
התשמ"ט1989* טבע, אסון נפגעי פיצוי חוק

הגדרות זה בחוק . 1

אבדן  רבשנתי ובגידול הכנסה, אבדן נגרם ממנו שכתוצאה לנכס, נזק  טבע" אסון עקב "נזק
עצמה או חריג היקף בעלת טבע תופעת עקב והכל אחת, גידול מעונת ארוכה בתקופה הכנסה

המקובלים האמצעים אשר טבע, תופעות של חריגה הצטברות עקב או חריג, משך או חריגה

שר הצעת לפי הממשלה, ואשר יעילים, כבלתי נתגלו בה ולטיפול למניעתה בחקלאות
השר או המטאורולוגי השירות על הממונה השר עם התייעצות לאחר שניתנה החקלאות,

זה; חוק לענין טבע אסון שהיא הכריזה הגיאולוגי, המכון על הממונה

 "נכס"

ותרנגולות אפרוחים מדגה: עצים; למעט נאסף, בטרם צומח חקלאי גידול (1)

לחלב; בקר בלולים: .

התשכ"א11961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 35 סעיף לפי כמשמעותו נכס (2)

נטועים, עצים אדמה, לרבות  האמור מכלליות לגרוע ובלי ,(1) בפסקה מנוי שאינו

כלי שיט, כלי למעט אך חקלאי, וציוד חקלאי מבנה שנאסף, יבול חי, חקלאי גידול
ארעיים. ומבנים לשחיה בעיקרן המיועדות מים בריכות טיס,

לפיצויים זה.זכות חוק לפי המדינה מאוצר לפיצויים זכאי טבע אסון עקב נזק לו שנגרם מי . 2

שבדיןסייג הדרישות כל את שקיים למי אלא טבע אסון עקב נזק בעד פיצויים ישולמו לא (א) . 3

אלה: מתנאים אחד הניזוק בנכס נתקיים כן אם ואלא עליו החלות חקלאי תכנון לענין

בקרן טבע נזקי מפני מבוטח והוא 1 שבסעיף להגדרתו (1) פסקה לפי נכס הוא (1)
בע"מ; בחקלאות טבע נזקי לביטוח

. 1 שבסעיף להגדרתו (2) פסקה לפי נכס הוא (2)

 הכנסת של הכספים ועדת באישור בתקנות רשאים, החקלאות ושר האוצר שר (ב)

(א)(1); קטן סעיף שלפי התנאים למילוי ותקופות ושיעורים היקפים לקבוע (1)

אשר נזק וסוגי נכסים סוגי לקבוע  (א)(2) קטן בסעיף כאמור נכסים לענין (2)
בתקנות האמורים סיכונים כנגד ביטוח לגביהם נעשה אם רק פיצויים ישולמו בעדם

בהן. כאמור ובתקופות ובשיעורים ובהיקפים

תקנות הכנסת של הכספים ועדת באישור בתקנות, יקבעו החקלאות ושר האוצר שר . 4

לסוגי שונים שיעורים כאמור בתקנות לקבוע מותר הפיצויים; שיעורי את (1)

שפקדו הנזקים ריבוי הנזק, היקף עם בהתחשב נזקים, ולסוגי ניזוקים לסוגי נכסים,
אחרים, וגורמים האזור את שפקדו הנזקים ריבוי הניזוק, את

הכנסה, באבדן הייצור, בהוצאות בהתחשב הנזקים, שווי לקביעת כללים (2)
אחרים; ובגורמים הנזק שיקום בהוצאות בגידולים, שהושקעו בהשקעות

פיצויים; לקבלת לזכאים ערבות למתן כללים (3)

חשבונם; על מקדמות לרבות הפיצויים, תשלום לביצוע כללים (4)

,1874 חוק כהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת :(1989 במרס 15) התשמ"ט ב' באדר ח' ביום ככנסת נתקבל .
.140 עמי ,(1988 בפברואר 29) התשמ''ח באדר י"א מיום

.100 עמ' התשכ"א, ס"ח 1



כלל דרך בין מחוזי, משפט לבית ערעור ודרכי סמכויותיהן מינוין, דרכי ועדות, (5)
בלבד. משפטית בבעיה ובין

או ששולם סכום כל ינוכה נזק בשל זה חוק לפי המגיעים פיצויים לשום שבאים שעה . 5

ביטוח. חוזה פי על נזק אותו לרגל שמגיע

סכום ניכוי
ביטוח

במרס 1) התשמ"ט א' באדר כ"ד מיום שאירע נזק בשל רק ישולמו זה חוק לפי פיצויים . 6

ואילך. (1989

תחולה

ענין בכל תקנות להתקין רשאים והם זה חוק ביצוע על ממונים החקלאות ושר האוצר שר . 7

לביצועו. הנוגע

ביצוע

לאישור החקלאות ושר האוצר שר יגישו בכנסת זה חוק קבלת מיום ימים שלושים תוך . 8

פיצויים חשבון על מקדמות של התשלום לביצוע כללים בדבר תקנות הכנסת של הכספים ועדת
זה. חוק לפי

מעבר הוראות

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
האוצר שר

כץעוז אברהם
החקלאות שר
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