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של 

 רשות המסים).

   

 הוראות תפעוליות .6

 באחד ממוקדי מס רכוש ומשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, מתוך הרשימה להלן:התביעה תוגש  .6.1

 ;77641, אשדוד 1"מרכז צימר", דרך מנחם בגין  : פ"ש אשקלון - אשדודשלוחת   ·

 ;78190, אשקלון 9: רח' הגבורה אשקלוןפ"ש  ·

 ;84894 שבע -, באר31 שד' שזר :, שבע בארפ"ש  ·

 ;, יבנה55''בניין רב בריח'', שד' העצמאות : רחובותפ"ש  ·

 .75288, ראשון לציון 30: "ראשון סנטר" רח' הרצל  רחובותמשרד מסמ"ק  ·

 ;: מרכז פרץ בוני הנגבשדרותם מוקד פיצויי ·

, דרך מנחם בקומת הכניסה למשרדי הממשלה דלפק המודיעין -בניין קריית הממשלה:  אביב תל ·

 ., תל אביב125בגין 

יודגש כי תביעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת ביצוע זו, תיחשב כאילו לא  .6.2

 הוגשה.

 מחלקת התביעות הארצית של רשות המסים.לטיפול  תביעות אשר יוגשו על ידי הניזוקים, תועברנה .6.3

בתקנות בחוק, יבחנו בהתאם לכללים שנקבעו יהתביעות ישודרו למחשב במערכת הפיצויים (פפ"א), ו

 ,חיית התביעה) תשודר למערכת (פפ"א)לרבות, דהפיצוי ( סכוםובהוראה זו. החלטת המנהל בדבר 

 לצורך ביצוע התשלום.ותועבר לחשבות  מנהל או מי מטעמותאושר ע"י ה

  .ודיווחים נוספים , לרבות המצאת מסמכיםהמנהל יהיה רשאי לבקש הבהרות מהניזוק .6.4

 .בדואר שלח לניזוקיהודעה בדבר החלטת המנהל ת .6.5

 אין באמור בהוראת נוהל זו בכדי לפגוע בסמכות המנהל לפי כל דין. .6.6

צויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), ליכי ערר יהיו בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיה .6.7

 .1973-תשל"ג

או לשלוח  7633296-03 -לשאלות ולבירורים ניתן לשלוח פקס למוקד הפיצויים  ,מידע נוסףלקבלת  .6.8

 nezekakif@shaam.gov.ilדוא"ל : 

 

 

 בברכה,

 רשות המסים בישראל
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 זכאים לפיצוי יישוביםרשימת  - 'בנספח 

 

11.3.2012-13.3.2012 14.3.2012 15.3.2012 

צאנע -א תראבין אופקים
 (יישוב)

צאנע -תראבין א
 (יישוב)

 אשדוד ברכיה אשדוד

 בית קמה ניצן אשקלון

 ניר גלים ניצנים באר טוביה

 אשקלון נתיבות באר שבע

 באר שבע בית הגדי  בני עי"שהמועצה המקומית 

 הישוב לגבי -אזורית בני שמעון המועצה ה
 בלבד 2012במרס  11ביום    -שומריה 

 גבעות בר מעגלים

היישובים בניה וקידרון  -אזורית ברנר המועצה ה
 בלבד

 חצרים חבל יבנה

 ברכיה גדרות גדרה

 ניצן  גדרות

 ניצנים  גן יבנה

 היישובים אשכולות, - הר חברוןהמועצה האזורית 

 בלבד נהוגות, וסנסנה

 גת (קיבוץ) 

 כפר מנחם  חבל יבנה

אזורית חוף אשקלון (למעט היישובים: המועצה ה
 כרמיה, נתיב העשרה)  זיקים, יד מרדכי,  גברעם,

 גילת 

 מבועים  יבנה 

היישובים בית גוברין,  - אזורית יואבהמועצה ה
 במרס 11לא התקיימו לימודים ביום  -גלאון 

לא התקיימו  -בלבד; היישוב בית ניר  2012
  בלבד. 2012במרס  12-ו 11 לימודים בימים

 מסלול 

 נתיבות  להבים

 עומר  לכיש

 קרית גת  לקיה

 קרית מלאכי  מטה יהודה

 בית הגדי  מרחבים

 מעגלים  נחל שורק 

 גן יבנה  נתיבות

 חבל יבנה  עומר

 גדרות  קריית גת

   קריית מלאכי

   רהט

   רמת הנגב

   שפיר



 

 11 

 
 מי ההיעדרות עם חתימות העובדיםרשימה מרכזת של י –' גנספח 

 

      

 

  
 

    

            

   תאריך     7116' לטופס גנספח   

            

 קרן פיצויי פעולות איבה

            

          

  
מס' תיק מס  מספר עוסק במע"מ שם העסק

 הכנסה
 מספר תיק ניכויים

      

 מס' 

 ון ליצירת קשרמס' טלפ ת.ז. העובד שם העובד
ימי היעדרות 
בשל המצב 
 הביטחוני

 חתימת העובד

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

       -  סה"כ עובדים וימי היעדרות

   חתימה   דוחשם ממלא ה  

   ת.ז   תפקיד  
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 נוסח הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני -ד'נספח 
 

 הצהרת העובד
 

 ______________ (שם פרטי ושם משפחה), ת.ז. ___________________________אני הח"מ ______

  ,____________________ בישוב _______________מס'______המתגורר ברחוב _______________

 :, המפורטים להלן (ועד בכלל)מצהיר בזאת כי בין התאריכים

 ______________ (בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד ____________)______________ ל 

 (בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד ____________) ______________ ל ______________

 (בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד ____________) _ ל ___________________________

 (בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד ____________) ______________ ל ______________

 (בהיעדרות חלקית: בין השעות ______ ועד ____________) ______________ ל ______________

 _____ ימי עבודה.ובסה"כ  _________

 (יש לסמן את האפשרות המתאימה):

 ) לצורך השגחה העסק______________ (שם ____________ /עסקינעדרתי ממקום עבודתי  

שרות ההתגוננות האזרחית/הרשות המקומית על סגירת מוסד על ילדי הנמצא עימי עקב הוראת 

 שבו לומד/ שוהה הילד.  _________ (שם המוסד)______החינוך __

 לא נעדר/ה מעבודתו/ה או עיסוקו/ה או משלח ידו/האו מי מטעמי, אני מצהיר בזאת כי בן/בת זוגי 

 ., בימים המפורטים לעיללצורך השגחה על אותו ילד

נעדרתי ממקום עבודתי שהינו מוסד חינוך בשם ___________ שנסגר בהוראת שרות ההתגוננות  

 זכאי.ההאזרחית/הרשות המקומית, והנמצא ביישוב ___________ אשר נמצא באזור 

אני מצהיר בחתימתי, כי לא נעדרתי בתאריכים אלו בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים. אני 

י מצהיר כי לא עבדתי בפועל בכל מקום אחר בתקופת ימי ההיעדרות, וכי השכר עבור ימי ההיעדרות שולם ל

 במלואו ע"י מעבידי.

דיני מאסר שנה או יהיה , כי אם אמסור הצהרה, ידיעה או הודעה שאינה נכונה, ידוע לי אני מצהיר בזאת כי

   .1961-(ב) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 57ע"פ סעיף  ש"ח, 19,300קנס של 

 

 זה שמי ותוכן הצהרתי אמת.

 ________________________ שם העובד/ת

 ________________________  חתימה

 ________________________  תאריך

 אישור נכונות ההצהרה:

 ____________________ שם פרטי ומשפחה של  בעל העסק/מנכ"ל החברה   

 ____________________                 תפקיד    

 ____________________              חתימה      

 ____________________               תאריך


