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חוזר מקצועי מספר 59/14
ברצוננו לעדכנכם ,כי בהתאם לסיכום ועדת חוץ וביטחון מיום  16ביולי  ,2014העקרונות למתן
פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממבצע "צוק איתן" יהיו בדומה לעקרונות אשר נקבעו
במהלך מבצע "עמוד ענן" .בהתאם לכך הוועדה האריכה את ההגדרה של "מצב חירום בעורף".
כמו-כן ,נקבע כי האוצר יידרש להכיר בישובים הממוקמים במרחק של עד  40ק"מ מרצועת עזה
כיישובי ספר.
מניסיון העבר אנו יכולים להניח ,כי לאחר סיום מבצע "צוק איתן" ,תפרסם רשות המסים הנחיות
בנוגע למנגנוני פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים ,שינבעו מהלחימה.
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם ,כי למרות שהוראות סופיות טרם פורסמו ,ישנם מספר צעדים
שניתן לנקוט כבר עכשיו ,כדי לאפשר את הוכחת הנזק בעתיד:
•

צבר הזמנות  -בעבר ניתנה לענפי התיירות והמלונאות אפשרות לפיצוי עבור תקופה ארוכה
יותר מאשר תקופת המבצע )בשל ההשלכות של המבצע גם על התקופה שלאחריה והחשש
הקיים אצל המבקרים(.
אחד מהקריטריונים לקבלת פיצוי בגין תקופה ארוכה יותר מסתמך על ניתוח צבר הזמנות
המבצע לפני המבצע ובמהלכו)על ההזמנות להיות מסודרות לפי תאריכים ,לפי פרטים
אישיים ,לפי מחיר וכדומה( ועל השינויים בצבר הזמנות זה )עבור תקופת המבצע והחודשים
שלאחר מכן(.
מכיוון שישנן מערכות אשר אינן מאפשרות הדפסת צבר הזמנות ליום ספציפי ,או אם לא
עובדים עם מערכת מסודרת  -אנו ממליצים להדפיס את צבר ההזמנות ולשמרו נכון לתאריך
 7ביולי  ,2014וכן להדפיס את צבר ההזמנות המעודכן בכל יום ויום ,על מנת שאפשר יהיה
להוכיח לאחר מכן את הפגיעה.
הדברים עשויים להיות נכונים גם לעסקים שאינם בתחום התיירות והמלונאות ,אך מאפייני
הלקוחות שלהם דומים ,כגון עסקים בתחום הבידור והפנאי ,אולמי שמחות ,צלמים וכדומה.

•

ביטולים  -אם ישנם ביטולים או שינויים כלשהם במערך הפעילות ,הנובעים מהחלטת
לקוחות או ספקים )ביטול הזמנת מוצרים ,עיכוב בהגעת ספקים וכדומה(  -מומלץ לבקש
מלקוחות וספקים אלו לשלוח לכם מכתב ,המסביר את הקשר בין הביטול למצב הביטחוני,
אם קיים .שמרו הוכחות אלו לצורך תביעה עתידית מול רשות המסים.

•

הפסקות בייצור  -במפעלים תעשייתיים או בכל מקום אחר שבו שגרת הפעילות במהלך היום
נפגעת כתוצאה מאזעקות וירידה למרחבים מוגנים  -יש לשמור תיעוד לגבי מועד האזעקה,
לגבי אופי ההפרעה לפעילות ולגבי משך ההפסקה .ככל שניתן יהיה להציג יותר מידע על
הפסקות כאלו ) - (logפעילות של מכונות ,תיעוד של מערכות מחשב ,שיחות עם עובדים
וכדומה  -כך יגדל הסיכוי לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם.
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