
 

 

 

 

 
 2020  בינואר, 07

 תש"פי' בטבת, ה
 לציבור החקלאים

 
 

 נזקים לתשתיות לחקלאות פיצוי בשל הנדון: 
 

למערכת הגשמים והרוחות שאנו שבנדון ולשיחות שנערכו עם משרד החקלאות בנושא בהמשך 
המערכת הינה תופעת טבע בעלת היקף חריג או עצמה חריגה,  ן, נראה כי חווים בשבוע האחרו

 של נזקים לתשתיות לחקלאות.האפשרות לדרוש פיצוי בת אם מעמידה לנו החקלאיה
 

חקלאית, ציוד חקלאי שאינו נייד ומבנה  קרקע  –"תשתית לחקלאות" "
יו ניתן פיצוי חקלאי, שלא ניתן לבטחם בהסדר ביטוח נאות מפני נזק שלגב

   נקבעו בצו בידי השרים לאחר התייעצות עם הקרן"לפי חוק זה, כפי ש
 

לתשתית חקלאות שכתוצאה ממנו נגרם אבדן הכנסה  קב אסון טבע, הוא נזק ענזק  .1
 וא אסון טבע.השוהממשלה הכריזה 

 
אופן פעיל בייצור הפיצויים בעד נזק עקב אסון טבע ישולמו בהתקיים שהמבקש עסק ב .2

 ית.הכנה הנדרשת לשם הפקה וייצור של תוצרת חקלאחקלאי, לרבות ביצוע 
הטבע, אבל אם  תית לחקלאות עקב אסוןכמו כן, שהמבקש שיקם את הנזק שנגרם לתש

 התשתית שניזוקה אינה קרקע חקלאית, המבקש זכאי לפיצוי גם אם לא שיקם את הנזק. 
 

עובדי משרד החקלאות שהוכשרו  בידי לא ישולמו פיצוים אלא אם הנזק הוערך יוער, כי  .3
 עניין זה.ים שהשרים מינו לך, או בידי שמאלכ

 
 :נוהל הדיווח

והחלטת הממשלה על אסון  מנהלי המחוזות הרלוונטייםתלוי בהבדה כי מדובר בהליך ל העובש
יש לבצע מספר  ו בשל אירוע החשוד כחריג טבע, חלה עלינו החובה לדווח מיידית על נזקי חקלאות

 :ות שלכם לקבלת הפיצוישמר את האפשרפעולות מקדימות בכדי ל

ם נזק , כי נגרם לכזורכםיש לדווח למנהל המחוז הרלוונטי של משרד החקלאות בא •
 ל אירוע החשוד כחריג. בשלתשתית חקלאית 

להוכחת  ין אם באמצעות צילומים ברורים, ביש לתעד באופן פרטני את הנזק שנגרם לכם •
או דוחות , חשבוניות מסמכים רלוונטיים, שמאות רלוונטית ובין אם באמצעות הנזק

 גובה הנזק. להוכחת כספיים 
 

 : ת לבכםמלשי
נחה  ,משלוח עובדי משרד החקלאות לבחון את הנזקים םכמו ג הפעלת הנוהל ועדכונו,לאחריות ה

 מנהלי המחוזות הרלוונטייםו החקלאות ופיתוח הכפר על ממונה נזקי טבע בחקלאות שבמשרד 
לפעול ולממש לתעד את הנזקים באופן בו נוכל לדווח על הנזקים וחלה החובה  כם/עלינו ואולם,

ן, כשיקום הנזקים בכל הקשור לנזקי קרקע ואשר על לב לחובת בשים  – את זכותנו לפיצוים
 ק.החומשמעות קריטית לסיכוי הגשת התביעה לפיצויים מכח  לתיעוד הנזקים

 
 

 בברכה.,             
  

 למנכ" –עו"ד, ישי פולק             
 התאחדות האיכרים בישראל        

 
 :קהעת

 בישראלר התאחדות האיכרים יו" –מר דובי אמיתי 
 נזקי טבע בחקלאות ממונה  –חיא ' ימר מועמר חאג

 מנהלי מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 תנועת המושבים לכ"מז –עו"ד עמית יפרח 

 מזכ"ל תנועת הקיבוצים –מר ניר מאיר 
 ל התאחדות חקלאי ישראל"מזכ –( וילן מר אבשלום )אבו


