
הנושאים עליהם נדבר

.והתקנותהחוקפיעלעקיףנזקמהו•

ירוקומסלולאדוםמסלול:תביעהלהגשתהמסלולים•

-האדוםבמסלולההוכחהודרךאפשרייםנזקראשי•

.התעשייהבתחום

לרשותהתעשייניםביןציפיותותיאוםפתוחהשיחה•

המסים



מסלול אדום–נזק עקיף 

להגישספרמישובניזוקרשאיפיצוייםוקרןרכושמסלחוקבהתאם

.מלחמהמצבבעקבותשנגרם"עקיףנזק"בגיןלפיצוייםתביעה

ישובבתחוםמלחמהמנזקכתוצאהרווחמניעתאוהפסד"–עקיףנזק

עקב,ספרישובבתחוםהמצוייםנכסיםלנצלאפשרותאימחמתאו,ספר

איבהפעולותעקבאוהאויבשלהסדיריםהצבאותידיעלמלחמהפעולות

."לישראלהגנהצבאידיעלמלחמהפעולותעקבאוישראלנגדאחרות



מסלול אדום–נזק עקיף 

בתביעה"עקיףנזק"בעבורפיצוילקבלתהתנאיםכי,עולההסעיףמלשון

"האדוםמסלול"הלכינויזכהאשרתביעהמסלול–החוקמכחהמוגשת

:כדלקמןהינם

ספרמיישובהואהניזוקכי•

לושנגרםהנזקשביןהסיבתיהקשראתמוכיחהניזוקוכי•

האיבהאוהמלחמהפעולותובין

ממשינזקנגרםכימוכיחהניזוקכי•



הקשר סיבתי

בתחום  כתוצאה מנזק מלחמה הפסד או מניעת רווח "–נזק עקיף

בתחום או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים , ישוב ספר

...עקב פעולות מלחמה, ישוב ספר

:דוגמא

הלחימהבטרםעודלקוחשלקניותצמצום•

פוליטיותמסיבותהמלחמהבזמןלקוחעזיבת•



רמת הוכחת הקשר סיבתי

:קטיףגושד"פסבנאורמרים'השהעליוןש"ביהמנשיאת'כב

-אי.פרטניותראיותעלמטבעּהלהתבססנדרשתפרטניתהכרעה"

בהעדרהתובענהשללדחייתּהמובילהמתאימותראיותשלהצגתן

,פרטניותראיותלהגישלאשבחרואלההםמשהמשיבים.ראיות

."לפתחםהעררועדתבידיהתובענותשלדחייתןרובצת



הקשר סיבתי

:,פיצוייםוקרןרכושמסמנהל'נמ"בעבקעות'ו'ת'ס6904/97א"רע

עליואשר,התובעעלמוטלהפיצוייםחוקלפיבתביעההשכנוענטל"

גםכך.ההסתברותבמאזןאזרחייםבהליכיםכמקובלתביעתואתלהוכיח

."זובסוגיהדנואשרהמחוזייםהמשפטבתיעקביבאופןקבעו



לא נזק ערטילאי–נזק ממשי 

הכוונה לנזק שתפס מקום במציאות ולא לנזק ערטילאי –נזק ערטילאי 

:ותיאורטי

פרמיותאבדןתביעתדחיית–רכושמס'נביטוחסוכנויותרוזן•

בזמןהשיווקביכולתירידהעקבשנמנעושנטעןועמלותמפוליסות

!!קדימהשנים10,המלחמה

חדשהאינטרנטחברתתביעתדחיית–רכושמס'נגלישותכנעןערר•

שלאעתידייםלקוחותאבדן,עתידימוניטיןאבדןשתבעהובהקמה

.עתידירווחיםאבדן,קיימיםהיו

עסקאותאובדן,מכרזיםאובדןטענת•



נזק ברור וחד משמעי–נזק ממשי 

באופןעליולהצביעשניתןלנזקאלאכללילנזקלאהכוונה–ממשינזק

:ומסובךמורכבוברורמיוחדיםבאמצעיםצורךוללאברור

באזורעסקמניהולהנובעכלכלינזקכלעללפצותבאלארכושמסחוק"

נזקעלקושיללאלהצביעניתןשבהםנזקיםסוגיאותםעלרקאלא,ספר

שלומהיריעיללפיצוימכשירלהוותנועדרכושמס...משמעיוחדגורף,ברור

כאלהלנזקיםרקמתייחסהואולכן(איבהפעולותלרבות)מלחמהנזקי

...מסובךבירורהדורשים"לנזקיםולא"ופשוטהקלהלהוכחההניתנים

.(פיצוייםוקרןרכושמסמנהל'נהנקרהראש5779/97ש"ע")



תעשייה-מסלול אדום 

,עסקיםסוגישלרחבמגווןקייםהתעשייהובתחוםמאחר–תעשייה

.האדוםבמסלולהינההנזקלהוכחתיותרוהנכונההמדויקתהדרך

:נקבע" שווי של נזק עקיף"במסגרת הגדרת 

הנזק הממשי ואילו  –לגבי נזק שמקורו בחומרים שנתקלקלו –" בתעשיה"

הנזק הממשי ובלבד שהנזק נגרם עקב הפסקת –לגבי נזק שמקורו אחר 

בוטל בתקנות הוראת השעה*;שעות24-ייצור של למעלה מ



תעשייה-מסלול אדום 

:ראשי נזק אפשריים בתחום התעשייה

המפעל הפסיק לייצר  , בעקבות הפסקת הפעילות–אובדן ייצור 1.

.והדרישה היא להכיר בכמות הייצור שלא יוצרה 

בכפוףהמפעלשלהייצורדוחותבדיקתמחייבתהנזקהוכחת•

.נתוןיוםבכלהמפעלשלהעבודהלשעות

מכירותלאובדןגרםהייצוראובדןכילהוכיחצורךיש,לכךבנוסף

.רווחאובדן=ייצוראובדןבהכרחשלאכיוון



ראשי נזק אפשריים בתחום התעשייה

קיימים מפעלים שאובדן   –השלמת ייצור בדרך של שעות נוספות .2

במלואו בדרך של עבודה במשמרות/ הייצור שנגרם יוחזר בחלקו 

ע"שכלמפעל שכזה אנו נבחן הפיצוי בדרך של החזר . ובשעות נוספות

.ובתשלום שעות נוספות לפרק הזמן הדרוש להחזר הייצור שנמנע

, קיימים מפעלים שלאור היעדרות עובדים מקצועיים-פגיעה באיכות הייצור . 3

או נגרמו הפסקות עבודה  /העסיקו בקווי הייצור עובדים שאינם מקצועיים ו

התביעה  –אשר הביאו לירידה באיכות המוצר' כתוצאה מירי טילים וכד

.  יכולה לכלול הפסד כתוצאה מירידה באיכות המוצר

במצבהפסילהשיעורלעומתהפסולההייצורכמותאתבוחניםאנוכזהבמקרה

.(ייצורפחת/ייצורחות"דו)רגיל



שהוציאבהוצאותלהכירניתןהתקנותפיעל–נזקלהקטנתהוצאות.4

לעמודשרוצהמפעל,למשלכךהעקיףהנזקאתלמזערמנתעלהניזוק

אתלהעבירנאלץ,ל"בחולקוחמולאלשהתחייבהזמניםבלוחות

.אוויריתבהובלה–ימיתבהובלהבמקוםהמוצרים

.שנגרםההפסדאתמהווההעלויותהפרש

הזמנותבוטלו,הפעילותהפסקתעקב–ומכרזיםהזמנותביטולי.5

עמידהיכולתאיעקבבמכרזיםזכייהביטולאובמפעללייצורשיועדו

.שנקבעוזמניםבלוחות

ודחייתההזמנותמביטולכתוצאהשנגרםההפסדמהולבחוןיש

.הזמנותוביטוליהזמנותלהציגחובה–במכרזהזכייה

ראשי נזק אפשריים בתחום התעשייה



חויב  בעקבות פעולת המלחמהעקב דחייה באספקה –דחייה באספקה .  6

.המפעל בתשלום קנסות

הסכם מהו גובה הקנס שנגרם למפעל והאם אין  / יש לבחון אל מול החוזה 

.אחרת לדחייה שמקורה אינה במצב הבטחוני" תרומה"

בכדי לעמוד בלוחות זמנים מפנה המפעל חלק מהייצור לקבלני משנה או  .7

יש להוכיח שההעברה לקבלן משנה נשעה כחריג  –למפעלים אחרים 

וכן לבחון מהו הפרש עלות הייצור בין ייצור  , ובעקבות פעול ת המלחמה

.במפעל לבין ייצור במפעל אחר

ראשי נזק אפשריים בתחום התעשייה



אומהזמןבחלקשעבדומפעלים–הנזקלהקטנתההוצאותבמסגרת.8

,לעבודהשהופיעולעובדיםבונוסיםשילמו,לעבודשחוייבוחירוםמפעלי

הלינו,הטיליםלטווחמחוץמשפחתםעםששהולעובדיםהסעותקיימו

.'וכולעבודהשיופיעומנתעלסמוכיםמלוןבבתיעובדים

פעולותבעדהניזוקשהוציאהוצאות-"הנזקלהקטנתהוצאות"

שלדעתובלבד,היקפואתלהקטיןבמטרההנזקקרותבעתשנעשו

שנמנעהנזקבהיקףבהתחשבהיתרבין,להוציאןסבירהיההמנהל

;אלהפעולותידי-על

ראשי נזק אפשריים בתחום התעשייה



:האדוםבמסלולהמחזורים"בשיטתתביעה.9

שניתןלבלשיםישמחזוריםירידתהינוהנזקמראשיואחדבמידה

לחודשימקובעיםלאאנוזאתעםויחדצמיחהזהנזקבראשלתבוע

.והפיצויהבסיס

אלאעקיףנזקבעדפיצוייםישולמולא":קובעלחוק38סעיף

."גורמיולסילוקסבירבאופןהדרושההזמןלתקופת

ראשי נזק אפשריים בתחום התעשייה



:משלים הוצאה נחסכת

.מטרתו לבטא את שיעור ההוצאות שנחסכו בהיעדר ייצור המוצר

החישוב נעשה בצורה פרטנית ולא  , מאחר ומדובר בתביעה במסלול האדום

.על פי הנוסחה שבמסלול המחזורים

בהוצאה הנחסכת יכללו את כל תשומות המפעל שנחסכו עקב הירידה  

.מכירות/יצור

מסלול אדום–משלים הוצאה נחסכת 



:לדוגמא–כנגד אותו גורם יצור שלא יוצר או נמכר החיסכון בהוצאות חל אך ורק 

מותנה יצור–חומר גלם •
מכירה/מותנה יצור–הובלה •
מכירה/מותנה יצור-הוצאות חרושת •
לא –מאחר ומשולם על ידי המעביד )מכירה /מותנה יצור-שכר עבודה •
(נחסך•
מכירה/מותנה יצור-עמלות לספקים •
מכירה/מותנה יצור-חשמל •
מכירה/מותנה יצור-פחת •

:דוגמא להוצאות שלא נחסכו
הוצאה קבועה–ביטוח •
הוצאה קבועה–שכר דירה •
הוצאה קבועה–ארנונה •

מסלול אדום–משלים הוצאה נחסכת 



18

!תודה רבה



מסלול אדום–נזק עקיף 

:ספרישובמהומגדיררכושמסלחוק35סעיף

,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,האוצרששרישוב-"ספרישוב"•

ועדתבאישור,האוצרששראזורוכן,ספרישובשהואעליוהודיע

קצובהלתקופהספרישובשהואעליוהודיע,הכנסתשלהכספים

;שקבע

השעההוראתתקנותמכח-הספריישובירשימתהרחבת•



המסלולים הירוקים

עקיףנזקבגיןתביעהלהגישהמיוחדבאזורניזוקכלרשאי,ככלל

ברשימתנמצאהואאםאלא)הבאיםהמסלוליםמתוךבאחד

:(החריגים

שנעדרוהעובדיםשכרחישוביעלהמתבססמסלול-שכרמסלול❑

.חלקהאוכולההפיצויבתקופתמהעבודה

–מ"מעמחזוריהשוואתעלהמתבסספיצוימסלול-מחזוריםמסלול❑

.עיקרימסלול

שישנםהתפיסהעלהמתבסספיצוימסלול-שוטפותהוצאותמסלול❑

ההוצאותאתהגדילוהעסקיהמחזורעלשמירהשלצורךעסקים

.השוטפות

לעובדיועבודהשכרשילםהמעביד-המסלוליםבכלהפיצוילקבלתתנאי

.שנעדרו
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האזור המיוחד שהוגדר •

בתקנות צוק איתן

לאזורבהתאםנקבעהמיוחדהאזור–

לגביוהבטיחוןשרידיעלשהוכרז

הכרזה–בעורף"מיוחדמצב"

הביטחוניותהסמכויותאתהמעבירה

הביטחוןלשרוהאזרחיות

ביוםפעםיוצאתזאתבעקבות–

פיקוחידיעלהתגוננותהנחיית

העורף

הנהלת קרן 
הפיצויים



ההבדל בין המסלול האדום  
לירוק

.הירוקלעומתפיצויבתקרתמוגבלאינואדוםמסלול-הפיצויתקרת•

.הירוקלעומתהחישובדרךאתמגבילאינואדוםמסלול–החישובדרך•

,יותרגבוהההוכחהרמתנדרשתהאדוםבמסלול–ההוכחהרמת•

מהנוסחההמתקבלתשהתוצאההנחהעלמבוסס–הירוקהמסלול

.מהמבצענובעת




