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 כללי

 :הוראה זו דנה באישור תביעות כלהלן  .1

 .תביעות אזרחים לפיצויים בגין "נזק מלחמה ונזק עקיף" שנגרם לרכושם .א

 .לפיצוי כתוצאה מ"פגיעת איבה" ,שניזוקו נזקי גוף ,תביעות נפגעים .ב

 :בהתאם לחוקים הבאיםהוראה זו מופעלת  .ג

 .1970-תש"ל ,חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  (1

; ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( -1961תשכ"א ,חוק מס רכוש וקרן פיצויים (2
  -1973.תשל"ג ,)נזק מלחמה ונזק עקיף(

 מטרה

כס ניזוק "נזק לקבוע את הסמכות והתהליכים למתן תעודה המעידה על כך שנ ,מטרת הוראה זו  .2
 .ולמתן אישור כי פגיעה שארעה היא "פגיעת איבה" ,מלחמה ונזק עקיף"

 אחריות

לאגף היועמ"ש למעהב"ט  .ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח אחראי לביצוע הוראה זו  .3
 .אחריות מטה להוראה

 שיטה

 נזק מלחמה ונזק עקיף )נזקי רכוש(

על סמך חוק מס  ,משולמים ע"י משרד האוצר ,עקיף" שנגרם לרכושפיצויים בגין "נזק מלחמה ונזק  .4
 .(36-35)סעיפים  1961 -תשכ"א  ,רכוש וקרן פיצויים

לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק  6בהתאם לסמכותו לפי תקנה  ,שר הביטחון .5
תביעות וביטוח באגף מינה את ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט ל 1973, -תשל"ג  ,מלחמה ונזק עקיף(

 .שנכס פלוני ניזוק "נזק מלחמה ונזק עקיף" ,המעידה על כך ,היועמ"ש למעהב"ט ליתן תעודה

יפנה למשרד מס רכוש אזורי הקרוב למקום מגוריו וימלא  ,כאמור לעיל ,אזרח המעוניין להגיש תביעה  .6
 .טופס תביעה

אל ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט  ,וןאם מוצאים זאת לנכ ,מנהל מס רכוש או הניזוק רשאים לפנות .7
שנכס מסוים ניזוק "נזק מלחמה ונזק עקיף" כפי  ,על מנת לקבל תעודה המעידה ,לתביעות וביטוח
 שיפורט בהמשך.

או /היועץ המשפטי ו/לשב"כ ,עפ"י שיקול דעתו ,ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח יפנה  .8
 .כדי לקבל את הערכתם והתייחסותם למקרה ,או לגורמים אחרים/או לר' אמ"ן ו/ו למשטרה

 .כאמור לעיל ,תעודה ,ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח ימציא למנהל מס רכוש ולניזוק  .9
 .דוגמת התעודה מצורפת כנספח א' להוראה זו

 ,מחליט מנהל מס רכוש בדבר זכותו של הניזוק לפיצויים 6,עפ"י תקנה  ,לאחר המצאת התעודה  .10
 .ושיקום הנזק שיעורם

יום מיום שהובאה  30תוך  ,רשאי לערער ,אזרח הרואה עצמו מקופח מהחלטת מנהל מס רכוש  .11
לבית  ,בבעיה משפטית בלבד ,ניתן לערער ,על ועדת ערר .(11לוועדת ערר )תקנה  ,ההחלטה לידיו

 .א'( 12יום מיום שהובאה ההחלטה לידי המערער )תקנה  30המשפט המחוזי וזאת תוך 
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 ת איבה )נזקי גוף(פגיע

מפוצה ע"י המוסד לביטוח לאומי מכספי תקציב  ,כתוצאה מ"פגיעת איבה" ,שניזוק נזקי גוף ,נפגע  .12
 1970. -תש"ל  ,על סמך חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,משרד האוצר

בהתייעצות עם  ,)א'( לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה10בהתאם לסמכותו לפי סע'  ,שר הביטחון .13
מינה את ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח לכהן כ"רשות  ,שר הרווחה ושירותים החברתיים

 .כי פגיעה שאירעה היא "פגיעת איבה" ,שבסמכותה לאשר ,מאשרת"

יפנה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו  ,כאמור לעיל ,אדם המעוניין להגיש תביעה  .14
 .ס תביעהוימלא טופ

שידאג להעביר את התביעה להחלטת  ,הטופס יועבר מסניף המוסד לביטוח לאומי למשרד הראשי  .15
 .כפי שיפורט בהמשך ,"הרשות המאשרת"

או לר' /או למשטרה ו/היועץ המשפטי ו/לשב"כ ,עפ"י שיקול דעתה ,"הרשות המאשרת" רשאית לפנות   .16
 .יחסותם לאירוע נשוא התביעהכדי לקבל הערכתם והתי ,או לגורמים אחרים/אמ"ן ו

אלא  ,מהיום שהתביעה הגיעה לידיה ,תוך שלושה חודשים ,"הרשות המאשרת" תיתן את החלטתה  .17
 .מטעמים מיוחדים שירשמו בתיק התביעה ,אם החליטה להאריך את התקופה האמורה

לפי שם לתת אישור כולל לאירוע או אישור ייחודי  ,עפ"י שיקול דעתה ,"הרשות המאשרת" רשאית  .18
 .הנפגע

לתת אישור זמני בע"פ כאשר הנסיבות מחייבות זאת  ,עפ"י שיקול דעתה ,"הרשות המאשרת" רשאית  .19
האישור בע"פ מגובה  .)כגון אם קיים צורך מיידי במתן טיפול רפואי בבית חולים או בהלוויה ממלכתית(

 .אח"כ באישור בכתב

יינתן ע"י "הרשות המאשרת" עפ"י בירור ראשוני שיערך עם העוזר  ,לעיל 19כאמור בסע'  ,אישור  .20
המוסד לביטוח לאומי או עם המטה הארצי במשטרת ישראל או עפ"י /הראשי בענף נפגעי פעולות איבה

 .הודעה מהנ"ל

כאמור  ,את החלטתה ע"ג טופס ,המשרד הראשי/תעביר למוסד לביטוח לאומי ,"הרשות המאשרת"  .21
 .מצורפת כנספח ב' להוראה זו דוגמת הטופס .לעיל

בפני "ועדת עררים" אשר  ,אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטת "הרשות המאשרת" רשאי לערער עליה  .22
  .בראשה עומד שופט המתמנה ע"י שר המשפטים

 .אין ערעור על החלטת "ועדת העררים"

התגמולים לנפגעי  לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק ,הסמכות הייחודית ,לבית הדין האזורי לעבודה  .23
 .פעולות איבה
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 מדינת ישראל

 
 ( 1)נספח א'

 משרד                      הביטחון
 אגף      היועמ"ש      למעהב"ט
 חטיבת      תביעות       וביטוח

 :תאריך
 -מס"מ

 ם-מס רכוש וקרן פיצויים אזור י :אל
 14רח' כורש 

 91000מיקוד 

 ,תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( - 6תעודה לפי תקנה  :הנדון
 1973 -התשל"ג

 :המודיע
 :שם התובע

 :תיקכם
 :מקום הנזק

 :תאריך הנזק
 הנכס:

 
 

 (.....עפ"י עמדת מ"י )ירון מרישום פלילי בתחנה  .1
 .איבהאין בידי משטרת ישראל ממצאים המצביעים על כך שהנזק נגרם כתוצאה מפעולות 

 35לאור האמור לעיל לא ניתן לאשר כי האירוע הנ"ל הינו בגדר נזק מלחמה כמשמעותה בסעיף   .2
 1961. -התשכ"א  ,לחוק מס רכוש וקרן פיצויים

 .התייחסות מ"י :לוט

 ,בברכה

 ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח                                               
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 ישראלמדינת  

 ( 2נספח א')

 משרד                      הביטחון
 אגף      היועמ"ש      למעהב"ט
 חטיבת      תביעות       וביטוח

 :תאריך
 :מס"מ

 ם-מס רכוש וקרן פיצויים אזור י :אל
 14רח' כורש 

 91000מיקוד 

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום - 6תעודה לפי תקנה  :הנדון

 1973פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( התשל"ג 

 :המודיע
 :שם התובע

 :תיקכם
 :תאריך הנזק
 :מקום הנזק

 :הנכס

קיים חשד סביר שהנזק נגרם כתוצאה מפעולות  ,עפ"י עמדת מ"י )שם המאשר ממשטרת ישראל(  .1
 .איבה

 
 35בסעיף  לאור האמור לעיל הריני מאשרת כי האירוע הנ"ל הינו בגדר נזק מלחמה כמשמעותה  .2

 1961. -התשכ"א  ,לחוק מס רכוש וקרן פיצויים
 

 .התייחסות מ"י :לוט

 ,בכבוד רב

 ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח                                                               

  

http://portalp2.mod.int:50000/irj/go/km/docs/documents/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9e%d7%aa/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%2048.07%20-%20%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%20%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f%20%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%20%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94%20%d7%95%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%90%d7%99%d7%91%d7%94


 

 

 

 אישור תביעות לפיצויים בגין נזקי מלחמה ופגיעות איבה 48.07מס'  הוראת משרד הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 תביעות וביטוח פרק
 היועמ"ש למעהב"ט אחריות מטה

 א' סיון תש"פ 24.05.2020 תאריך עדכון אחרון
 / גית"ם משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

    

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 7מתוך  6עמוד 

 

 

 מדינת   ישראל

 (1)נספח ב'

 הביטחון                   משרד   
 היועמ"ש      למעהב"טאגף      
 וביטוח       תביעות     חטיבת 
  -:תאריך
 -מס"מ 

 המוסד לביטוח לאומי
 ירושלים 13רח' ויצמן 

 91909מיקוד  

 1970 -תש"ל  ,איבה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות 10החלטת הרשות המאשרת על פי סעיף 

 :בתשובה למכתבכם

 פרטי הנפגע  .1

    

 תאריך לידה זהותמס'  שם פרטי שם משפחה

 

 פרטים על הפגיעה  .2

 :תאריך הפגיעה

 :תוצאות הפגיעה

 :מקום הפגיעה

 החלטת הרשות המאשרת  .3

 :נימוקים ,מאשר את הפגיעה שאירעה כ"פגיעת איבה"

 גורם ממליץ

 ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח                                                                   

 הרשות          המאשרת
  

http://portalp2.mod.int:50000/irj/go/km/docs/documents/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9e%d7%aa/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%2048.07%20-%20%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%20%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f%20%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%20%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94%20%d7%95%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%90%d7%99%d7%91%d7%94


 

 

 

 אישור תביעות לפיצויים בגין נזקי מלחמה ופגיעות איבה 48.07מס'  הוראת משרד הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 תביעות וביטוח פרק
 היועמ"ש למעהב"ט אחריות מטה

 א' סיון תש"פ 24.05.2020 תאריך עדכון אחרון
 / גית"ם משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

    

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 7מתוך  7עמוד 

 

 מדינת  ישראל

 ( 2)נספח ב'

משרד                      הביטחון 
 אגף      היועמ"ש        למעהב"ט
 חטיבת       תביעות        וביטוח

  -:תאריך
 -מס"מ 

 המוסד לביטוח לאומי
 ירושלים 13שד' ויצמן 

 91909מיקוד 

 1970 -תש"ל  ,התגמולים לנפגעי פעולות איבה לחוק 10החלטת הרשות המאשרת על פי סעיף 

 :בתשובה למכתבכם

 פרטי הנפגע  .1

    

 תאריך לידה מס' זהות  שם פרטי שם משפחה

 

 פרטים על הפגיעה  .2

 :תאריך הפגיעה

 :תוצאות הפגיעה

 :מקום הפגיעה

 החלטת הרשות המאשרת  .3
 :לא מאשר; נימוקים

 :זכות הערעור
רשאי התובע לערער על  1970, -תש"ל  ,לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 11לפי סעיף 

 .יום שבו הגיעה לידיעתו ההודעה על החלטת הרשות 60תוך  ,החלטת הרשות המאשרת

 גורם ממליץ

 ס' בכיר ליועמ"ש למעהב"ט לתביעות וביטוח                                                                
                                                                            

 שות                המאשרתהר                                                                           

http://portalp2.mod.int:50000/irj/go/km/docs/documents/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9e%d7%aa/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%2048.07%20-%20%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%20%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f%20%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%20%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94%20%d7%95%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa%20%d7%90%d7%99%d7%91%d7%94

