יחייבו
הקייטנה
בוטלה11
אותיבתשלוםמלא?

העסקשלינפגעמטיל
פיצוי?
איראקבל

$TS1$ולפיה$TS1$
ול־
אם רשויות הביטחון הוציאו הנחיה
בבתימלון אזרחים שביתם ניזוק באופן שאינו
מתחתנים .שילמנו
אנחנו
העסק שלי נפגע מטיל .מה
להימנע מתנועהולהיות בקרבת
$DN2$ולפיה $DN2$יש
פיה
מאפשר מגורים בו .הפיצוי עבור הנזק מתבצע
קדימה לבעל האולם,
דמי
עליי לעשות?
שטחים מוגנים ,לא ניתן חוזית לחייב
בהעברת כסף בהתאם לנזק או בשיקום של
אם מדובר בנזק ישיר ,חשוב לצלם הכל בזמן
את
אי־אפשר לקיים
אבל
את החברה לשלוח טכנאי תוך סיכון חיי
הנכס,תלוי במצבו ובבחירת הניזוקים.
אמת .ישלהזמיןבעלי מקצועשיוכלו לתת
החתונה בגלל המצב .מגיע לנו
אדם .עם זאת ,אם מצב הלחימה נמשך,
מפצים על נזק
איך
את חוות דעתם מולבעלי המקצוע של מם
החזר?
תאפשר לצרכןלהזמין
שהחברה
ראוי
שברשותי?
לחפצי בית
רכוש .אם מדובר בנזק עקיף כלומר כלכלי
מצב הלחימהעלול לגרום לכך שבע־
$TS1$שבעלי$TS1$
טכנאי פרטי ,והיא תפרע את התשלום
חפציו הביתיים של כל תושב המצויים בדירת
חשוב לתעד ולרשום את השינויים שנגרמו
לי
$DN2$שבעלי $DN2$שמחה ירצו לבטל אירוע ,אם מתוך לטכנאי.
מגוריו מבוטחים בפני נזקי מלחמה ,כשהפי־
$TS1$כשהפיצר$TS1$
בעסק שיש להם קשרלמצב.
חשש
מהפצצות,
וחשש
פחד
מאי־הגעת
$DN2$כשהפיצר$DN2$עליהם מתבצעלפי מחירון של סוגי ״חפצי
צר
לקבלת
תביעה
איך
מגישים
העימות
תושב קו
אני
אורחים או בשל הנחיות פיקוד העורף,
המשפחה .אין זכאותלפיצוי בגין
בית״וגודל
כספים?
ונרשמתי לחדר כושר אני יכול
ולפיהן ישלמנוע התקהלות של יותר
תכשיטים וחפצי
אובדן כסף מזומן והמחאות,
לפיצויים בדרך
חשוב לתעדולהגיש תביעה
מ־  100אנשים .מצד שני ,פרנסתם של
להקפיא את המנוי?
אמנות שנפגעובאירוע.
המיטבית לאחר בריקה בין מסלולי הפיצוי
בעלי אולם
התקשרות עם חדר כושר יש
השמחות עלולהלהיפגע .לרוב ,בכל
מה לגבי נזק לכלי רכב?
השונים.
המחוקק הסדיר ביטול עסקה מטעמים
אפשרות להקפיא את המנוי ומצב של
רקטות או
בעלי כלי רכב שניזוקו
מפגיעת
עליון .בעבר נקבע על ידי בית
של כוח
מקונים
התרוקנה
החנות שלי
לחימה מהווהעילה לבקש להקפיא את
טילים מופנים מיידיתלתיקון הנזק בכל מו־
$TS1$מוסך$TS1$
המשפט כי מצב של מלחמה הוא מצב המנוי .מצב של לחימה לא מאפשר למ־
$TS1$למכון$TS1$
המצב הביטחוני.
בגלל
$DN2$מוסך $DN2$שיבחרו ,ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת
סך
ידוע בישראלולכן לאיכוללהוות ״כוח
כון
$DN2$למכון $DN2$לספק את השירותולכן חובהעליו
ההפסד?
על
יפצו אותי
הפיצויים יאשר את התיקוןלפניביצועו.
מאוחרת יותר נק־
$TS1$נקבע$TS1$
עליון״ אולם בפסיקה
לאפשר להקפיא את המנוי ו/או לזכות
החוק לא קובע פיצוי אוטומטי על
$DN2$נקבע $DN2$כי ישלבחון בכל מקרה מה הייתה
בע
את הצרכן.
נזקכלכלי עקיף ,כגון סגירת העסק
השפעת המקרה החריג עלביטול העס־
$TS1$העסקה$TS1$.
בעקבות המצב הביטחוני ,אלא אם
הבן שלי הולך לקייטנה
$DN2$העסקה $DN2$.אדם שביטל אירוע עקב צו למשל,
קה.
מדובר ביישובי ספר כמו יישובי
המצב
פרטית ,אבל בגלל
ההסכם
יכוללטעון כי ניתן לבטל את
גררהגבול שחווים נזק מיידיולכן
ביטול .אם בית העסק לא
בלי לשלם דמי
הקייטנה לא פועלת .צריך
במקרים אח־
$TS1$אחרים$TS1$,
נקבע מענה עבורם.
יסכים לבטל את ההסכם ללא דמיביטול
לשלם על כל החודש?
$DN2$אחרים $DN2$,למדינה יש סמכות להחליט
רים,
ו/או השבה של דמי הקדימה ,ניתן להגיש
במצב הזה לא ראוי לבקש מההורים את
בהתאם לקריט־
$TS1$לקריטדיונים$TS1$
על מתן פיצוי
תביעה לבית משפטלתביעות קטנות התשלום עבור הקייטנה שלאהופעלה
$DN2$לקריטדיונים $DN2$שנקבעים בתיאום עם אר־
$TS1$ארגוני$TS1$
דיונים
להחזר דמי הביטול או המקדמה .בכל
אוהופעלהחלקית ,ומצד שני בית העסק
$DN2$ארגוני $DN2$העובדים והמעסיקים .מקרים
גוני
מקרה ,אםביטול האירוע נובע מהנחיות
נפגע מביטול הקייטנה .במקרה שהגיע
כאשר מוכרז
מתרחשים רק
אלו
המשפט נדון מקרה שבו גן נסגר
פיקוד העורף,בעלי האולמות מחויבים לבית
מצב ביטחוני מיוחד ,הכולל הגבלת
להחזיר את כספי הצרכנים.
עקב הנחיות פיקוד העורף והגננת תבעה
באזור.
תנועה

הזמנו ירח

על מה ניתן פיצוי?
בדרך כלל הפיצוי ניתן הן על
שכר העובדים שלא הגיעולעבו־
$TS1$לעבודה$TS1$
דה
$DN2$לעבודה $DN2$והן על

שנגרם

ההפסד

מהירידה במחזורי
עצמו יינתן

על

באשקלון.

המסחר .הפיצוי

ידי

דרך מם רכוש ,אך

רשות
כאמור

נדרשת

החלטה של המדינהלהעניק

מפעל

שנשרף

בשדרות,

גולן
אתמולצילום :שאול

פיצוי

נסיעות מודעים למצב
של לחימה לא מתעקשים על

הביטחוני

כזה.

לעשות

מה עליי

נגרם

יש לי

ביטוח פרטי .אני יכול

בגלל

לתבוע גם אותו?
נזק לבית ,למכונית או לפריטים
באופן עקרוניפוליסות
אחרים מרכושי?
מחריגות נזקי טרור ,מלחמה וכדומה כך שה־
$TS1$שהפיצוי$TS1$
סמוךלזמן האירוע צפוייםלהגיע אנשי מחל־
$TS1$מחלקת$TS1$
$DN2$שהפיצוי $DN2$היחיד שניתן לקבל הוא ממם רכוש.
פיצוי
פעולות איבה ברשות המסיםלאזור
$DN2$מחלקת $DN2$פיצויי
קת
קשר עם מס רכוש?
איך יוצרים
שמאים ומהנדסים .הצוותים
בלוויית
הפגיעה
המסים פועלת למתן מענה ראשוני
רשות
והמשרדים שנ־
$TS1$שנפגעו$TS1$,
עוברים בין הדירות ,העסקים
שרכושם נפגע ,באמצעות צוותים
$TS1$ומנחים $TS1$לאזרחים
לניזוקים מה זכויותיהם ומ־
$DN2$שנפגעו $DN2$,מסבירים
פגעו,
בשטח .ני־
$TS1$ניתן$TS1$
ושמאים הפזורים
של עובדים
נחים
$DN2$ומנחים $DN2$אותם כיצד למלא את טופסי התביעה.
תן
$DN2$ניתן $DN2$גם לקבל מענה במוקד מם רכוש בדרום:
הביטוח

מי

מפצה

אותי

הסטנדרטיות

על

08 6623300

פגיעה

מסוג זה?

המדינה היא

נזקמפעולת

שמפצה
טרור.

את האזרחים במקרה של
המרינה אף נוהגתלהלין

התשובות בסיוע עו״ד יואב ביין,

מומחה

בנושא מם ופיצויי

מלחמה

המשפט קבע כי

את

השירות

לא ראוילגבות על

כך תמורה.

יש לי הלוואה
להיפרע

היום

לא ניתן,ולכן

שאמורה

והבנק

סגור

מה

$DN2$הכסף $DN2$חזרה .עם זאת ,בתי עסק רבים וסוכני
סף

את

ובמצב

התקהלות.

איסור
הכסף

אראה

חזרה?

יידרשו

מספר ימים עד

לחלוטיןלקדמותו ,ולכן

אם פיקוד העורף הוציא הנחיה על
התקהלות ,תוכל לדרוש החזר מלא על
איסור

כרטיס

עושים?
מומלץ לשלוח

$TS1$ולבקש$TS1$
ולב־
מכתב או פקסלבנק,
ביטול.
דמי
ההמחאות
$DN2$ולבקש $DN2$דחייה במועד הפירעון של
קש
כרטיס למופע שבוטל
אוההלוואות .גם אחרי שהירי ייפסק

קניתי
אם

אפשר לבטל בלי

להפסיד כסף?
אינכםיכולים
אם לא גויםתם בצו
שזכותכם לבטל ולקבל את הכ־
$TS1$הכסף$TS1$
לטעון

כתוצאה

המסים

דבש במלון

את

ההורים שביטלו

ההמחאות .בית

שהמצב יחזור

לבקש

כדאי

דחייה במועד הפירעון גם אם המועד הוא
ימים אחרי

שתושג רגיעה.

המופעשבוטל.

התקלקל לי
אחריות אבל
לשלוח
עימות.

המקרר יש לי
החברה

טכנאי כי אני

מסרבת
באזור קו

התשובות בסיוע עו״דגלעד

נרקיס,

מומחה להתמודדות מול
הבנקאית,ועו״דליאנה הזין

המערכת
רביב

המתמחה בדיני נזיקין

עסקי!תח

^£&»:.

חביתנפגע?כל מח
שאתםצריכיםלדעת
טיל

ונאלצתםלבטל
למילואים
גרסתם

אתהמפעלשלכם

הרס

מה עושים ואיךתקבלו

את הכסף

בחזרה?שאלות

את החופשה

פיקודהעורף

ותשובות ליטל רוברוביצקי ,וני

ביטלתי חופשה
יש
$DN2יש$DN2$
סיכוילראות אתהנטף?

סגר את

מקוםהעבודה שלכם

שרה ,תלם

יהבורועי ברגמן

לענווה
לאהגעתי
האםאקבל שט?

$TS1$יש$TS1$

לא

הגעתי

אקבל

שכר?

אתמול לעבודה

בהוראת

העורף.

פיקוד

מעסיק שמקום עבודתו היה סגורלפי
שכרם,ויוכללתבוע את הפיצוי מהממשלה.
לעבודה במצב חירום,להוציא
היבש אינו מחייב מעסיק לשלם שכר
לעובד שלא הגיע
במשרד
העורף״ .למרות זאת,
שנאסרה בהם עבודהלפי הוראות פיקוד
מקומות עבודה
שכר
לשלם
את
שחייבו
הסכמים
גובשו
לעובדים שנעדרו
המעסיקים
אומרים כי בעבר
מעבודה,ואלוקיבלו החזרים על תשלום השכר.
הוראות פיקוד

לעובדיוכרגיל
העורף ישלם

את

במשרד הכלכלה אמרו אתמול כי ״החוק

מהרצועה וחושש להגיע לעבודה.
אני גר  10ק״מ
אפשר לכפות עליי להגיע לעבודה?
הנחה להישאר במקלטים.
בהתאםלהוראות פיקוד העורףפועל בני־
$TS1$בניגוד$TS1$
לא .מעביד שיפטר עובד שנעדר מעבודתו
גוד
$DN2$בניגוד$DN2$לחוק ובית הדיןלעבודה מוסמך לבטל את הפיטורים .חובה על כל אזרחלהישמע
פיקוד

העורף

להוראות פיקודהעורף.

לא
מלון באשקלון צילום:

עבדוכרגיל.

צפריר אביוב

תשלום
משפחתי

אחד מבני

קיבל

ולכן אנחנו לא יכולים
לחופשה
הכסף

שהזמנו .נקבל

צו

לצאת
את

בחזרה?

מבחינת החוק ,מבצע

צבאי

לא נחשבעילה

לביטול חוזה,ובכלל זה הסכם בין לקוחלבתי
מלון או לחברת תעופהולכןהלקוחות חשו״
פים לאפשרות שיאבדו את כל הכסף ששילמו
עבור חופשתם .עם זאת ,בתימלון רביםהול״
הם
כים לקראת הלקוחות ובמקרה של צו
נוהגיםלהחזיר את הכסף אולהציע חופשה
במועד אחד.
באשר לחברות תעופה ,הסי־
$TS1$הסיפור$TS1$
$DN2$הסיפור $DN2$שונה בעיקר בכל הקשור לחברות זרות.
פור
מבחינתן ,הכלל הוא שהנוסע הזמין טיסה,
המקום שמורלו,ולכן אם הוא מחליט שלא
להגיע זו בעיהשלו .עם זאת ,בעבר היו מק־
$TS1$מקרים$TS1$
$DN2$מקרים $DN2$שבהם חברות תעופה ,כולל זרות ,הלכו
רים
לקראתהלקוחות.

בצבא,ויכול להיות

הבן שלי
ישתתף במלחמה
שהוא
מתאים לנו לממש
תהיה .לא
החופשה שלנו .מה
עכשיו את
לעשות?
אם

גם כאן ,אין שום

חובהלהחזיר לכם

המלונות עובדים,

אני

אמור

המלח ובגלל
אני

לקבל

מעדיף
את

המצב

בים

הביטחוני

להישאר בבית .אוכל
הכסף

בחזרה?

את הכסף.

התעופהפועלות

חברות

ומבחינתם הזמנה היא הזמנה.

אני

בסופו

זכאי לשכר?
בהסכם ,ובהם קביעת פיקוד העורף כי מדובר

השכר מותנה בתנאים שייקבעו

במקום עבודה שאינו מוגן .אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק

לעבודה ,העובד יהיה זכאי לתשלום
צריך להישאר במרחב מוגן ולא לצאת
מקום העבודה נמצא מחוץלטווח הסכנה והעובד לא הגיעלעבודה כי פחד לצאת,
לא יהיה זכאילשכר.

שכר .אם

יש

העבודה שלי
מקום
מספרמפעלים ושירותים

משרדי ממשלה,
תעשיות

הוגדר

שמוגדרים

שירותי חירום,

ביטחוניות,מפעלים

חיוני״.
״מפעל

בתיחולים,

בתי זיקוק,

בענף המזון ,בתי

מרקחת,

אומר?

מה זה

כשירותים חיוניים כמו

הוא

רשויות

תחנות כוח,

מקומיות,

מתקני התפלה,

וכוי .המקו־
$TS1$המקומות$TS1$
תחבורה ציבורית

$DN2$המקומות $DN2$הללו אמוריםלהיות ממוגנים והעובדים חייביםלהתייצבכרגיל.
מות
הזמנתי

חדר

במלון באשקלון.

אני יכול לבטל?
מבדיקה שערכנו בבתימלון
עולה כי מרביתם לא יגבו דמיביטול
זו .במקרים רביםהמלונות וחדרי האירוח ינסו
הביטול,
לשכנע אתכםלהמתין כמה ימים עם
אם לא מדובר בחופשהלשבוע זה ,או שיציעו
לכם תאריכים מאוחרים יותר.
וחדרי

הארחה

ואם לא הגעתי לעבודה במפעלחיוני?
מדובר לכאורה בעבירהפלילית,ולכן לא תהיה זכאי לשכר.

בתקופה

הזמנו לפני

לצאת לחופשה

הגעתי לעבודה

מכיוון

שחששתי,

אבל

של

דבר

מספר

חופשה לסופ״ש
אבל

במצב

הנוכחי

שנעדרה
עובדת
מעבודתה בגלל
מסגרת חינוכית על
בהיעדר
בבית,
לפיצוי?

שנשארה עם ילד
רקע

קטן

המצב הביטחוני,

בעבר ,עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור עלהילדים
העורףקיבלו פיצויכאילועבדו .הפיצוי ,אגב ,יינתן רק אםהילד

זכאית

בעקבות הודעות פיקוד
בן  14ומטה.

שבועות

הקרוב בחו״ל,

מותר לפטר

עובד שקיבל

צו

לא .החוק אוסר לפטר עובד עקב שירותמילואים .אסור גםלפגוע
של עובד עקב שירותמילואים .עובר שפוטר עקב שירותמילואים

אנחנו לא

מעוניינים לנסוע.

אתם בבעיה .כל עוד חברות
הסכמת בעת
תלוי מה היו התנאיםעליהם
פועלות ,ואתרי הנופש בחו״ל
והן
ההזמנה .אם מדובר בהזמנת חדרים שבה נא־
$TS1$נאמר$TS1$
את השירות עבורו שילמתם ,ההחלטה שלכם
$DN2$נאמר $DN2$במפורש כי לאחר פרק הזמן המותר בחוק
מר
לאלנסוע היאעניין שלכם בלבד ובמרבית
הגנת הצרכן ,איןביטולים או החזרים ,יהיה
המקרים יהיה לכם מאד קשה ,ער בלתי אפ־
$TS1$אפשרי$TS1$,
לך קשה לקבל את כספך בחזרה.
$DN2$אפשרי $DN2$,לקבל החזר כספי.
שרי,

פועלות,
התעופה
מספקים

לתבוע
בעבודה

את

החזרתולעבודה וכןלתבוע פיצוי על

בסכום

של

עד 120

בתנאי עבודה
יהיה זכאי

הפרת חוק שוויון הזדמנויות

אלף שקל.

מתי מקבלים את התגמול על מילואים?
על המעסיק לשלםלעובד את

דמיהמילואים במועד תשלום

התשובות בסיוע עו״דגל

גורודיםקי,

השכרהרגיל.
מומחה בדיני עבודה

