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הכנסתצפויה לאשר מחר מתןפיצויים לעסקים
בדרום;

בעלי עסקים :״ישלהגדיל אתטווחהפיצוי מעל 101ק״מ״
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התקנות

התנגדותלנוסח

בישיבת ועדת
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לגבי
לאופי העסק .גובה הפיצוי
המקסימלי יהיה מיליון שקל.
אובדן הרווח

ובהתאם

בענפים ייחודיים ,כגון

שקורמים בעקבות המבצע ,אך

פי הנוסח

את

ולהקדים את תשלום
התקנות

שאישר שר

מפעילי אולמותאירועים ,בתי

יופעלומסלולים
מלוןוחקלאים,
ייחודיים כדי לתת מענהלאופי

עסקים

הזכאיםלפיצויים לפי
מקדמות
דורשים לקבל
דחופותלכיסוי לפחות חלקי
של הנזקים שנגרמו להם עקב
המלחמה ,ולא להמתין שלושה

התקנות,

חודשים ויותר עד שיזכו

לקבל פיצויכלשהו.
מקרמה לפחות בהיקף של
הפיצוי שקיבלו במבצע עמוד
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רשאי כל ניזוק בטווח המוכרז

 40ק״מ) להגיש
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הפיצויים

התקנות

המסים באחד מתוך שלושה
(ירוקים) :מסלול
מסלולים
עבודה ,מסלול מחזוריםומסלול
הוצאות שוטפות ,תנאי להגשת
תביעה בכל אחד מהמסלולים
הוא תשלום משכורתלעובדים
שנעדרו בשל המצב הביטחוני,
בתנאים שייקבעו בתקנות
ובכפוףלהוראות פיקוד העורף
בדבר

מוסדות חינוך.

בעלי עסקים
אובעלי עסקים שבטווח של עד
בתחום יישובי
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ק״מ מהרצועה,יוכלו לבחור
ביןהמסלולים האמוריםלבין
המסלול האדום ,במסגרתו יהיו
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שמתעלמות,לדבריהם,
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מצורכי

הקטנים והבינוניים
בין היתר,

הם טוענים ,כי הטווח שנקבע

למתן

הפיצוי אינו

מתחשב

בכך שטווחהטילים והפגיעה
במבצע

נרחב יותר מזה

בעמודענן.בעלי

בהתחשב בעובדה שימי
הנוכחיים הם יותר

ההשבתה

מנפולים".
שיגר

בנוסף,
יואב ביין,

הבוקר עו״ד

שותף

ממשרד

מייסד

פרופ׳ ביין ושות׳ ,פנייה

בתקנות

בעקבות המלחמה,

הפיצויים

שבתוך טווח ה־  40ק״מ,

שהיה

העסקים

עו״ד
דחופה לראש הממשלה
נתניהולפעוללתיקון
מהותיים

בטיוטת

בנימין
פגמים

תקנות מס

רכוש וקרן פיצויים ,שעתידות

להיות

מאושרות

מחר .עו״ד

ביין ציין אף הוא כי
התקנות אינה
מבחינה

טיוטת

נרחבת דיה

גאוגרפית ויוצרת

עיוות בכך שהעריםאשקלון,
המרוחקים מהרצועה דורשים
אופקים ונתיבות ,מחוץלטווח
כעת ,בין היתר באמצעות עו״ד
פיצוי לפי נזק ממשי.
ורו״ח רמי אריה ,להגדיל את
לטענתו,
אשקלון חוותה פגיעה קשה
טווח הפיצויים למרחק של עד
ביותר במהלך המבצע,ולכן יש
 60ק״מ ,כך שיכללו בטווח
שבהם
לציון ,להכלילה בין הישובים
הפיצוי ערים כמו ראשון
יוכלובעלי העסקיםלתבוע
נס ציונה ,רחובותועוד.
פיצוי במסלול הנזק הממשי,
לדברי רו״ח אריה ,״גם

