
, לפי חוק מס רכוש לבעלי אולמות האירועיםפיצוי 
ובעלי עסקים בתחום התרבות  בתי קפה , מסעדות

והפנאי

16.12.2019מצגת מכנס שהתקיים בשדרות בתאריך *

בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת לבין , מידע כללי בלבדמהווה במצגת האמור
.יגבר האמור בחוק ובתקנות, מכוחוהחוק והתקנות 



נושאי הכנס

כללי–אדוםמסלול

קפהובתימסעדות,לאולמותהנוגעבכלבתקנותהשינוימהות

שהתקלקללמזוןהנזקחישובאופן

האדוםהמסלוללפירווחאובדן-הנזקחישובאופן

לפיצויהזכאותתקופת

לרשותהעסקיםבעליביןציפיותותיאוםפתוחהשיחה

המסים

הנהלת קרן הפיצויים



מסלול אדום–נזק עקיף 

מסחוקמכחהמוגשתבתביעה"עקיףנזק"בעבורפיצוילקבלתהתנאים

הינם"האדוםמסלול"הלכינויזכהאשרתביעהבמסלולפיצוייםוקרןרכוש

:כדלקמן

ספרביישובמצויהניזוקשלעסקו.

פעולותוביןלושנגרםהנזקשביןהסיבתיהקשראתהוכיחהניזוק

.האיבהאוהמלחמה

ממשינזקנגרםכיוהוכיחהפעילותהפסקתבתנאיעמדהניזוק

הנהלת קרן הפיצויים



רכושמסבחוקהמפורטתספריישובירשימתקיימת.

אליהםעסקים-להלןהרשומיםוהישוביםשדרותביישובעסקים

להםשנגרמונזקיםבגיןתביעהלהגישזכאיםיהיו,התיקוןמתייחס

ברשימתשדרותהיישובהכללתתאריך–12/11/2018מיוםהחל

.הספריישובי

מסלול אדום–נזק עקיף 

הנהלת קרן הפיצויים

אבשלום•
איבים•
גברעם•
שובה•
שדרות•
שלומית•

יכיני•
כפר מימון•
תושיה•
תקומה•
זמרת•



השינוי בתקנות

קבועתיקוןהכנסתשלהכספיםועדתאישרה2019בנובמבר19ביום

ונזקמלחמהנזק)(פיצוייםתשלום)פיצוייםוקרןרכושמסלתקנות

.2019-פ"התש(תיקון)(עקיף

05.12.2019ביוםברשומותפורסמוהתקנות.

ובתיופנאיתרבותמוסדות,אירועיםגני,שמחהאולמות,לתיקוןעד

הפסקתעקבלהםשנגרםעקיףנזקבגיןלפיצויתביעהלהגישיכלואוכל

.ימיםמשבועלמעלהשלמלאהפעילות

תיקוןהצריכההנזקומהותהענפיםייחודיות.

הנהלת קרן הפיצויים



רשימת סוגי העסקים לגביהם חל התיקון

אירועיםגני/ואולמותשמחהאולמות

וספורטמשחק,וריקודיםמחול,דיסקוטק,קונצרט,קולנוע,תיאטרון–ופנאיתרבות

(1968-ח"התשכעסקיםרישוילחוק(ב)3בסעיףרשימהקיימת)

"(רישויטעוניעסקים)עסקיםרישויצובתוספתלמפורטבהתאם)–"אוכלבתי

:(2013-ג"התשע

מסעדות

קפהבתי

פאבים

קייטרינגשירותי

הנהלת קרן הפיצויים



וזאת,העיקריותבתקנות,"עקיףנזקשלשוויו"הגדרתתיקון

ופנאיתרבותמוסדות,אירועיםגני,שמחהלאולמותבהתייחס

.אוכלובתי

לנזקיםיותררחבמענהתיתןאלועסקיםעבורלפיצוייםהזכאות

אתהמאפייניםהקצריםהלחימהסבביבשלוזאת,שנגרמוכלכליים

.האחרונותהשנתיים

שינויללאנותרוהעיקריותבתקנותהקבועיםהסעיפיםשארכל.

מהות השינוי בתקנות

הנהלת קרן הפיצויים



הנמצאיםופנאיתרבותומוסדותאירועיםגני,שמחהאולמות

הנחיותעקבאירועיםביטולבגיןלפיצוייםזכאיםיהיוספרביישובי

.העורףפיקוד

קלקולבגיןלפיצוייםזכאיםיהיוספרביישוביהנמצאיםאוכלבתי

.הפעילותהפסקתבשלשנגרםגלםחומרי

אוהפסדבגיןפיצוייםלדרושיוכלו,התיקוןמתייחסאליהםעסקים

24עלשעלתהמלאהפעילותהפסקתבשללהםשנגרמורווחמניעת

.שעות

שהטילהגבלהעקבשנגרמהמלאהפעילותהפסקת-"פעילותהפסקת"
.העורףפיקוד

מהות השינוי בתקנות

הנהלת קרן הפיצויים



השינוי לגבי אולמות שמחה ואירועים

שהטילהגבלהעקבובוטלמראששתוכנןאירוע-אירועיםביטול

מספרשלהגבלהאוהתכנסותאיסור:כגון,העורףפיקוד

אותועקבשנגרםהרווחאובדןמלאעליינתנוהפיצויים,משתתפים

.אירועביטול

שנחסכוהוצאותבקיזוזהצפויהההכנסה=הרווחאובדן.

בקיזוז,הכנסותאובדן–פעילותהפסקתעקברווחמניעתאוהפסד

הפסקתעקבנגרםכשהנזק,הביטחוניהמצבעקב,שנחסכוהוצאות

.מזדמניםבאירועיםמדובר–שעות24-מלמעלהשלמלאהפעילות

הנהלת קרן הפיצויים



בתי אוכלמהות השינוי לגבי 

כמשמעותו,אוכלביתשהינו,עסקבעל-שנתקלקלוגלםחומרי

בידועלהולא,מועדמבעודשהכיןמזוןלזרוקנאלץאשרבתיקון

ללא,שנזרקמזוןאותובגיןיפוצה,הפעילותהפסקתעקבלמוכרו

.הפעילותהפסקתבזמןתלות

המצבעקב,שנחסכוהוצאותבקיזוז,הכנסותאובדן–אחרנזק

-מלמעלהשלמלאהפעילותהפסקתעקבנגרםכשהנזק,הביטחוני

.שעות24

הנהלת קרן הפיצויים



שעת ותאריך  חודש  
תחילת ההנחיה  

שעת סיום 
ההנחיה

מספר שעות הנחיה המצטבר באותו   מספר שעות ההנחייהימי ההנחיה
חודש שיש בו מוגבלויות עבודה

מהות ההנחיה לעסקים בעוטף עזה

18-אוג

רביעי8/8/201819:369/8/20186:00

10.24

0
.                     אין מגבלות -מקומות עבודה*

עד            , איש בשטח פתוח300התקהלויות* 
איש בשטח סגור500

חמישי9/8/20186:009/8/201819:36

13.36

13.36

בתנאי שקיים מרחב             -מקומות עבודה*
שניתן להגיע אליו תוך זמן  , תקני

300ניתן עד -התקהלויות.   * ההתגוננות
איש בשטח סגור

18-אוק

רביעי חמישי17/10/20183:3818/10/20183:38

24
0

.                     אין מגבלות -מקומות עבודה* 
איש בשטח  300ניתן עד -התקהלויות* 

וסגור

שישי שבת26/10/201822:0327/10/201822:03

24

.                     אין מגבלות -מקומות עבודה*
עד            , איש בשטח פתוח100התקהלויות* 

איש בשטח סגור500

18-נוב

ראשון שני11/11/201822:2012/11/201822:20

24
48

בתנאי שקיים מרחב             -מקומות עבודה*
שניתן להגיע אליו תוך זמן  , תקני

300ניתן עד -התקהלויות.  * ההתגוננות
איש בשטח סגור  

שני שלישי12/11/201822:3013/2/201922:30
24

.                      אין עבודה -מקומות עבודה*
ללאהתקהלויות* 

19-מרץ

שני שלישי25/3/201917:0026/3/20195:00
12

36

תנאי שקיים מרחב             ב-מקומות עבודה*
שניתן להגיע אליו תוך זמן  , תקני

300ניתן עד -התקהלויות* .  ההתגוננות
איש בשטח סגור בלבד שלישי רביעי26/3/20195:0027/3/20195:00

24

19-מאי 

שבת4/5/201915:004/5/201920:00
5

53

בתנאי שקיים מרחב             -מקומות עבודה*
שניתן להגיע אליו תוך זמן  , תקני

300ניתן עד -התקהלויות.  * ההתגוננות
איש בשטח סגור בלבד

24ראשון4/5/201920:005/5/201920:00

שני שלישי5/5/201920:006/5/201920:00
24

19-נובמבר 

24שלישי רביעי12/11/20196:0013/11/20196:00

64
אין עבודה                          -מקומות עבודה*

איש בשטח  100ניתן עד -התקהלויות* 
סגור בלבד

21שלישי רביעי12/11/201923:0013/11/201920:00

19רביעי חמישי13/11/201920:0014/11/201915:00

טבלת הפסקת הפעילות

הנהלת קרן הפיצויים



המועדים לגביהם ניתן להגיש תביעה
מה זכאימי זכאיסוג ההגבלהתאריכים

+ תרבות ופנאי +אולמות אירועים *כמות אנשים בהתקהלות8-9/8/2018
(חומרים שהתקלקלו)מסעדות 

,ביטול אירוע
חומרים שנתקלקלו

+ תרבות ופנאי +אולמות אירועים *כמות אנשים בהתקהלות17-18/10/2018
(חומרים שהתקלקלו)מסעדות 

,ביטול אירוע
חומרים שנתקלקלו

+ תרבות ופנאי +אולמות אירועים *כמות אנשים בהתקהלות26/10/2018
(חומרים שהתקלקלו)מסעדות 

,ביטול אירוע
חומרים שנתקלקלו

אובדן הכנסהכולםאין עבודה11-13/11/2018

אובדן הכנסהכולםאין עבודה25-27/3/2019

אובדן הכנסהכולםאין עבודה4-6/5/2019

אובדן הכנסהכולםאין עבודה12-14/11/2019

12.11.2018לא כולל את הישובים שהתווספו לרשימת יישובי הספר החל מיום •
הנהלת קרן הפיצויים.מדובר באירועים משמעותיים שבהם יצאה הנחיית התגוננות**   



אופן חישוב הפיצוי בבתי אוכל

הנהלת קרן הפיצויים



הפיצוי בהתייחס למזון שנזרק

:הערות חשובות

 לאירועי עברהחישוב המומלץ מתייחס רק  .

הפיצויים לנציגי קרן מיידיבאופן חובה לתעד ולהודיע –אירוע עתידי–

ניתן להשאיר הודעה קולית שלא בשעות  )074-7167028בטלפון 

(.הפעילות

 אין  להשליך את המזון עד לאישור מטעם נציג קרן הפיצויים.  הנזקעל.

 האם האירוע החל  לפני פתיחת  )יש משמעות לעיתוי תחילת האירוע

(. העסק או במהלך יום העסקים

  הביטחוניהאירוע כלל ימי הראשון מתוך הפיצוי יינתן רק בגין היום.

הנהלת קרן הפיצויים



אופן חישוב הפיצוי עבור המזון שנזרק
:נוסחת החישוב

פיצוי= שימוש מקדם * שיעור עלות המכר * ליום הנזק Zהפרש 

 הפרשZ–      הפרש הפדיון לפי סרט קופה בין יום האירוע ליום מקביל

.מ"ללא מעבשבוע קודם 

 ח    "פ דו"עלות רכישת  המזון ביחס למכירות ע–שיעור עלות המכר

(.בקיזוז שכר עבודה)רווח והפסד עבור השנה שקדמה ליום האירוע 

 המבטא את שיעור המזון  70%מקדם קבוע בשיעור –מקדם שימוש

+ פחת מזון שוטף )מתוך מזון שכבר הוכן , שלא ניזוק בפועל במסעדות

(.חומרים שלא נתקלקלו
הנהלת קרן הפיצויים



אופן חישוב הפיצוי עבור המזון שנזרק
:דוגמת חישוב

פיצוי= שימוש מקדם * שיעור עלות המכר * הנזק ליום Zהפרש 

15,000-(  ללא שתיה)יום מקביל משבוע קודם  ₪

 (₪ 5,000)-(  ללא שתיה)פדיון ליום הנזק

 הפרש ליום הנזק(Z)-10,000  ₪

 (להמחשה)60%(  ח רווח והפסד"בהתאם לדו)שיעור עלות המכר

 70%-שיעור עלות המכר

4,200=70%*60%* 10,000: סכום הפיצוי ₪

הנהלת קרן הפיצויים



חישוב אובדן רווח בבתי אוכל

קופהסרטלפיהפדיוןהפרשחישוב–הביטחוניהמצבלאוררווחאובדן,

המקביליםהימיםלבין,שלאחריושבועועדהביטחוניהאירועימיבין

ירידהעקבשנחסכוההוצאותובניכוי,שקדםבשבוע,זההבתקופה

.כאמורבפדיון

הנהלת קרן הפיצויים



גני אירועים/הפיצוי באולמותאופן חישוב 

הנהלת קרן הפיצויים



אובדן הרווחיםחישוב הפיצוי בגין אופן 
גני אירועים/באולמות

אסמכתאותלהציגיש–העורףפיקודהנחיותעקבשבוטלאירוע

צפויהשהייתהההכנסהלגובהבהתאםיחושבוהפיצויהאירועלביטול

.ביטולועקבשנחסכוההוצאותובניכויהאירועקיוםבשללהתקבל

להכנסה,הזמנותספרלפיהשוואהתיערך–אחרהכנסהאובדן

הביטחוניהאירועימיבין,(ב"וכיוברית)מזדמניםמאירועיםהצפויה

לרבות)זההבתקופההמקביליםהימיםלביןשלאחריושבועועד

הצפויהומההכנסה,שקדםבשבוע,(ב"וכיוחגים,עברייםלתאריכיםהתייחסות

.הזמנותאותןהפסדעקבשנחסכוההוצאותינוכו

הנהלת קרן הפיצויים



הוצאה נחסכת חישוב

הנהלת קרן הפיצויים



:חישוב שיעור ההוצאה נחסכת

ירידהאואירועביטולבשלשנחסכוההוצאותשיעוראתמבטאהחישוב

.בפדיון

לפיפרטניתבצורהנעשההחישוב,האדוםבמסלולבתביעהומדוברמאחר

.הכנסהלמסשהוגשהאחרוןוהפסדרווחח"דו

עקבהעסקחסךאותןההוצאותכלאתהמכירותמסךמנכיםזהבחישוב

ביןוהיחס(שנחסכולהוצאותדוגמאותלהלן)מוצריםאותםמכירתאי

.הנחסכתההוצאהשיעוראתמהווה,המכירותלכללשנחסכוההוצאות

מסלול אדום–הוצאה נחסכת 

הנהלת קרן הפיצויים



:לדוגמא–מוצר שלא נמכרכנגד אותו החיסכון בהוצאות חל אך ורק 

עובדשלאמזון

שתייה

פעמייםחדכלים

וחשמלגז

יומיבסיסעלשעובדמלצרשכר

:דוגמא להוצאות שלא נחסכו

קבועההוצאה–ביטוח

קבועההוצאה–דירהשכר

קבועההוצאה–ארנונה

לשלמההמעסיקשחובתקבועההוצאה–קבועיםעובדיםשכר

מסלול אדום–הוצאה נחסכת 

הנהלת קרן הפיצויים



הגשת תביעה 

רטרואקטיביהינוהעיקריותלתקנותהתיקוןשלתחולתו-תחולה

.1/5/2018מיוםהחל

אליהםעסקים-להלןהרשומיםוהישוביםשדרותביישובעסקים

להםשנגרמונזקיםבגיןתביעהלהגישזכאיםיהיו,התיקוןמתייחס

.הספריישוביברשימתהכללתםתאריך–12/11/2018מיוםהחל

הנהלת קרן הפיצויים

אבשלום•
איבים•
גברעם•
שובה•
שדרות•
שלומית•

יכיני•
כפר מימון•
תושיה•
תקומה•
זמרת•



הגשת התביעה  

מהחלשנגרםעקיףנזקלגבילפיצוייםתביעה-התביעההגשתמועד-

05/03/2020ליוםעדתתאפשר11/11/2019ליוםועד1/5/2018

.(התיקוןפרסוםממועדחודשים3)

חגורה"מבצע)14/11/2019עד12/11/2019שביןהאירועבגיןתביעות

.30.4.2020עדלהגישניתן,"(שחורה

כדלקמןיוגשועתידיותתביעות:

הפיצוייםקרןלנציגימיידיבאופןולהודיעלתעדחובהיש–שהתקלקלוחומרים–

.הנזקעל

.חודשים3עדותביעהשבועייםתוךהודעה–אחרנזק–

הנהלת קרן הפיצויים



אופן הגשת התביעה 

לצורךהנדרשותוהאסמכתאותהמסמכיםכלבצירוףתוגשהתביעה

:לרבות,התביעהביסוס

ואסמכתאותלאירועההזמנהתיעוד-אירועבביטולשמקורובנזקמדוברכאשר–

.'וכדומקדמהלתשלוםאסמכתא,התקשרותחוזה,האירועהזמנת:כגון

הינוזהמסוגבפיצוייםלהכרהתנאי-שנתקלקלבמזוןשמקורובנזקמדוברכאשר–

שיגיעמנתעלהקרןלנציגוהמתנההפיצוייםלקרןכאמורנזקעלמידיתהודעה

,בנוסף.המזוןלהשמדתהקרןמנציגרשותקבלת,לחילופין.הנטעןהנזקאתלתעד

.ונזרקשנתקלקלהמזוןרכישתעבורחשבוניותלהציגיידרשהעסקבעל

הנהלת קרן הפיצויים



אופן הגשת התביעה 

מאתרלהורידניתןאותו7113-1'מסטופסגביעלתוגשתביעה

www.taxes.gov.ilהמסיםרשותשלהאינטרנט -

להגישניתןתביעה:

nezekakif@taxes.gov.ilאלקטרונידוארבאמצעות-

איבהפעולותפיצויקרןלידי–38גוריוןבןדרךלכתובתבדואר-

לקבלניתןלפניותמענה:

08:30-15:00:השעותבין'ה',ד',ב',אבימים4954*מספרבטלפון-

076-8093570בפקסאו,074-7167028בטלפוןאו

nezekakif@taxes.gov.il:אלקטרונידואר-
הנהלת קרן הפיצויים

http://www.taxes.gov.il/
mailto:nezekakif@taxes.gov.il
mailto:nezekakif@taxes.gov.il


לימים שקטים ורגועיםבהצלחה ובתקווה 

הנהלת קרן הפיצויים

הנהלת קרן הפיצויים


