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עדכון בנושא תכנית סיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים שנפגעו במהלך
מבצע "שומר חומות"
במהלך מבצע שומר חומות נורו לעבר ישראל אלפי רקטות ,אשר בנוסף הביאו לפגיעה קשה במשק
בישראל )להלן" :מבצע שומר חומות"(.
לאור כך ,פרסמה ממשלת ישראל ביום  15.6.2021את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(
)נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה( ,התשפ"א) 2021 -להלן" :התקנות"( ,הכוללות מספר מסלולי
פיצוי לעוסקים שונים )"מסלול ירוק"( ,אשר נפגעו במסגרת מבצע שומר חומות ,בהתאם למרחק בו הינם
פועלים ,מרצועת עזה .בהתאם למסלולים האמורים ,אמור הפיצוי להיות מועבר לעסק הניזוק באופן מהיר
יותר.
באפשרות עוסק שנפגע ,לבחור באחד מתוך שלושת המסלולים המפורטים להלן )ובלבד ושמתקיימים לגבי
העסק תובע הפיצוי ,התנאים הקבועים בהם(:

 .1מסלול מחזורים-
 1.1עסקים הנמצאים בטווח של עד  40ק"מ מרצועת עזה )בכלל כך ,עמותות המוכרות כ"מוסד ציבורי
זכאי"( ,זכאים למענק "מסלול מחזורים" אשר נועד לפצות עסקים עבור אובדן הרווחים ,בהתבסס על
השוואת מחזורי עסקאותיהם ב"תקופת הבסיס" לעומת התקופה המקבילה בשנת  ,2019כפי שיפורט להלן
בהרחבה )לאור משבר הקורונה תקופת הבסיס להשוואה הינה שנת  2019ולא שנת .(2020
 1.2יש לציין ,כי מסלול זה אינו מתאים לעסקי חקלאות ,קבלני כוח אדם ,יהלומנים ,עוסקים במכירת
זכויות מקרקעין ,מוסדות כספיים ,קופות גמל ,קרנות נאמנות ,וחברי בורסה.
 1.3יודגש כי במידה ומדובר בחברה שיש לה מספר סניפים ,יופחתו מחזורי העסקאות של הסניפים
שמרחקם עולה על  40ק"מ מרצועת עזה.
 1.4כמו כן ,במידה ומדובר באיחוד עוסקים יש להגיש בקשה נפרדת לכל עוסק הרשום במסגרת איחוד
העוסקים.
 1.5סכום הפיצוי יחושב בהתאם לנוסחה שנקבע בתקנות ,כאשר הסכום המענק המקסימאלי לא יעלה על
 1.5מיליון  .₪הנוסחה בתקנות קובעת כדלקמן):ההפרש החיובי בין מחזור תקופת הבסיס לבין מחזור
תקופת הזכאות( כפול ) 1מינוס "שיעור ההוצאה הנחסכת"(.
"שיעור ההוצאה הנחסכת"  -מחושב כדלקמן 85% ,מהתשומות השוטפות לשנת  2019בתוספת הוצאות
השכר שנחסכו בתקופת המבצע ,חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
"תשומות שוטפות"  -מוגדרות כסה"כ התשומות למעט תשומות ציוד ותשומות של חברה או שותפות בשל
רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות ,לפי העניין.
"הוצאות שכר שנחסכו בתקופת המבצע"  -הינן כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום ,שפוטרו או
שעבודתם הופסקה בדרך אחרת .הוצאות השכר יחושבו כהפרש החיובי בין השכר ששולם בתקופת הבסיס
לבין השכר בתקופת הזכאות ,כפול  ,1.25מוכפל ב) 6-יודגש ,כי במידה ומדובר בעוסק המדווח על בסיס
חד חודשי ,יש להכפיל את הסכום שהתקבל ב.(12 -
הפרש המחזורים נקבע כדלקמן:
מחזור תקופת הזכאות:
במידה והעסק מדווח למע"מ על בסיס דו חודשי -מחזור העסקאות למאי יוני  ,2021במידה ומדווח למע"מ
על בסיס חד חודשי -מחזור העסקאות לחודש מאי .2021
מחזור תקופת הבסיס:
עוסק שנפתח עד  :1.5.2019עוסק המדווח למע"מ על בסיס דו חודשי – מחזור העסקאות לחודשים מאי
יוני  ,2019עוסק המדווח למע"מ על בסיס חד חודשי -מחזור העסקאות בחודש מאי .2019
עוסק שנפתח בין  2.5.2019ועד :29.2.2020
עוסק המדווח על בסיס דו חודשי -מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד  ,29.2.2020מחולק במספר
חודשי הפעילות של העסק כפול שתיים.
עוסק המדווח על בסיס חד חודשי -מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד  ,29.2.2020מחולק במספר
חודשי הפעילות של העסק.
עוסק שנפתח בין ה 1.3.2020 -ועד ליום :30.4.2020
עוסק המדווח על בסיס דו חודשי מחזור העסקאות שדווח למעמ בחודשים מאי יוני 2020
עוסק המדווח על בסיס חד חודשי -מחזור העסקאות שדווח למע"מ לחודש מאי .2020
עוסק שנפתח בין ה 1.5.2020 -ל:30.4.2021 -
עוסק המדווח על בסיס דו חודשי -מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד ה ,30.4.2021-מחולק
במספר חודשי הפעילות ומוכפל בשתיים.
עוסק המדווח על בסיס חד חודשי -מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד ה ,30.4.2021-מחולק
במספר חודשי הפעילות.
 .1.6יש לציין כי מסלול זה נותן מענה גם לעוסקים פטורים ,מלכ"רים ואיחודי עוסקים.

 .2מסלול שכר עבודה
 2.1מסלול זה נועד לפצות עסקים בשל אובדן שכר עבודה ששולם לעובדים המתגוררים באזורים של עד
 80ק"מ מרצועת עזה ,ואשר לא הגיעו למקום עבודתם לאור המצב הביטחוני.
 .2.2הפיצוי בגין מענק זה ,הינו  ₪ 430לכל יום עבודה ששולם על ידי המעסיק לעובדו ,בעד יום היעדרות
של העובד ,וזאת אם התקיים אחד מהתנאים הבאים ,בלבד:
 .2.2.1העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו ,עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות
חינוך שבו לומד או שוהה הילד ,אין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על
הילד ,והתקיימו בילד אחד מן התנאים הבאים:
 נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד או שהוא הורה עצמאי )יחידני(. בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד או שנבצר ממנו להשגיח על הילד. .2.2.2העובד מתגורר באזור שבין  0לשבעה ק"מ מרצועת עזה.
 .2.2.3העובד נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על
התקהלות.
 .2.2.4העובד הוא אדם עם מוגבלות ,או שהוא הורה של אדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך השגחה
עליו ,והוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו משום שמוגבלותו או מוגבלות ילדו מנעה ממנו
לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף
 .2.2.5עובד עצמאי )פרילנסר( שעובד במוסד חינוך ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך
שבו הוא עובד ומחזורו נפגע בשל היעדרות זו ,שווי הנזק מוכפל במספר ימי ההיעדרות של העובד העצמאי
בשל המצב הביטחוני.
 .2.3יש לציין ,כי מוסד חינוכי בבעלות עצמאית )דוגמת משפחתון או גן ילדים( ,שנסגר בהוראת פיקוד
העורף ,ייכלל במסלול פיצוי בגין שכר ויהיה זכאי ל 430-ש"ח ליום ,כפול מספר הימים שהמוסד נסגר
בהתאם להוראות ,זאת בתנאי שהמוסד זיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלו.

 .3מסלול חקלאות
 .3.1במקביל למסלולים שפורטו לעיל ,ניתן מסלול ייחודי גם לענף החקלאות ,סכום המענק יחושב בהתאם
למספר העובדים של כל עוסק והמרחק מרצועת עזה ,ובלבד שמיקום העוסק לא יעלה על  40ק"מ.
 .3.2ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאים שבין  0ל 7 -ק"מ מרצועת עזה ,יקבל סכום של
 ₪ 4,031לכל עובד שהועסק על ידיו.
 .3.3ניזוק חקלאי שיש לו גידולים חקלאים בשטחים שבין  7ק"מ ועד  20ק"מ מרצועת עזה ,יקבל סך של
 ₪ 3,225לכל עובד.
 .3.4ניזוק חקלאי שיש לו גידולים חקלאים בשטחים שבין  20ק"מ ועד  40ק"מ מרצועת עזה ,יקבל סך של
 ₪ 1,935לכל עובד.

הוראות כלליות
 .1יש להדגיש כי עוסק במרחק עד  40ק"מ מרצועת עזה יכול לבחור אחד משלושת המסלולים שפורטו
לעיל .עוסק במרחק של עד  80ק"מ יכול לבחור במסלול שכר עבודה בלבד.
 .2עוסק במרחק של עד  40ק"מ יוכל לבחור באחד משלושת המסלולים במסלול הירוק שפורטו לעיל ,אך
לא יהיה זכאי להגיש בקשות למענקי הוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנון לסיוע כלכלי בגין מגיפת
הקורונה .עם זאת עוסק במרחק של בין  40ל 80 -ק"מ מרצועת עזה ,אשר זכאי להגיש בקשה למענק שכר
עבודה בלבד ,יהיה זכאי להגיש בקשה למענק הוצאות קבועות לחודשים מאי -יוני  2021בנוסף למענק
שכר עבודה ,זאת במידה והוא עונה על התנאים שנקבעו בחוק לגבי מענקי הוצאות קבועות.
 .3יש לציין ,כי נקבעו הקלות לתשלום פיצויים במסלול האדום )יישובים במרחק של עד שבעה ק"מ
מרצועת עזה( ,המיועד לעסקים ביישובים עד  7ק"מ מהרצועה כך שלצורך תשלום הפיצויים בענף תעשייה,
אולמות אירועים ומוסדות תרבות לא תידרש הפסקת פעילות של  24שעות ובענף מסחר ושירותים לא
תידרש הפסקת פעילות של שבוע.
 .4בשולי הדברים יש להבהיר ,כי בנוסף לפיצויים בגין נזקים עקיפים כפי שפורט לעיל בהרחבה ,עוסקים
זכאים גם לפיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו לרכוש בין אם כאלו שנגרמו מפעולות מלחמה או כתוצאה
ממעשי אלימות כתוצאה מהסכסוך הישראלי-ערבי.
פחת מואץ לציוד שניזוק כתוצאה מאירועי האלימות:
במקביל פרסמה ממשלת ישראל את תקנות מס הכנסה )פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה
אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי -ערבי בחודש מאי ) (2021הוראת שעה( ,התשפ"א) 2021 -להלן:
"תקנות פחת מואץ"( .לפיהם ,עסק שניזוק לו ציוד כתוצאה מאירועי האלימות במדינת ישראל ,יוכל לקבל
פחת מואץ בשיעור של  100%ממחיר ציוד שרכש במקום הציוד שנפגע.
עוסק יהיה זכאי לפחת מואץ בכפוף לתנאים הבאים:
נישום שזכאי לפיצוי בגין נזק שנגרמו לנכסים שלו עקב מעשי אלימות.
הנזק גרם להפסקת פעילות בעסק של  7ימים או יותר.
סך כל הפחת שיינתן לציוד לא יעלה על מחירו המקורי.
הציוד נרכש בין ה 10.5.2021-ל ,31.12.2021-הוא מופעל בישראל ,והוא החל לשמש בייצור
הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו.
הסכום הכולל של כל הציוד עבורו העסק תובע פחת מואץ לא יעלה על  1מיליון.
יודגש כי תקנות אלו לא יחולו על ציוד שנרכש באחת מן הדרכים הבאות :רכישה מקרוב ,רכישה בלא
תמורה ,רכישה לפי סעיף  85לפקודת מס הכנסה או רכישות שחלו עליה הוראות סעיף חלק ה2
לפקודת מס הכנסה.
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