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 , 12/2020נספח מתקן לחוזה ביטוח בננות לעונת 
 – 12/2020וחוזה ביטוח הדרים לעונת  12/2020לעונת  חוזה ביטוח אבוקדו

 םימסלולים בסיסי

 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם -מועצת הצמחים  בין:
 שכתובת משרדה הרשום

 יהוד 40העצמאות 
 "(בעלת הפוליסה" -)להלן 

 נזקי טבע בחקלאות בע"מ קרן לביטוח -קנט לבין:
 שכתובת משרדה הרשום

 תל אביב 74בדרך מנחם בגין 
 "(המבטח" -)להלן 

, חוזה ביטוח 2020/21חוזה ביטוח בננות לעונת –ובין המבטח לבין בעלת הפוליסה נחתמו החוזים הבאים  הואיל
 (."הביטוח חוזי)להלן: " 2020/21וחוזה ביטוח הדרים לעונת  2020/21אבוקדו לעונת 

ון נוסף , ולכלול סיכופיתוח הכפר והצדדים מעוניינים להרחיב את החוזים הללו, בהסכמת משרד החקלאות והואיל
במסגרת ביטוח אסונות טבע, כביטוח עם תקרת גבול אחריות אחת, וזאת ביחד עם חוזה ביטוח פירות 

 ., והכל כמפורט להלן2021לעונת 

 : )ביטוח אסונות טבע( חוזי הביטוחבחלק ב' ל הבאים התיקוניםיחולו מוסכם בין הצדדים כי 

  -ליבולים יתווסף הסיכון הבאאסונות טבע להגדרת מקרה ביטוח  .1

בהתאם ובלבד שבוצעו פעולות למיגור נגע ההסגר הנזק כמותי ליבול המבוטח כתוצאה ישירה מביצוע  .3
 .ביעור שניתן על ידי מנהל השירותיםהפעולות שהוגדרו בצו ל

  –לעצים יתווסף הסיכון הבא  אסונות טבע להגדרת מקרה ביטוח .2

ובלבד שבוצעו פעולות למיגור נגע ההסגר הנזק חלקי או מוחלט לעצים המבוטחים כתוצאה ישירה מביצוע  .7
 .ביעור שניתן על ידי מנהל השירותיםהפעולות שהוגדרו בצו בהתאם ל

  -כדלקמן יהיו לעיל, 1-2בסעיפים סיכון נגעי הסגר כמפורט לתחולת  המצטברים תנאים .3

 ננקטו כל אמצעי המנע המקובלים בענף;בלבד ש .א

  ;הצומח הגנת חוק הוראות כל יושמו במלואםבלבד שב. 

 . להגנת הצומח במשרד החקלאות השירותיםוהמלצות הוראות כל  במלואם יושמובלבד שג. 

  –בהגדרת נזק כמותי תתווסף הפסקה הבאה בסוף  .4

אובדן יבול קיים  לעיל, יובהר בזאת, כי לסיכון נגעי הסגר יוכר נזק כמותי אך ורק במקרה שללמרות האמור 
כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור נגע ההסגר ובלבד שבוצעו לפי הפעולות שהוגדרו בצו ביעור שניתן 

 .על ידי מנהל השירותים

  –בהגדרת "תגמולי ביטוח אסונות טבע" יתווסף הסעיף הבא  .5

 במצטבר יבוצע הסגר נגעי סיכון בגיןתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח אסונות טבע חישוב בזאת, כי  הריוב
 המבטח אחריות גבול לתקרת ובכפוףבכפוף לממצאי סיכום התחקיר השירותים , 31.12.2021לאחר יום  רק

 .זה בחוזה כמוגדרלסיכון נגעי הסגר 
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  –ההגדרות הבאות )ביטוח אסונות טבע( כל חוזי הביטוחחלק ב' לליתווספו  .6

  השירותים .א

 הכפר.השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח 

 השירותים מנהל .ב

 במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. ולביקורתמנהל השירותים להגנת הצומח 

  הסגר נגע .ג

, וכל נגע אחר שאינו קיים 1956 –נגע מן הנגעים המפורטים בתוספת השניה לחוק הגנת הצומח, תשט"ז 
 בישראל או לא התבסס בה, לפי קביעת מנהל השירותים.

  ביעור צו .ד

צו בדבר ביעור נגעים שניתן על ידי מנהל השירותים, לרבות נספחיו ופירוט כל הפעולות שהוגדרו בו למיגור 
 נגע ההסגר ולוחות זמנים שננקבו בו.

 השירותים תחקיר סיכום .ה

דו"ח מסכם לאחר סיום הטיפול בנגע ההסגר שיוכן על ידי השירותים ויאשר את סיום הטיפול בנגע ההסגר 
 המבוטח ויאשר כי המבוטח מילא במלואם אחר כל הוראות השירותים בצו הביעור ובחוק הגנת הצומח.על ידי 

 הצומח הגנת חוק .ו

 .על תקנותיו 1956 –תשט"ז ה, הצומח הגנת חוק

 הסגר נגעי לסיכון המבטח אחריות גבול תקרת .ז

לדונם אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח במסגרת סיכון נגעי הסגר למבוטחים  סכום הפיצוי המירבי
שסכום תגמולי הביטוח  ובלבדבאמצעות בעלת הפוליסה, למקרה ביטוח במשך כל תקופת הביטוח 

, 2020/2021חוזה ביטוח בננות לעונת  ,2021המצטבר לסיכון זה, במסגרת חוזה ביטוח פירות לעונת 
)כולל ביטוחים  2020/2021פרי הדר לעונת  ביטוח וחוזה 2020/2021 לעונת אבוקדו ביטוח חוזה

)להלן: "גבול אחריות  ₪מיליון  13לא יעלה על סך של מורחבים וביטוח של מטעים לא מניבים( 
  .31.12.2021 ליום עד המבטח"(,

 אחריות גבול תקרת על יעלה לעיל יםהאמור הביטוחחוזי  בכל המצטבר הביטוח תגמולי וסך במידה
באופן  ויחושבו תגמולי הביטוח לכל מבוטחיופחתו  , אזי31.12.2021נכון ליום  ,לעיל הנקובה המבטח

בין ל ליהאמורים לע הביטוחחוזי המצטברים לסיכון זה בכל יחסי בהתאם ליחס בין סך תגמולי הביטוח 
 . לעיל הנקובה תקרת גבול אחריות המבטח

יובהר בזאת, כי במקרה של הפחתה יחסית כמוגדר לעיל, למבוטחי המסלולים הבסיסים שבוטחו על 
באמצעות  לסכום המלא לפי חוזה הביטוח, ביטוח תגמולי השלמת תתבצע -בלבד הפוליסהידי בעלת 

 לכל הביטוחים ₪מיליון  3ביטוח משנה שמעמידה בעלת הפוליסה למבטח וזאת עד לגבול נוסף של 
 .במצטבר י הביטוחבחוז
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  –החריגים הבאים כל  יתווספו )ביטוח אסונות טבע( יגי חלק ב' לחוזי הביטוחלחר .7

)למעט נזק שנגרם בעקבות פעולות שבוצעו  השמדת רכוש או יבול בפקודת רשות ציבורית כלשהי .א
, תפישה למיגור נגעי הסגר כמוגדר בחוזה זה ובכפוף להוראות צו ביעור שהוצא על ידי מנהל השירותים(

 או הפקעה.

עלות פעולות הביעור שבוצעו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו למיגור נגע ההסגר לפי הוראות צו הביעור  .ב
 טוח.אינן מכוסות במסגרת הבי –

 הוראותלא עמד בוכן  כל הוראות חוק הגנת הצומח מילא אחרמבוטח לא לא יהיה כיסוי ביטוחי ככל וה .ג
 השירותים.  והמלצות

לא יהיה כיסוי ביטוחי לנזקי נגעי הסגר מעבר לכיסוי הביטוחי המפורט בחוזה הביטוח זה, לרבות למקרי  .ד
 השבתות קרקע לפי הוראת השירותים.

  – )ס"ק א'( מניבים יתווסף הסעיף הבא תחת נזק מוחלט לעצים במטעים לעציםבנספח אסונות טבע  .8

שיגרום לנזק מוחלט  בנספח זהסיכון נגעי הסגר כמוגדר  שיובהר בזאת כי בהתממ ,לעיל האמור למרות (3)
תוספת בהפיצוי למבוטח יכלול את מרכיב עקירת שטח העצים הניזוקים כאמור לעיל,  – לעצים המבוטחים

בניכוי , לא יותר משנתיים בלבדעד ניבה מחודשת ו, היבול המבוטח לשטח הניזוקמ 70% עבורפיצוי 
 .בשנה( 2%לחוזה מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  2השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' 

 – )ס"ק ב'( מניבים יתווסף הסעיף הבא תחת נזק חלקי לעצים במטעים בנספח אסונות טבע לעצים .9

שיגרום לנזק חלקי  בנספח זהור לעיל, יובהר בזאת כי בהתממש סיכון נגעי הסגר כמוגדר למרות האמ (4)
הפיצוי למבוטח יכלול אך ורק את מרכיב עבודות השיקום בשטח העצים הניזוקים  –לעצים המבוטחים 

 כאמור לעיל, ללא תשלום פיצוי בגין מרכיב היבול המבוטח החסר.

, כללי בשינויים המחויבים כמפורט בחוזי הביטוח, לרבות חובות המבוטחיםכל יתר הוראות חוזי הביטוח יחולו  .10
 . הערכת הנזק וחישוב הפיצויים

ן סכומי הביטוח יהיו כמפורט יובהר כי היבולים המבוטחים במסגרת נספח מתקן זה עבור סיכון נגעי הסגר וכ .11
ביטוח מורחב אצל המבטח  )וזאת גם אם המבוטח בחר לרכוש עבור המסלול הבסיסי בלבדהביטוח  בחוזי

 ביטוח לראשונה ירכוש הביטוח תקופת שבמהלך במבוטח שמדובר ככל יובהר, כי .בעונה הרלוונטית(
 מתקן נספח של תוקפו תחילת בעת מניבים למטעים תקף שהיה הביטוח חוזה הוראות יחולו, מניבים מטעים

 .זה

יצורף סיכון נגעי הסגר בביטוח הבסיסי ו כלול אינולמען הסר ספק יובהר, כי ביטוח מטעים שאינם מניבים  .12
, 1.1.2021נוסף לביטוח מטע שאינו מניב שיירכש על ידי המבוטח ישירות בקנט החל מיום  מכוסה כסיכון

 ויחולו עליו כל תנאי נספח זה.

נת החל מש לסיכון נגעי הסגר וליבולים מוסכם על הצדדים, כי ההשתתפות העצמית במסגרת אסונות טבע לעצים .13
 לכל מקרה ביטוח., מביניהם הנמוך לפי ₪ 5,000 -או תגמולי הביטוח מסכום  10%תעמוד על  2021

)לרבות חוזה ביטוח  מוסכם על הצדדים כי בתמורה להרחבת הסיכון כמפורט בנספח זה לעיל בכל חוזי הביטוח .14
 ,₪מיליון  1ומוחלט של דמי ביטוח בסכום סופי , תשלם בעלת הפוליסה למבטח (2021בסיסי לעונת  פירות

ביטוח הרחבת הסיכון במסגרת מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים, אשר ישולמו למבטח בגין  20% מהווים רקה
( תשולם למבטח על ידי 80%יתרת דמי ביטוח אסונות טבע הכוללים ) .אסונות טבע על פי חלק ב' לחוזה זה

  הממשלה.
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הנם מגדלי בננות, אבוקדו, והדרים על פי נספח זה, המבוטחים בגינם רוכשת בעלת הפוליסה ביטוח  .15
השטחים הרשומים במועצה, על פי רשימות שבעלת הפוליסה הגידולים והרשומים במועצה כדין על פי 

הבסיסי , בין אם הללו נשארו במסלול "(המבוטחים)להלן: " הללו החוזים ימועד בתחילתלמבטח  העבירה
 עדכון של השטחים המבוטחיםיובהר בזאת, כי  .בחרו להרחיב את הביטוח ועברו לביטוח המורחבאם ובין 

 . 2021ביטוח שייעשה במהלך שנת חוזה יוכל להתבצע במועד חידוש כל  לפי נספח זה

יובהר בזאת, כי גביית דמי הביטוח מהמבוטחים שבחרו להרחיב את הביטוח ועברו לביטוח מורחב 
ותועבר לבעלת הפוליסה רשימה של מבוטחים מהם  ,)למעט בענף הדרים( בקנט, תעשה מהם ישירות

 .אין צורך לגבות את דמי הביטוח בעבור סיכון זה

ום לתקופה החל מילסיכון נגעי הסגר מוסכם בין הצדדים כי נספח מתקן זה, ירחיב את חוזי הביטוח  .16
  "(.הביטוח ופתתק)להלן :" 31.12.2021ועד ליום   1.1.2021

במסגרת חוזי הביטוח, לפי  יחושבו כלל תגמולי הביטוח להם יהיו זכאים המבוטחיםתקופת הביטוח בתום  .17
לרבות מטעים שאינם ווהמסלולים המורחבים של חוזי הביטוח  , לרבות חוזה ביטוח פירותנספח מתקן זה

 . לעיל ז'6אמור בסעיף גבול אחריות המבטח כעד לגובה של  ,מניבים

 למבוטחיה בלבד, להוסיף לסכום זהעל סכום זה, בעלת הפוליסה מתחייבת ככל ותגמולי הביטוח יעלו 
נספח לפי  ,למבוטחיםמלוא תגמולי הביטוח  עד לכיסוי ₪מיליון  3של עד סך נוסף  ,םיהבסיסי במסלולים

 .םבמסלולים הבסיסייוטחים הניזוקים , אשר במידת הצורך ישולמו גם הם באופן יחסי לכלל המבמתקן זה


