
התשנ"ו1996* (תיקון), טבע אסון נפגעי פיצוי חוק

ו סעיף תיקון ו בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשמ"ט1989 טבע, אסון נפגעי פיצוי בחוק .1

הממשלה" "ואשר במילים החל הסיפה, במקום טבע'', אסון עקב "נזק בהגדרה (1)
טבע". אסון שהוא 1א בסעיף כאמור הכריזה הממשלה "ואשר יבוא

יבוא: בסופו (2)

בע"מ; בחקלאות טבע נזקי לביטוח הקרן  ""הקרן"

הכפר." ופיתוח החקלאות ושר האוצר שר  "השרים"

וא סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק ו סעיף אחרי . 2

על "הכרזה
טבע אסון

ופיתוח החקלאות שר המלצת לפי טבע אסון על תכריז הממשלה וא.
השירות על הממונה השר עם התייעצות לאחר שניתנה הכפר,

הגאולוגי." המכון על או המטאורולוגי

3 סעיף תיקון העיקרי לחוק ג בסעיף .3

יבוא בע"מ" בחקלאות טבע נזקי לביטוח "בקרן במקום , 10X0קטן בסעיף )ו(

"בקרן",

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

 הכנסת של הכספים ועדת ובאישור הקרן עם בהתייעצות השרים, "(ב)

שמפניהם הסיכונים את יקבעו  (ו) (א) קטן בסעיף כאמור נכס לענין (ו)

היקפו הביטוח, תקופות את לקבוע רשאים וכן הנכס את לבטח יש
הגידול שלבי בחשבון יובאו כאמור קביעה שלענין ובלבד ושיעוריו,

הנכס, נמצא שבו והאזור

וסוגי נכסים סוגי לקבוע רשאים  )10X2 קטן בסעיף כאמור נכס לענין )2(
כנגד ביטוח לגביהם נעשה אם רק פיצויים ישולמו בעדם אשר נזק
בהן, כאמור ובתקופות בשיעורים בהיקפים, בתקנות, הקבועים הסיכונים
שבו והאזור הגידול שלבי בחשבון יובאו כאמור קביעה שלענין ובלבד

הנכס. נמצא

ברשימת נבללים הם כן אם אלא (ב) קטן סעיף לפי סיכונים ייקבעו לא (ג)
האמורה." ברשימה הקבועות ובמגבלות הקרן ידי על המבוטחים הסיכונים

4 סעיף "השרים".תיקון יבוא החקלאות" ושר האוצר "שר במקום העיקרי, לחוק 4 לסעיף כרישה .4

5 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 5 סעיף במקום .5

סכום "ניכוי
ביטוח

 (להלן נזק בשל זה חוק לפי המגיעים פיצויים לשום שבאים שעה .5
 הפיצויים)

פי על שישולם או ששולם סכום כל הפיצויים מסכום ינוכה 0)

נזק; אותו עבור הביטוח חוזה
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שנקבע, מהשווי בפחות זה חוק לפי לבטחו שחובה נכס בוטח (2)
של שוויו לבין שנקבע השווי שבין ההפרש הפיצויים מסכום ינוכה
השיעורים או ההיקף  שנקבע'' "השווי זה, לענין שבוטח; כפי הנכס

''.3 סעיף הוראות פי על הנכס את לבטח היה צריך שבהם

יבוא: העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי . 5א6 סעיף הוספת

משרד"שמאות עובדי בידי הוערך הנזק כן אם אלא פיצויים ישולמו לא (א) 5א.
זה. לענין מינו שהשרים שמאים בידי או לכך שהוכשרו החקלאות

סעיף לפי השמאות מערך של פעולתו אופן את יקבעו השרים (ב)
זה.

על ההכרזה מתן לפני עוד יוערך הנזק כי לקבוע רשאים השרים (ג)
לענין תשמש כאמור נזק הערכת ואולם 1א, סעיף לפי טבע אסון

כאמור. הכרזה לאחר רק פיצויים תשלום

רשאים פלוני, טבע אסון עקב נזק לגבי זה, סעיף הוראות אף על (ד)
אחרת דרך בצו לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת באישור השרים.

הנזק." להערכת

"השרים". יבוא החקלאות" ושר האוצר "שר במקום העיקרי, לחוק 7 בסעיף . 77 סעיף תיקון

צור יעקב
החקלאות שר

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח


