
 

 

 תשע"ט סיון ט"ותל אביב, 
 2019, וניי 18                 

 

 לכל חברי התאחדות

 20/  2019חוזר מנכ"ל 

 לכבוד
 המנהל/ת הכללי/ת

 
 .2019.31שכר העובדים לאור ההתחממות הביטחונית החל מיום הגשת תביעות לפיצוי הנדון: 

 
יחד עם קרן הפיצויים  ,לאור פעילותה הרבה של התאחדות התעשייניםכי  אנו שמחים לעדכנכם

מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום  תקנותהארכת פרסם משרד המשפטים את  ברשות המסים,
 .2019, עד לסוף שנת 2019 – טפיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה(, התשע"

 
קרן הפיצויים ברשות המסים את הוראות הביצוע וטפסי  (,17.6.2019היום ) פרסמה בהתאמה,

 .הגשת הבקשות לקבלת פיצוי בגין תשלום שכר העובדים
 

נועד לספק למעסיקים מסלול מהיר והצהרתי הפיצוי 'המהיר' בגין שכר העובדים מסלול אציין כי 
גשת וקבלת לצורך קבלת פיצוי בגין היעדרות עובדים ובמטרה להקל בבירוקרטיה ובמשך הזמן בה

 הפיצוי.
 
 לחץ כאן –עיון בתקנות ל

  לחץ כאן –לעיון בהנחיות הביצוע של קרן הפיצויים 
  לחץ כאן –לטופס להגשת תביעות לפיצוי בגין שכר 

 לחץ כאן –רף לאור המצב הבטחוני ולמועדים בהם ניתנו הנחיות פיקוד הע
 

 :רףבעבור מועדים בהם ניתנו הנחיות התגוננות מטעם פיקוד העו מועדים להגשת תביעות
 .31.10.19עד ו 1.7.19ניתן להגיש החל מיום  – 30.6.19ועד  1.1.19בעבור ימי לחימה מיום  .1
 .30.4.20עד ו 1.1.20החל מיום ניתן להגיש  – 31.12.19ועד  1.7.19בעבור ימי לחימה מיום  .2

 
בשבועות הקרובים ייחתם הסכם קיבוצי בדבר חובת תשלום שכר לעובדים בגין ימי היעדרות 

 .מהעבודה בהתאמה להודעות פיקוד העורף. נשוב ונעדכנכם עם חתימת ההסכם הקיבוצי

 :התאחדות התעשיינים עומדת לרשותכם במתן שירות מלא ומקיף בנושא
 
  בהגשת התביעות לפיצוי בגין שכר העובדים (1)

הפיצויים ועד : קבלת המידע, סיוע במילוי הטפסים והגשתם, ליווי מקצועי עם קרן לרבות
 לקבלת הפיצוי בפועל.

 
, דוא"ל 052-6893720תוכלו לפנות אל אביב חצבני, מנהל מרחב דרום, 

 avivh@industry.org.il. 
 

  םתשלום שכר עבודה לעובדייחסי עבודה ובנושא  (2)
 industry.org.ilmichalh@ , דוא"ל 5198824-03אגף עבודה ומשאבי אנוש,  תוכלו לפנות אל

 
בעמוד הבא יפורטו מדריך הכולל את עיקרי השלבים להגשת התביעה לקבלת פיצוי בגין שכר 

 בקבלת פיצוי בהתאם להנחיות פיקוד העורף. העובדים לשימושכם, לרבות המועדים המזכים
 

 בברכה,
 

 רובי גינל
 מנכ"ל

 

https://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0izhjuuosRgnTH%2FfxeRbyhE%3D
https://taxes.gov.il/RealEstateTaxation/Documents/HoraotBitsua/hor-3-2018_ACC.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/CF7226-2018.pdf
https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Documents/Tensioninthesouth/WarDamageandIndirectDamage-2019.pdf
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