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 פיצויים בעקבות מבצע שומר חומות

 

ועדת הכספים אישרה מתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שקרו להם כתוצאה 

 . 21.05.21עד  10.05.21ממבצע שומר החומות בין התאריכים 

מסלולים חילופיים לפי בחירת העוסק: מסלול מחזורים  מתווה הפיצויים כולל שלושה

 ,מסלול שכר עבודה ומסלול חקלאיים.

ק"מ מהרצועה יכולים לבחור באחד משלושת המסלולים  40עסקים באזור של עד 

 ק"מ מהרצועה מוצע מסלול שכר עבודה. 80ק"מ ועד  40ולעסקים באזור מעבר ל 

ם הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו בימי תנאי בסיסי לתשלום הפיצויים בכל המסלולי

 הלחימה.

בעל עסק יוכל להגיש - ק"מ מהרצועה  40מיועד לעסקים באזור עד  -מסלול מחזורים .1

ירידה במחזור העסקי בשל המבצע, בהתאם לדיווח השוטף  תביעה לקבלת פיצוי בגין

 ( לתקופת2021לפי הפרשי המחזור בין תקופת הזכאות )מאי של העוסק למע"מ. 

-מסלול זה גם נותן מענה לעוסקים פטורים, עוסקים המדווחים דו (2019הבסיס )מאי 

חודשי, עסקים שנפתחו לאחר תקופת הבסיס, מוסדות ציבור ואיחודי עוסקים. 

  לעוסק.₪ מיליון  1.5-במסלול זה תקרת הפיצויים הוגבלה ב

לעובדים מיועד לעסקים בשל אובדן שכר עבודה ששולם  -מסלול שכר עבודה  .2

מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת  ק"מ מהרצועה. 80גוררים באזור עד המת

החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. 

כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו 

דות החינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף , עקב סגירת מוס14הקטנים, מתחת לגיל 

או להנחיות ראש הרשות המקומית )הפיצוי ניתן רק לאחד מההורים(. הפיצוי יהיה 

ק"מ מהרצועה  7כן נקבעו הקלות לעובדים הגרים עד -. כמוליום עבודה₪  430בגובה 

  ועובדים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות.

ם הייחודיים של ענף החקלאות ניתן מענה ייעודי בשל המאפייני -מסלול חקלאים  .3

סכומי  המסתמך על מספר העובדים בשטח החקלאי והקרבה של השטח לרצועה.

 בצורה הבאה:  יהיו הפיצוי לחקלאים

   מוכפל במספר העובדים ₪  4,031סכום של  –ק"מ מהרצועה  0-7שטח במרחק של

 .המועסקים בשטח שנפגע

  מוכפל במספר ש"ח  3,225סכום של  -ק"מ מהרצועה  7-20שטח במרחק של

 העובדים המועסקים בשטח שנפגע
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  מוכפל במספר  ₪ 1,935סכום של  –ק"מ מהרצועה  20-40שטח במרחק של

 העובדים המועסקים בשטח שנפגע.

 הערות:

 וד מוסד חינוכי בבעלות עצמאי, דוגמת משפחתון או גן ילדים, שנסגר בהוראת פיק

ליום כפול ₪  430-העורף, יכלל גם הוא במסלול פיצוי בגין שכר, ויהיה זכאי ל

רי מספר הימים שהמוסד נסגר בהתאם להוראות, זאת בהתניה שזיכה את הו

 הילדים מתשלום לימים אלה.

  ק"מ מרצועת עזה והגיש בקשה למענק הוצאות  40עוסק הממוקם בטווח של עד

ה, לא יהיה זכאי להגיש בקשה נוספת במסלול קבועות עקב פגיעת נגיף הקורונ

 מחזורים המפורט מעלה.

 ק"מ מרצועת עזה יהיה זכאי בכל מקרה  40-80של בין   עוסק הממוקם בטווח

ועומד  במידהלהגיש בקשה למענק הוצאות קבועות עקב פגיעת נגיף הקורונה 

 בתנאים אשר נקבעו לקבלתו של המענק וכן מענק במסלול שכר בגין נזקי המבצע.

 ק"מ מהרצועה ויתכן ויש אזורים  70 -ירושלים נמצאת במיקום גבולי במרחק של כ

 שלא יכללו.

   לא יופעלו הליכי קיזוז חובות.₪,  10,000במקרה של פיצוי בגובה עד 

 שני מסלולי פיצוי לעסקים אשר נפגעו מהמהומות בערים  בנוסף ,אושרו

 המעורבות:

 א. פיצוי על נזק ישיר

ב. עסק הזכאי על פיצוי על נזק ישיר יהיה זכאי גם לפחת מואץ על רכישות שייבצע 

 בכדי לחדש את הרכוש שנפגע במהומות. 31.12.2021-עד ה

 

 -אופן הגשת הבקשה

 

( 16/07/2021מקוון החל מיום ז' באב תשפ"א )תיפתח אפשרות להגשת הבקשה באופן 

 יום. 90למשך 

 

 בברכה,

 רודניק וורצל ושות'

 רואי חשבון


