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 1202-ו 0202 תולעונחוזה ביטוח זיתי שמן 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה 

 המבוטח ששמו וכתובתו מפורטים ברשימה  : בין
 )להלן: "המבוטח"(

 -קנט  : לבין
 הרשוםקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, שכתובת משרדה 

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

ומכוחו, לאור פניית המבוטח למבטח בהצעה כתובה המצורפת בזה ומהווה את הבסיס לחוזה ביטוח 
וחלק בלתי נפרד ממנו, מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח בגין על נספחיו זה 

לרכוש המבוטח במשתלה, וזאת כתוצאה ממקרה  ח ו/אוהמבוט יבוללמבנים ו/או לנזקיו, שייגרמו 
גבול אחריות המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות תקרת עד הביטוח, במשך תקופת הביטוח, 

למען הסר . והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה המצורפת אליו, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 כי במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה לרשימה, יכריע האמור ברשימה. ,מובהר בזאתספק 

למען הסר ספק מובהר, כי רכישת ביטוח אסונות טבע במסגרת חלק ב' לחוזה ביטוח זה, מותנית 
 ברכישת ביטוח נזקי טבע מקביל בתקופה.

 הגדרות .1

 - חוזה הביטוח
 לביטוח, הודעת התשלום והרשימה.לרבות טופס ההזמנה לקבלת הצעה  פוליסה זו, על נספחיה,

 - רשימה
המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לרבות דמי הביטוח, השטח המבוטח, 

 הגידול המבוטח ופרטים נוספים.

 - מקרה הביטוח
נזק בשל נזקי טבע כמוגדר בחלק א' לחוזה ביטוח זה ו/או נזק בשל אסונות טבע כמוגדר בחלק ב' 

 ח זה.לחוזה ביטו

 - השתתפות עצמית
שא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח, ושינוכה מסך תגמולי הביטוח, בהתאם לתנאי חוזה יהסכום בו י
 ביטוח זה.

 - תקופת החוזה
 .2021בדצמבר  31והמסתיימת ביום  2020בינואר  1התקופה המתחילה ביום  

 - תקופת הביטוח
המתחילה ביום קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטח כמפורט המכילה שתי עונות גידול תקופה 
המסחרי של המסיק ומסתיימת עם סיום אך לא לפני תחילת תקופת החוזה, ב' להלן,  2בסעיף 

ובכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת  2021זיתי השמן המבוטחים בהתאם לזן הרלוונטי בשנת 
 החוזה. 

 - גידולעונת 
המסחרי של זיתי המסיק מתחילה עם תחילת תקופת הביטוח ומסתיימת עם סיום ההגידול עונת  

הגידול עונת ו  2020בדצמבר  31 לא יאוחר מיום אךהשמן המבוטחים בהתאם לזן הרלוונטי, 
המסחרי של זיתי השמן המבוטחים המסיק ומסתיימת עם סיום  2021בינואר  1מתחילה ביום ה

 .2021בדצמבר  31 יאוחר מיוםלא  אךבהתאם לזן הרלוונטי, 
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 - דמי ביטוח
, בהתאם לאמור המבוטח הפרמיה המפורטת בנספחים לחוזה זה, המשולמת למבטח על ידי 

 ו/או חלק ב' לחוזה ביטוח זה. בחלק א'

 - תגמולי הביטוח
ין, עד לתקרת גבול האחריות הנקובה יהסכום שישולם על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי הענ

ביטוח זה, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה ביטוח לפי חלק א' ו/או חלק ב' לחוזה ביטוח  בחוזה
 זה.

 - גבול אחריות המבטח
הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה למקרה ביטוח, 

 לתקופת הביטוח ולכל סוג נזק בנפרד, כמפורט בחוזה ביטוח זה.

 - החוק
 .על התקנות והצווים מכוחו 1981 –וזה ביטוח, התשמ"א חוק ח

 - מטע בעל
 מטע זיתי שמן שאינו מטע שלחין.

 - מטע שלחין
מטע זיתי שמן המחובר למערכת השקיה תקינה, שקיבל בעונת הביטוח ולפחות בשתי העונות 

על פי קביעת  קוב לדונם לשנה 300-שקדמו לה אספקה סדירה של מי השקיה בכמות שלא תפחת מ
  .מעריך המבטח

 - השטח המבוטח
שטח מטע זיתי השמן עליו הצהיר המבוטח למבטח בעת הקבלה לביטוח ובגינו הסדיר מראש את 

בכל מקרה לא יעלה השטח המבוטח על שטח המטע בפועל לפי קביעת תשלום דמי הביטוח. 
 המעריך, הנמצא בבעלותו ובהחזקתו כדין של המבוטח.

 - זיתי שמן
, קלמטה, פישולין, קורנייקי, לצינו, פיקואל, ארבקינה, קורטינה, פרונטויו, 18Kמליסי, סורי, ברנע, 

 .או כל זן אחר שהמבטח אישר מראש אסקל, מעלות, נבאלי

 - מטע אורגני
 מטע שלחין המטופל כראוי בהתאם לכללי ותנאי החקלאות האורגנית.

 - מעריך
 מעריך נזקים מטעם המבטח.

  -סוכה מטאורולוגית 
לשטח הקרובה ביותר  לפי - סוכה של השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות

 מטר מעל פני הקרקע. 2על פי הנתונים שימדדו בגובה  - החלקה הניזוקה
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  לביטוחתנאים  .2

מוסכם בין הצדדים, כי ניתן לבטח את מטעי הזיתים לשמן על פי חוזה זה, בהתמלא  .א
 התנאים המצטברים להלן:

ערוכות על גבי טופסי הזמנה לקבלת תהיינה ביטוח על פי חוזה זה, הצטרף להבקשות ל .1
טופסי ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח מולאו במלואם ונחתמו כנדרש  הצעה לביטוח.

 על ידי המבוטחים.

 המבוטח בצורה ישירהטופסי ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח הועברו למבטח על ידי  .2
. למען הסר ספק, המבטח לא יקבל טופסי הזמנה לקבלת 28.2.2020יאוחר מיום  לא

 הצעה לביטוח לאחר מועד זה.

 בוטחו כל מטעי הזיתים לשמן הנמצאים בבעלותו ובהחזקתו כדין של המבוטח. .3

עומד על לא  ששטח כל אחת מהן אך ורק חלקותניתן יהיה לבטח  במסגרת ביטוח זה .4
דמי הביטוח המינימאליים . )למעט חלקות שכבר אושרו לביטוח בעבר( דונם 3 -פחות מ
  למבוטח. ₪ 50יעמדו על סך של  אסונות טבע לביטוח

  .ישירות דמי הביטוח בגין הביטוח שולמו למבטח על ידי המבוטח .5

 המבוטח המציא למבטח כל מסמך או מידע שנדרש. .6

 פוליסת ביטוח.המבטח אישר את הצטרפות המבוטח לביטוח והנפיק לו  .7

ימים מתשלום מלא של דמי  3ולאחר חלוף  המבטחהביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור  .ב
 ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח. הביטוח )לא כולל יום התשלום(,

בתוקפו רק אם מטעי הזיתים לשמן אותם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביטוח זה יעמוד  .ג
ביקש המבוטח לבטח נמצאים בבעלותו ובהחזקתו כדין של המבוטח נכון למועד קרות 

 מקרה הביטוח.
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 ביטוח נזקי טבע -חלק א' 

 הגדרות .1

 - מקרה הביטוח .א

אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח בשטח 
אלא אם  בטרם נקטףהמבוטח וגרם לנזקים כמותיים ו/או איכותיים ליבול זיתי השמן המבוטח, 

 נאמר אחרת בחוזה ביטוח זה:

 שיטפון .1
של מי גשם, ים, אגם או נחל, כתוצאה מזרמי מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח 

 ובתנאי ששטח המטע המבוטח מנוקז היטב.המטע המבוטח, 

 ברד. .2

 סערה .3
 .כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגיתקשר,  35רוח העולה על  מהירות

 קרה .4
וכה כפי שתימדד בסמעלות צלסיוס ומטה,  0-ירידת הטמפרטורה בשטח הגידול ל

 .מטאורולוגית

 חום .5
 . כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגיתמעלות צלסיוס,  39 -הגבוהה מ טמפרטורה

 נזק כמותי .ב

לאחר שהפירות לעיל  בסעיף קטן א' אבדן יבול הנגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים
 . בכל עונת גידולבנובמבר  30-מ"מ, ולא יאוחר מ 4הגיעו לגודל של 
 מ"מ אינו מכוסה 4-נזק בשלב הפריחה או כאשר החנטים קטנים מכל  -למען הסר ספק 

 .א' לחוזה זה חלקעל פי 

 נזק איכותי .ג

לאחר  לעיל קטן א'בסעיף בהגדרות ש נזק הנגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים
, הגורם בכל עונת גידולבנובמבר  30-מ"מ, ולא יאוחר מ 4שהפירות הגיעו לגודל של 

 , בעודו על העץ בלבד.השמןזיתי לירידה באיכות 
 מ"מ אינו מכוסה 4-כל נזק בשלב הפריחה או כאשר החנטים קטנים מ -למען הסר ספק 

 .א' לחוזה זה חלקעל פי 

 היבול המבוטח .ד

והוא  נספח א' לחוזה זה ' לחוזה זה על פיאהיבול המבוטח למבוטח יחושב לצורך חלק  .1
 במטע למעט, יחד עונות גידול שתיכלומר  עבור כל תקופת הביטוחיבול מבוטח אחד 

את היבול המבוטח על פי נספח מראש ובהינתן אישור המבטח . מבוטח יוכל להגדיל שלחין
יובהר, כי המבטח רשאי שלא לקבל נתונים אלו ולא לאשר את בקשת . לחוזה זהא' 

  .המבוטח להגדלת היבול המבוטח

הראשונות( יחושב היבול למרות האמור לעיל, במטעים צעירים )בשלוש עונות הניבה  .2
נספח א' לחוזה טבלת יבולים נורמטיביים למטעים צעירים שב המבוטח למבוטח על פי

לפי גיל הגידול, כך שתבוצע סכימה של היבול המבוטח  גידולהת ועונ שתיעבור , זה
 ., למעט במטע שלחיןלשתי עונות הגידול

 מטע צעיר  .ה

שעבור כל העצים במטע עונת הביטוח היא עונת הניבה  המעריךמטע שהתקבל לגביו אישור 
 הראשונה, השנייה או השלישית של זיתי השמן שניזוקו.
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 התחייבות המבטח .2

ובכפיפות לכל התנאים, , להלן 5כמותנה בסעיף  המבוטח לתשלום דמי הביטוח על ידיבתמורה 
 מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח ליבול, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה

בשטחים המתוארים ברשימות, תוך תקופת  מהמבוטחים זיתי השמן של כל אחד המבוטח של
 -תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח כדלקמן:למבוטח ישירות  שלם המבטחיהביטוח, 

 - נזק כמותי .א

לכל טון פרי ניזוק  הפיצוי המירבייהיה סכום  כמוגדר בחוזה ביטוח זה, במקרה של נזק כמותי
 , כמפורט בנספח א' לחוזה זה.המבוטחבהתאם לרמת הביטוח אותה בחר 

אך בכל מקרה לא תעלה בעונת , הניזוקה לפיצוי תקבע על פי קביעת המעריך היבול כמות
 מהיבול המבוטח בשטח הניזוק לבין היבול בפועל בשטח 60%גידול אחת על ההפרש שבין 

הניזוק, ולא תעלה בעונת גידול נוספת על ההפרש שבין היבול המבוטח בשטח הניזוק לבין 
 .הניזוקה בעונת הגידול הראשונה היבול היבול בפועל בשטח הניזוק בניכוי כמות

ק"ג ייחשב כעץ ללא יבול כלל. סך כל היבול  3 -יובהר, כי עץ שבו היבול בפועל הנו פחות מ
 ע כסך יבול העצים.בפועל בשטח הניזוק יקב

 הניזוקה על היבול המבוטח בשטח הניזוק. היבול בכל מקרה לא תעלה כמות

 - נזק איכותי .ב

לכל טון פרי ניזוק על  הפיצוי המירבייהיה סכום  כמוגדר בחוזה ביטוח זה, במקרה של נזק איכותי
 לחוזה זה., כמפורט בנספח א' המבוטחמעריך, בהתאם לרמת הביטוח אותה בחר הפי קביעת 

אך בכל מקרה לא תעלה בעונת , הניזוקה לפיצוי תקבע על פי קביעת המעריך היבול כמות
מהיבול המבוטח בשטח הניזוק, ולא תעלה בעונת גידול נוספת על  60%גידול אחת על 

הניזוקה בעונת הגידול  היבול ההפרש שבין היבול המבוטח בשטח הניזוק לבין כמות
 .הראשונה

 הניזוקה על היבול המבוטח בשטח הניזוק. היבול תעלה כמותבכל מקרה לא 

 התחייבות המבוטח .3

 להלן. 5מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח על פי הכללים המפורטים בסעיף  המבוטח .א

 מיום קרות מקרה הביטוח.שעות  48תוך המבוטח יודיע למבטח בטלפון או בפקס  .ב

 תחילתו.המבוטח יודיע למבטח על מועד המסיק, שבועיים לפני  .ג

המבוטח חייב לטפל במטעי זיתי השמן ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי באמצעי המנע  .ד
הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבול זיתי שמן גבוהה או 
למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח וזאת בגבולות הסביר בנסיבות 

 המקרה.
מבוטח שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה 

 נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.
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 חריגים .4

ולשם הבהרת יתר מוסכם בזאת כי חוזה הביטוח אינו  א' לעיל 1בלי לגרוע במותנה בסעיף 
 מכסה ואינו חל על:

 זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא.ביקוע גרעיני או  .א

שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח  כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון .ב
 .א' 1 בסעיף זה כמפורט לעיל

שגרמו  נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים אפילו אםתוצאתי מכל סוג שהוא עקיף או נזק  .ג
 .למקרה הביטוח

 רמו מתוך הזנחה על ידי המבוטח או על ידי גורם אחר כלשהו.אבדן או נזק שנג .ד

 נזק שנגרם ליבולים לאחר המסיק. .ה

 מ"מ.   4נזק שנגרם ליבולים לפני שהפרי הגיע לגודל של  .ו

נזק הנגרם כתוצאה מדחיה או הקדמה בהבשלה/מסיק של הפרי גם אם נגרם כתוצאה  .ז
 מאחד הסיכונים שגרמו למקרה הביטוח. 

 התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית.רעידת אדמה,  .ח

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה ובין  .ט
אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, 
מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב 

ורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או של מצור או מאורעות או ג
מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור פירושו שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל 
שימוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם 

האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות 
פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן -חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 -פיצויים, התשכ"א 

הביטוח אינו מכסה השמדות יבול בעקבות הוראה של השירותים להגנת הצומח או כל גורם  .י
 אחר.

 נזקי טבע - דמי ביטוח .5

ם למבטח דמי ביטוח נזקי טבע המחושבים על פי הכללים המפורטים מתחייב לשל המבוטח .א
 .שנקבעו בין הצדדיםבנספח א' לחוזה ביטוח זה, בסכום, במועדים ובתנאים המפורטים 

מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי  65%מהווים דמי ביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה זה  .ב
במידה ובמהלך העונה תודיע  הממשלה.תשולם למבטח על ידי  35%הביטוח בשיעור של 

הממשלה למבטח כי חל שינוי בשיעור השתתפותה בדמי הביטוח, אזי יתוקנו דמי הביטוח 
 בהתאם לשינוי.

למען הסר ספק יובהר, כי הממשלה הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל ביטוח 
שילמה הממשלה  כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח. לאהמבוטח  במקרה בו רכש

 .את יתרת דמי הביטוח, ישלם המבוטח למבטח את חלקה של הממשלה
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 קביעת גובה הנזק .6

בהקדם האפשרי  ו, יישלח על ידלעיל ב' 3קבל את ההודעה כאמור בסעיף ילאחר שהמבטח  .א
)להלן: "החלקות  מעריך שיקבע את עובדת קרות מקרה הביטוח ואת היקף השטח הניזוק

 הניזוקות"(.
מעריך את כמות יבול הזיתים התחילת המסיק, תתבצע הערכת הנזק הסופית בה יקבע לפני 

 שנותרה למסיק בכל אחת מהחלקות הניזוקות.

. למרות האמור לעיל, יוכל ואת המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי מעריך מטעמ .ב
המבוטח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן: "הערכה 

אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי הפוליסה חיצונית"( 
תותר והתאפשר למעריך לבדוק את הנזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדימים אלה, לא 

 הערכה חיצונית מטעמו. הגשת
סעיף  הוראותבכפוף לאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות 

 .הבוררות בחוזה זה

 השתתפות עצמית .7

 מהיבול המבוטח בשטח הניזוק. 3% ההשתתפות העצמית יהיה המבוטח שיעור .א

ההשתתפות  שיעור ,מסערה בלבדכתוצאה בקרות מקרה הביטוח למרות האמור לעיל,  .ב
 מהיבול המבוטח בשטח הניזוק. 5% העצמית יהיה
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 טבע ביטוח אסונות -חלק ב' 

 הגדרות .1

  - מקרה הביטוח .א

לנזק כמותי ליבול המבוטח על פי חלק  באופן ישיראירוע מהאירועים המנויים דלקמן שגרם 
 :זה

 בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן בלבד: מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .1

 אירוע אקלימי. .א

 , כהגדרתו להלן.בהיקף אזורי בלבדאירוע מחלה או תקיפת מזיקים  .ב

 ובלבד שהתקיימו כל אלה במצטבר:

הנזק הכמותי ארע ליבול המבוטח על פי חוזה ביטוח זה והסיכון התרחש לפני תום  .א
 תקופת הביטוח.

 ביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה ביטוח זה.אירוע הנזק אינו מהווה מקרה  .ב

תעשה על סמך במטע בעל יובהר, כי בחינת קרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים 
 לא יוכר יותר ממקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים אחד, וכי יחד שתי עונות גידוליבול 

 .לכל תקופת הביטוח למבוטח

 בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן בלבד: מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים .2

 - קרה .א
כפי שתימדד מעלות צלסיוס ומטה,  0-ירידת הטמפרטורה בשטח המטע המבוטח ל

 בסוכה מטאורולוגית

 ברד. .ב

 - סערה .ג
 .כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית ,קשר 35 על העולה רוח מהירות

 שלג. .ד

 - חום .ה
 .כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית ,צלסיוס מעלות 39 מעל טמפרטורה 

 - שיטפון .ו
אגם או נחל, גשמים מרובים בכמות חריגה היורדים  ,שמים, יםגזרימה או הצפה של מי 

 ובתנאי ששטח המטע המבוטח מנוקז היטב., ברצף

  -חלקה  .ב

ו/או  מטר 3שרוחבה עולה על  לשמן המופרד על ידי דרך חקלאית יםשטח הנטוע בעצי זית
 גידור ו/או גידול חקלאי אחר ו/או מבוטח אחר.

  -מטע  .ג

 סך כל החלקות הנטועות של המבוטח.

  - נזק כמותי .ד
שתי עונות כל תקופת הביטוח כלומר במשך במהלך במטעי בעל  העדר יבול ו/או אבדן יבול

שיעור בהיקף העולה על  ובמטעי שלחין בכל אחת מעונות הגידול בנפרד, ,גידול יחד
 ההשתתפות העצמית.

העצמית בכל  בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות -במטע שלחין למרות האמור לעיל, 
עבור החלקות הניזוקות בלבד אך ורק אם עלה סך שטח החלקות  -לחילופין או שטח המטע 

מסך כל שטח המטע המניב, ובלבד שהיקף הנזק בכל אחת מהחלקות  15%הניזוקות על 
 הניזוקות עולה על שיעור ההשתתפות העצמית.
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  -אירוע אקלימי  .ה
 תופעת טבע אקלימית חריגה שאינה מעשה ידי אדם.

  -ונות טבע למטע שאינו מניב דמי ביטוח אס .ו
הפרמיה שתשולם למבטח לדונם מטע זיתים שאינו מניב עדיין, עבור ביטוח אסונות טבע, 

 כמפורט בנספח ד' לחוזה ביטוח זה.

  -היבול המשווק  .ז

, במהלך כל תקופת כל יבול זיתי השמן ששווק, על פי דיווחי המבוטח שיתקבלו אצל המבטח
  .הביטוח

  -מטע מבוטח בביטוח אסונות טבע  .ח
טבע  שטח מטע אשר המבוטח משלם בגינו דמי ביטוח אסונות טבע, או דמי ביטוח אסונות

בהתבסס על נתוני השטחים שיועברו על ידי המבוטח למבטח,  ,למטע שאינו מניב, לפי העניין
 מעריך.הועל הערכת 

  - העצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע .ט
 המבוטח בביטוח אסונות טבע.כל העצים במטע 

  -למבוטח תגמולי ביטוח אסונות טבע  .י
המבטח, על פי חוזה זה, לכל מבוטח, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע  שישלםסכום הפיצויים 

, עד לתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה זה, בניכוי סכומי ההשתתפות ליבולים או לעצים
 העצמית בהם חייב המבוטח.

  - אסונות טבע ליבוליםמירבי  פיצוי סכום .יא
קרות מקרה ביטוח אסונות שחסר עקב שלם המבטח עבור כל טון זיתי שמן, יש סכום הפיצויים

 טבע ליבולים, כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - אסונות טבע לעציםפיצוי מירבי סכום  .יב
נפגע  שלם המבטח עבור כל דונם מטע המבוטח בביטוח אסונות טבע ואשריסכום הפיצויים ש

על פי  הפיצוימעריך ולא יותר מסכום הבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים, על פי קביעת 
 לחוזה זה. ב'נספח 

  - תום תקופת הביטוח ליבולים ולעצים .יג
, או עם תום תקופת השיווק המקובלת בענף זיתי זה ביטוח במבוא לחוזה 1כאמור בסעיף 

 .לפי המוקדם מביניהםהשמן, 

  - אסונות טבע לעציםמקרה ביטוח  .יד
אירוע נזק חמור לעצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע, ובלבד שהתרחש אחד או יותר 

 , בכפוף לסייגים כאמור באותו סעיף.לעיל 2א'  1מהסיכונים המפורטים בסעיף 

  - היקף אזורי .טו
משטחי החלקות המבוטחות באזור גיאוגרפי כמוגדר במפות המבטח ומפורטות  50%לפחות 

 זה. ביטוח לחוזה ג' ברשימה המצורפת כנספח

  - אזור גיאוגרפי נפגע .טז
אזור גיאוגרפי כמוגדר במפות המבטח ומפורטות ברשימה המצורפת כנספח לחוזה זה אשר 

 נפגע בהיקף אזורי.

  - היבול החסר למבוטח .יז
 הגידוללשתי עונות מעריך הההפרש בין היבול המבוטח, ליבול שנותר למסיק כפי שנקבע על ידי 

 .במטעי בעל ולכל עונת גידול בנפרד במטעי שלחין

  - שיעור הנזק למבוטח .יח
 מבוטח.של ההיבול החסר למבוטח כשהוא מחולק ביבול המבוטח 
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  - שטח הנזק לעצים .יט
שאירע בו מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים, כפי  שטח המטע המבוטח בביטוח אסונות טבע

 מעריך.השנקבע על ידי 

  - נזק חלקי לעצים .כ
מעריך כי יש לבצע בשטח הניזוק הנזק לעצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע אשר בגינו קבע 

חיתוך ענפים מרכזיים בעצים, וכתוצאה מכך יגרם העדר מוחלט של יבול העצים הניזוקים לשנה 
 אחת לפחות.

  - נזק מוחלט לעצים .כא
כי יש לעקור את העצים מעריך הנזק לעצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע אשר בגינו קבע 

 בשטח הניזוק.

 -היבול המבוטח  .כב

נספח א' לחוזה  יחושב לצורך חלק ב' לחוזה זה על פיבמטע בעל היבול המבוטח למבוטח  .1
יחושב  שלחין במטע .שתי עונות גידול יחדלוהוא עבור כל תקופת הביטוח, כלומר  זה

. מבוטח יוכל להגדיל היבול המבוטח לצורך חלק ב' לחוזה זה עבור כל עונת גידול בנפרד
אם יביא הוכחות לגובה היבול הממוצע לחוזה זה את היבול המבוטח על פי נספח א' מראש 

, על פי 2018 וכלה בעונת 2015 החל מעונתלדונם אותו שיווק בארבע העונות הרצופות 
בצרוף מסמכים מתאימים  בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוחהנתונים שימסור למבטח 

. במקרה זה יחושב , בכפוף לאישור המבטח מראש ובכתבכפי שידרשו על ידי המבטח
 . בארבע העונות הללוהיבול המבוטח כיבול הממוצע לדונם אותו שיווק המבוטח 

נתונים אלו ולא לאשר את בקשת המבוטח  , כי המבטח רשאי שלא לקבלבזאת יובהר
 .להגדלת היבול המבוטח

בכל מקרה  ,לעיל זהלצורך חישוב היבול הממוצע לדונם כאמור בסעיף יובהר בזאת, כי 
תתווסף הכמות בגינה קיבל המבוטח תגמולי ביטוח בכל אחת מעונות אלו לכמות  לא

 המשווקת באותה עונה לצורך חישוב היבול המבוטח למבוטח.

למרות האמור לעיל, במטעים צעירים )בשלוש עונות הניבה הראשונות( יחושב היבול  .2
נספח א' לחוזה טבלת יבולים נורמטיביים למטעים צעירים שב המבוטח למבוטח על פי

, עבור שתי עונות הגידול לפי גיל הגידול, כך שתבוצע סכימה של היבול המבוטח זה
 ., למעט במטע שלחיןלשתי עונות הגידול

לעיל, למבוטח ו/או למבוטח המחזיק בשטח  1-2האמור לעיל בסעיפים קטנים  למרות .3
שנות  ששבמהלך שתי פעמים או יותר  –ביטוח אסונות טבע ליבולים  מקרהבו ארע 

יופחת יבול  - תקופות ביטוח( שלוש-הגידול הרצופות הקודמות לשנת חוזה זה )קרי 
  על פי נספח א' לחוזה זה.מהיבול הנורמטיבי  85%המבוטח ויעמוד על 

 מחלקותרק חלק  ובהם ניזוק במקרים, בלבד שלחין במטעילמען הסר ספק מובהר, כי  .4
יחושב היבול המבוטח לצורך תשלום תגמולי  המטע המבוטח בביטוח אסונות טבע

 הניזוקות החלקות שטח סךובתנאי ש–, בלבד ותהניזוק ותהביטוח באופן יחסי לחלק
  כל שטח המטע המניב. סךמ 15% -מ גדול

ישולמו על פי שיעור הנזק והיבול  ,להלן 2כאמור בסעיף  ,תגמולי הביטוחבמקרה זה 
 בלבד. ותהניזוק ותהחסר בהתייחס לחלק

  - שטח העצים הניזוקים .כג

שטח המבוטח בביטוח אסונות טבע שארע בו מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים, כפי שנקבע 
 מעריך.העל ידי 
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  - למסיקהיבול שנותר  .כד

הכל  בשטח המבוטח, לכל חלקה בנפרד, הימסקל היה ראויהיבול בטון שעל פי קביעת המעריך 
נזק כמותי ב כניזוקה שאושרה יבול זיתי השמןבתוספת כמות להלן,  3א'  2כמפורט בסעיף 

וזאת במהלך כל תקופת הביטוח, כלומר לשתי  - במסגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח
 .במטע בעל, ובמטע שלחין לכל עונת גידול בנפרד עונות הגידול יחד

כאמור שיעור הנזק המעריך יהיה רשאי לקבוע את בזאת, כי  יובהרלמרות האמור לעיל, 
מבין כל החלקות ביותר  הגדולה חלקהאך ורק ב שיבוצעו יבול דגימות סמך עללעיל 

 ושיעור נזק זה יחושב על כלל החלקות. המבוטחות של המבוטח

  - היבול הכולל .כה

, כלומר לשתי עונות תקופת הביטוחמהלך כל שהמבוטח שיווק בפועל ב זיתי השמןכל יבול 
בהתבסס על מסמכים שיידרש  ,במטע בעל, ובמטע שלחין לכל עונת גידול בנפרד הגידול יחד

נזק כמותי בכניזוקה שאושרה  יבול זיתי השמןהמבוטח להציג על ידי המבטח בתוספת כמות 
 במסגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח.

  - חלקה ניזוקה .כו

כמוגדר בחלק ב' לחוזה  בשיעור העולה על השתתפות העצמיתמקרה ביטוח חלקה בה ארע 
 .זה להלן

 התחייבויות המבטח .2

 תגמולי ביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .א

ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות והחריגים בתמורה לתשלום דמי ביטוח אסונות טבע  .1
הכלולים בחלק ב' ובחלק ג' לחוזה זה, או שיכללו בכל תוספת לו, או שיוסכם עליהם 

לים תוך , אזי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבובין המבטח לבין המבוטח בכתב
למבוטח תגמולי ביטוח בסכום השווה למכפלת ישירות שלם המבטח יתקופת חוזה זה, 

אסונות טבע ליבולים כאמור בנספח א' לחוזה זה, על פי רמת הביטוח ל פיצוי מירביסכום 
 7שבחר בה המבוטח, ביבול החסר למבוטח, ובניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בסעיף 

 להלן.

היבול המבוטח הנו יבול כולל לשתי עונות גידול.  כדלקמן: יובהרביחס למטע בעל 
מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים יוכר רק אם ארע נזק כמותי שהביא לחוסר ביבול 

בשיעור וזאת  ,ביחס ליבול המבוטח שלושל המבוטח בשתי עונות גידול בפועל כולל ה
 . הנקוב בחוזה זה העולה על שיעור ההשתתפות העצמית

במועד להודיע למבטח על קרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים מחויב המבוטח 
כי ארע לו נזק כמותי  במידה והוא צופה לחלק ג' לחוזה הביטוח, 4כמוגדר בסעיף 

חוסר ביבול ביחס ליבול המבוטח  שיהיה לו בפועללכך  שיגרום הראשונה בעונת הגידול
מידה והמבוטח לא הודיע ב .בשיעור העולה על שיעור ההשתתפות העצמית שלו

למבטח במועד כאמור לעיל על קרות מקרה הביטוח, אזי הדבר ייחשב כאילו לא ארע 
 .לשתי עונות יחד בעונת הגידול את כל היבול המבוטח שלו מסקלו נזק כמותי וכי הוא 

 מוסכם בזאת, כי לעניין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים בגין מחלה או תקיפת מזיקים .2
תגמולי ביטוח אסונות טבע  למבוטח, ישלם המבטח זורי כמוגדר בחוזה זהבהיקף א

במטע מבוטח  מבוטחלעיל, עבור היבול החסר של כל  1 ליבולים, כאמור בסעיף קטן א'
ובלבד הנמצא באזור גיאוגרפי נפגע, או במטע מבוטח הנמצא באזור גיאוגרפי שלא נפגע, 

 מוחלטת לשטחי אזור גיאוגרפי נפגע.שהמטע שנפגע באזור זה נמצא בצמידות 
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לצורך חישוב שיעור הנזק למבוטח יקבע המעריך את גודל השטח בפועל וגודל השטח  א. .3
, מסיקההניזוק, ועל פי הערכתו ו/או על פי דגימה, בסמוך לאחר אירוע הנזק ובזמן 

היבול בעונת הנזק ואת  הניזוקשטח המטע בפוטנציאל היבול את המעריך יקבע 
בזאת,  יובהר.המבוטח בביטוח אסונות טבעהניזוק המטע  שטחב מסיקלשנותר 

 שיבוצעו יבול דגימות סמך עלכאמור שיעור הנזק המעריך יהיה רשאי לקבוע את כי 
 ושיעור מבין כל החלקות המבוטחות של המבוטחביותר  הגדולה חלקהאך ורק ב

  .יחושב על כלל החלקות זה נזק

 תעשה על ידי המעריך.מסיק למובהר כי הקביעה הסופית של היבול שנותר  ב.
המבוטח יהיה רשאי לערער בפני המבטח על הקביעה הסופית של היבול שנותר 

 , בתנאי שבמועד הגשת ערעורו ניתן עדיין לבצע הערכת יבול נוספת בשטח.למסיק

  כמוגדר בחוזה זה. מהיבול הכולל,למסיק בכל מקרה לא יפחת היבול שנותר  .ג

עץ שבו היבול  במסגרת קביעתו של המעריך את היבול שנותר למסיק, יובהר, ד.
 ק"ג ייחשב כעץ ללא יבול כלל.  3 -שנותר למסיק הנו פחות מ

ות חלק שטחסך המטע המבוטח, וחלקות אם הנזק נגרם רק לחלק מ -בלבדשלחין  במטע .4
את היבול שנותר המעריך  יקבע המניב,כל שטח המטע סך מ 15% עולה על ניזוקות אלו

 בלבד. ותהמטע הניזוק ותלמסיק בחלק

יהא  א' לעיל,3אשר בוצעה בחלקתו הערכת יבול בכפוף לאמור בסעיף קטן  מבוטחכל  .5
ולא יאוחר , ימים מעת קבלת קביעת המבטח 14תוך רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 

 הניזוקים והיבול שנותר בהם למסיק., ביצוע הערכה נוספת של השטחים מתחילת המסיק

 תגמולי ביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע לעצים .ב

בתמורה לתשלום דמי ביטוח אסונות טבע, לרבות עבור מטעים שאינם מניבים, הכל  .1
, ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחלק ב' להלן 5 כמותנה בסעיף

ספת לו, או שיוסכם עליהם בין המבטח לבין המבוטח ובחלק ג' לחוזה זה, או שיכללו בכל תו
בכתב, אזי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים תוך תקופת הביטוח, ולא יאוחר ממועד 

שלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח יבמבוא לחוזה זה,  1סיום הביטוח כמפורט בסעיף 
 ב'וק, כמפורט בנספח לעצים בשטח הניזהמירביים  הפיצויאסונות טבע לעצים לפי סכומי 

 להלן. 7לחוזה זה, בניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בסעיף 

, על פי הערכתו, ויוציא על כך דו"ח מעריךה שטח הנזק לעצים יקבעסוג הנזק ואת את  .2
 בכתב, אשר העתק ממנו יימסר לידי המבוטח.

מעריך הימים מיום קבלת דו"ח  21תוך כל מבוטח יהיה רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 
 שטח הנזק לעצים. סוג הנזק ושל ביצוע הערכה נוספת של

מסכום תגמולי הביטוח רשאי המבטח לנכות כל הכנסה או פיצוי שקיבל המבוטח ממקור אחר  .ג
 בגין מטעי הזיתים המבוטחים, לרבות תגמולי ביטוח מחוזי ביטוח אחרים של המבטח.

עמה. למרות האמור לעיל, יוכל את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי מעריך מט .ד
המבוטח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן: "הערכה 

אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי הפוליסה חיצונית"( 
והתאפשר למעריך מטעם המבטח לבדוק את הנזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדימים 

 הערכה חיצונית מטעמו. תותר הגשת , לאאלה
סעיף הוראות בכפוף ל אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות

 הבוררות בחוזה זה.
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 התחייבויות המבוטח .3

 להלן. 5מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח על פי הכללים המפורטים בסעיף  המבוטח .א

 על מועד המסיק, שבועיים לפני תחילתו. המבוטח יודיע למבטח .ב

בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לעצים, על המבוטח להודיע למבטח על כך בפקס  .ג
יום לפני תחילת  14-ימים מיום קרות מקרה הביטוח או גילויו ולא יאוחר מ 7תוך או בטלפון 

ציון זיהוין ומיקומן )להלן: בהודעתו זו יפרט המבוטח את החלקות בהן ארע נזק תוך  המסיק.
 "הודעת הנזק"(.

המבוטח חייב לטפל במטעי זיתי השמן ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי באמצעי המנע  .ד
הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבול זיתי שמן גבוהה או 

וזאת בגבולות הסביר בנסיבות  למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח
 המקרה.

מבוטח שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה 
 נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

יובהר כדלקמן: היבול המבוטח הנו יבול כולל לשתי עונות גידול. מקרה ביחס למטע בעל  .ה
ביטוח אסונות טבע ליבולים יוכר רק אם ארע נזק כמותי שהביא לחוסר ביבול הכולל בפועל 
של המבוטח בשתי עונות גידול ביחס ליבול המבוטח שלו, וזאת בשיעור העולה על שיעור 

 ההשתתפות העצמית הנקוב בחוזה זה. 
בוטח מחויב להודיע למבטח על קרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים במועד כמוגדר המ

לחלק ג' לחוזה הביטוח, במידה והוא צופה כי ארע לו נזק כמותי בעונת הגידול  4בסעיף 
הראשונה שיגרום לכך שיהיה לו בפועל חוסר ביבול ביחס ליבול המבוטח שלו בשיעור 

ית. במידה והמבוטח לא הודיע למבטח במועד כאמור העולה על שיעור ההשתתפות העצמ
לעיל על קרות מקרה הביטוח, אזי הדבר ייחשב כאילו לא ארע לו נזק כמותי וכי הוא הוציא 

 בעונת הגידול את כל היבול המבוטח שלו.
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 חריגים .4

בלא לפגוע בכלליות האמור, ולמען הסר ספק, מוסכם כי לא יתקיים מקרה ביטוח אסונות טבע 
 במקרים הבאים:ו/או לעצים ליבולים 

 ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא. .א

 של המבוטח, רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות רשלנותהזנחה ו/או  .ב
 בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

 דחייה או הקדמה של הבשלת היבול המבוטח, למעט במקרה בו ארע נזק כמותי. .ג

 כל נזק ליבול לאחר המסיק. .ד

  .אירוע נזק שאינו נזק כמותי .ה

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .ו
ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, 
מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או 

ורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר מצב של מצור או מאורעות או ג
צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור פירושו שימוש באלימות למטרות 
פוליטיות הכולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או 

האמור לעיל ולמען אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות 
פיצוי על פי -הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 -חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 

הפסקת הטיפול במטע המבוטח ו/או ביבול המבוטח, בין חלקית ובין מלאה, לרבות  .ז
 נטישתם.

 .כלשהועיקול או החרמה על ידי גורם  .ח

לשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר אירעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח תקלות כ .ט
 המבוטח.

 גניבה. .י

 מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול. .יא

 אי אספקת מים, חשמל או תשומות חקלאיות אחרות כלשהן. .יב

 מחסור בכוח אדם מסיבה כלשהי. .יג

 נזקי מחלות ומזיקים שפגיעתם תגרום לנזק לעצים. .יד

 ות ומזיקים שפגיעתם בעצים תגרום אובדן יבול.נזקי מחל .טו

כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת מקרה  .טז
 הביטוח.

 השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית כלשהי, תפישה או הפקעה. .יז

 רעידת אדמה, התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית. .יח
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 דמי ביטוח אסונות טבע .5

מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח אסונות טבע המחושבים על פי הכללים המפורטים  המבוטח .א
 .שנקבעו בין הצדדיםבנספח א' לחוזה ביטוח זה, בסכום ובתנאים, במועדים ובתנאים 

, לחוזה הביטוחעל פי חלק ב' למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח אסונות טבע  .ב
בגין ביטוח  מבטחמדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים, אשר ישולמו ל 20%מהווים רק 

( 80%אסונות טבע על פי חלק ב' לחוזה זה וכי יתרת דמי ביטוח אסונות טבע הכוללים )
 על ידי הממשלה. מבטחתשולם ל

בתשלום והממשלה לא תשתתף כאמור בדמי הביטוח, אזי המבוטח מתחייב לשאת במידה 
 .יתרת דמי הביטוח למבטח

 קביעת גובה הנזק .6

בהקדם האפשרי  ו, יישלח על ידלעיל ג' 3קבל את ההודעה כאמור בסעיף ילאחר שהמבטח  .א
 .מעריך שיקבע את עובדת קרות מקרה הביטוח ואת היקף השטח הניזוק

מעריך את כמות יבול הזיתים הלפני תחילת המסיק, תתבצע הערכת הנזק הסופית בה יקבע 
על סמך החלקה הגדולה וזאת  , לפי קביעת המעריךבחלקות המבוטחותשנותרה למסיק 

 .בהתאם לכללי חוזה ביטוח זה

. למרות האמור לעיל, יוכל ואת המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי מעריך מטעמ .ב
ורם אחר )להלן: "הערכה המבוטח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל ג

אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי הפוליסה חיצונית"( 
תותר והתאפשר למעריך לבדוק את הנזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדימים אלה, לא 

 הערכה חיצונית מטעמו. הגשת
סעיף  הוראותבכפוף לאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות 

 .הבוררות בחוזה זה

 השתתפות עצמית .7

 שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע ליבולים .א

  .של כל השטח המבוטח מהיבול המבוטח 30%שיעור ההשתתפות העצמית יהא  .1

 15%עלה סך שטח החלקות הניזוקות על  למרות האמור לעיל, במטע שלחין בלבד אם .2
מהיבול  30%השתתפות העצמית תהיה ההמניב, המבוטח מסך כל שטח המטע 

 .המבוטח של כל החלקות הניזוקות

 שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע לעצים .ב

ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים למרות המותנה בחוזה זה, 
לפיו מחושבים תגמולי  המירבי של השטח המבוטח מסכום הביטוח 5%תהא בשיעור של 

, ואולם בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות העצמית כמוגדר הביטוח לכל השטח המבוטח
 דונם.  10בסעיף זה על סכום הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח עבור 

כולל את הוצאות העקירה או  -"סכום הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח"  -לעניין זה 
בתוספת פיצוי עבור היבול המבוטח לשטח הניזוק  ב'העניין, כמפורט בנספח השיקום, לפי 

בניכוי השתתפות עצמית ליבולים, עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מחודשת ולא יותר 
 מארבע שנים.

ק, יובהר כי במקרה בו אירע נזק חלקי ונזק מוחלט, יחושב סכום הביטוח למען הסר ספ
 לפיו מחושבים תגמולי הביטוח לכל השטח המבוטח באופן יחסי.
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 הוראות כלליות -חלק ג' 

 תחולת החוק .1

 .וברשימהעל חוזה ביטוח זה יחול החוק, אלא אם הותנה אחרת בחוזה הביטוח 

 פרשנות .2

חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה ביטוח זה, ולא הוגדרו בו באופן מפורש, יינתן למונחים 
 הפירוש המקצועי המקובל בענף זיתי השמן.

 חובות המבוטח  .3

ללא דיחוי בכל עת ו המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול שלו ברמה מקצועית נאותה ולנקוט .א
טיח רמת יבולים גבוהה או כדי באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להב

מבוטח שלא עשה כן רשאי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול או ליבול. 
 בשיעורהנזקים שנגרמו לאותו מבוטח  בעדתגמולי הביטוח  שיעור המבטח להפחית את

 לו קיים את חובתו על פי סעיף קטן זה. נחסךשהיה 

מבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח, ואותו הותנה בחוזה ביטוח זה, שעל ה .ב
אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שקבע לכך המבטח, יראה בכך המבטח החמרת הסיכון ויחולו 

 לחוק, בשינויים המחוייבים. 19-ו 18הוראות סעיפים 

 חובת ההודעה על מקרה הביטוח .4

 ביטוח בגין נזקי טבע .א

יודיע המבוטח על טבע על פי חלק א' לחוזה זה,  יבמקרה של נזק בקרות מקרה ביטוח .1
 .שעות 48תוך בטלפון או בפקס כך למבטח ולמועצה 

יודיע המבוטח למבטח כי נגרם נזק ליבול המבוטח,  מעריךהאם בביקור הראשון אישר  .2
 , לשם ביצוע הערכת נזק סופית.ימים לפני מועד המסיק 14

 ביטוח בגין אסונות טבע .ב

, או בכל אחת בעונת הגידול הראשונהונות טבע ליבולים בקרות מקרה ביטוח אס .1
או בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים, הכל  מעונות הגידול בנפרד במטע שלחין,

 7תוך על פי חלק ב' לחוזה זה, על המבוטח להודיע למבטח על כך בטלפון או בפקס 
 לפני תחילת המסיק.ימים  14-ימים מיום קרות מקרה הביטוח או גילויו ולא יאוחר מ

מובהר בזאת, כי הודעת הנזק היא תנאי מהותי בחוזה זה, ותכליתה לאפשר למבטח  .2
לקבוע ולהעריך את חבותו לתשלום תגמולי ביטוח, ועל מנת להתרשם בעצמו מסוג הנזק 

 ומהיקפו.

מובהר ומוסכם, כי בהעדר טעם מיוחד לכך, אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק כאמור,  .3
בראיות אובייקטיביות וברורות את סוג הנזקים והיקפם בפועל בסמוך למועד ולא יוכיח 

 התרחשותם, ייחשב הדבר כאילו נמנע מהמבטח לברר חבותו ויחולו הוראות החוק.

לא הודיע למבטח על קרות מקרה ביטוח אסונות טבע במטע בעל במידה והמבוטח  .4
טח הוציא את כל היבול ליבולים בעונת הגידול הראשונה, ייחשב הדבר כאילו המבו

המבוטח שלו וכי למעשה לא ארע לו במהלך תקופת הביטוח מקרה ביטוח אסונות טבע 
 ליבולים.
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 תביעה לתגמולי ביטוח .5

על חשבונם את כל תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך המבוטח ימציא, יספק ויגיש למבטח  .א
מקרה הביטוח ובקשר הפרטים, המסמכים, ההוכחות והידיעות בקשר לנסיבות שבהן קרה 

על מנת להשיגם  ולעשות כמיטב יכולת ו, עליוו ואם אינם ברשותלכל עניין הנוגע לאחריות
 ולהעבירם למבטח.

ען הסר ספק, מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כדרישה שנמסרה למ .ב
למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע והמסמכים הדרושים, ולמבטח 

 ר לבחון את סוגיית הנזק האזורי ביחס לכלל מבוטחי האזור.התאפש

או להקטין בקרות  ועד נזק שהמבוטח יכול היה למנען המבטח חייב בתגמולי ביטוח באי .ג
 מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים, שהמבטח הורה לו לנקוט.

המבטח מעריך לצורך מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח, ישלח קיבל המבטח שאחר ל .1 ד.
 קביעת מקרה הביטוח, היקף הנזקים וסוגיהם.

 צאי המעריך ימסרו למבוטח.ממ .2 
 4בתוך  ק המבוטח על מימצאי המעריך, עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוחלח .3 

, והמבטח ישלח מעריך נוסף לצורך קביעה מעריךהמיום שנמסרו לו ממצאי  ימים,
 חוזרת.

תכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד ה המבוטח במעש .ה
חייב בהם אילו לא נעשה אותו  יהיב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיעליו, אין המבטח ח

 דבר.

 פטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה. -רם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון נג .ו

ם ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח ר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימס .ז
 פטור המבטח מחבותו. -ת מרמה נאו בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוו

 חובת שיתוף הפעולה עם המבטח .6

כנס בכל עת למטעי ייהיו רשאים לה וועובדי המבטחח ולכך שבאי כ וםגריאחראי ו המבוטח .א
, וזאת לשם ביצוע כל פעולה הנוגעת וציד, ללא קבלת כל הסכמה או אישור מושל הזיתים
 זה.ביטוח לחוזה 

שב כמי חוטח שמנע את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לשטח מטעי הזיתים, יימב .ב
שלא שתף פעולה עם המבטח, והמבטח רשאי להקטין את תגמולי הביטוח או להיות 

 פטור מתשלומם, בכפוף להוראות החוק.

זה, ו/או לא פעל כך במועד, באופן שמחדלו בחלק , כאמור על המבוטח על פי חבותולא פ .ג
ך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר, לא יהיה המבטח חייב בתשלום כל גרם

 ור.כאמ בוטח,מהם שהיה חייב בו אילו קוימה חובת תגמולי הביטוח אלא בסכו

 מולי הביטוחתג .7

 30למבוטח. תגמולי הביטוח ישולמו כאמור בתוך ישירות מולי הביטוח ישולמו מהמבטח תג .א
 יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.

יום מרגע  30ד' לחוק, מתום  28יבית בשיעור הקבוע בסעיף ר תגמולי הביטוח תתוסף על .ב
 שהיו ברשות המבטח כל המידע והמסמכים הדרושים לברור התביעה.

בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם שולמה  קרונות האמוריםהע .ג
 התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.
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 הצמדה .8

בנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח  מוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכומים הנקובים
 פיצויהים להם מראש. סכומי אשר הצדדים מסכימ פיצוי המירבייםה, הינם דמי הביטוח וסכומי זה

ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח, ביחס למדד 
 ביטוח.תקופת הבתחילת המחירים הידוע 

 קריאת סרק .9

כתוצאה  ווהנזקים שנגרמו ל ומבוטח פיצוי או השבה בגין כל הוצאותימהא זכאי לתבוע יהמבטח 
מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם המבוטח בקשר לכל תביעה של תגמולי 

 ביטוח על פי חוזה זה, על כל הכרוך בכך.

 כפל ביטוח .10

אם בעת קרות מקרה הביטוח לשטח ו/או ליבול המבוטח, יהיה קיים לגביו ביטוח או ביטוחים 
היה המבטח מחויב לשלם או להשתתף יאחר, המבוטח או על ידי כל אדם  שנעשו על ידיאחרים, 

בסכום הביטוח החופף יחד ולחוד עם שאר המבטחים בסכום תגמולי הביטוח בהתאם ליחס בין 
 סכומי הביטוח.

 טוח חסרבי .11

שבכל מקרה שנמצא כי שטח מטעי הזיתים לשמן, שבבעלותו או ם סכם בזאת בין הצדדיומ
בהחזקתו של המבוטח, גדול מהיקף השטח המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי 

 טח בפועל.השין לבטח המבוטח הששהוא כיחס בין 

 ביטוח יתר .12

ל אופן בלתי סביר על שוויו של הגידו, בה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכןעל
או השטח המבוטח, רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס 

מקביל יפחתו גם דמי בו בקרות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח
 הביטוח לתקופה הרלוונטית.

 רכת הביטוחהא .13

הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה של המבטח אשר תינתן  כל
 במפורש למטרה זו.
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 ול הביטוחביט .14

המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,  .א
ני התאריך בו יום לפ 15ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום לפחות 

למרות האמור לעיל, ביטול הביטוח בעקבות חוב דמי ביטוח של המבוטח . יתבטל הביטוח
לחוק וחישוב דמי הביטוח יעשה כמפורט בסעיף ב'  15למבטח ייעשה על פי המפורט בסעיף 

 להלן.
לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר  הביטוחאם המבטח יבטל את 

 דמי הביטוח המבטח למבוטח את סכום ישיבאו ניסה להונות את המבטח,  הביטוח את חוזה
לפי סוג הביטוח המבוטל, לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית  ,שהיה דורש ממבוטח דומה

 לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

, לפי שיקול דעתו אי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוחהמבוטח רש .ב
, ובלבד שהודעה על בתנאי שלא קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במהלך תקופת הביטוח

 . רשום כך תתקבל אצל המבטח בדואר
פקיעת תוקף הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח 

 כאמור לעיל.

מדמי  50%ישאיר לעצמו המבוטח יקבל החזר דמי ביטוח לאחר שהמבטח במקרה כזה 
בגין כל חודש מתחילת תוקפו של  10%הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה, בתוספת 

חוזה הביטוח ועד למועד בו הסתיים הביטוח בפועל או את סכום דמי הביטוח יחסית 
 לפי הגבוה מביניהם. -לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח לגידול 

 קיזוז חובות .15

, ניתנים לקיזוז, כנגד כל סכום בין בגין חוזה זה ובין בגין חוזה אחר חב למבטח שהמבוטחחובות 
כמו כן, רשאי  למבטח רשות בלתי חוזרת לכל קיזוז כזה. ןנות המבוטח. והמגיע למבוטח ממנ

הביטוח, גם אם טרם הגיע המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו מהמבוטח בגין 
 .מועד תשלומם

 נזק עקיף .16

הסיכונים המכוסים על פי חוזה למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת שהנזק הנגרם על ידי 
ביטוח זה, יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה של הסיכונים 

א יהיה מכוסה על פי חוזה המכוסים על פי חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי ל
 זה בכל צורה ואופן.

 תחלוף .17

היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה  .א
 ביטוח, עוברת זכות זו למבטח, מששילם תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

באופן, שיפגע בזכותו של המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות, שעברה אליו לפי סעיף זה  .ב
המבוטח לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח, ובלבד 
שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח על פי שיעור תגמולי הביטוח 

 מתוך סך הנזק המכוסה.

להעבירו  וף זה, עליקיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעי .ג
מיד למבטח. עשו פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, אלא אם 

לפצותו בשל כך, אלא אם אשר המבטח את הפשרה  ונעשתה לפני תחילת הביטוח, עלי
 מראש ובכתב.

 הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד
היה תובע ממנו פיצוי או אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא 

 שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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 מצג בלתי נכון או הסתרה במרמה .18

המבוטח חייב ליתן תשובות מלאות וכנות על שאלות בעניינים מהותיים הקשורים בחוזה  .א
 זה.

"עניין מהותי" לצורך חוזה זה הינו כל עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח לבטח 
 על פי חוזה זה. ואת המבוטח או על חבויותי

ידע שהוא עניין מהותי, כמוה כמתן  ואהסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שה .ב
 תשובה שאינה מלאה וכנה.

שום עובדה או טענה שאינה נכונה במובן אם יהיה בתביעה המוגשת על פי חוזה זה מ .ג
כלשהו, ו/או אם תינתן הצהרה כלשהי שאינה נכונה במובן כלשהו, ו/או אם ייעשה מצג 
שווא, ו/או אם ישתמשו באמצעים, בפעולות ו/או בתחבולות ו/או במחדלים, כדי לקבל 

 כי אז: -טובת הנאה כלשהי על פי חוזה זה או שלא על פי חוזה זה שלא כדין 

על כך, כל עוד  ויום מהיום שבו נודע ל 30רשאי המבטח לבטל חוזה ביטוח זה תוך  .1
את דמי הביטוח מבוטח חזיר המבטח לילא קרה מקרה הביטוח ובמקרה כזה 

המגיעים בעד יתרת התקופה, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת 
 מרמה.

יף זה הרי במקרה של כוונת קרה מקרה הביטוח, לפני שנתבטל החוזה מכוח סע .2
מרמה והסתרה בכוונת מרמה וכן במקרה בו המבטח, כמבטח סביר, כלל לא היה 

פטור המבטח מכל אחריות  -מתקשר בחוזה ביטוח זה אילו ידע את המצב לאמיתו 
 על פי החוזה.

במקרים בהם היו בתשובות, בעובדות, בפרטים ובמסמכים שיוגשו על ידי המבוטח  .3
ם מהותיים בלתי נכונים, יופחתו תגמולי הביטוח בשיעור יחסי שהוא למבטח ענייני

המוסכמים, ובין תגמולי הביטוח שהיו  פיצויהכיחס בין תגמולי הביטוח על פי סכומי 
 צריכים להשתלם לפי אותו המצב לאמיתו.

 נזק במזיד .19

על פי  ובמתכוון פטור המבטח מחבות וו/או מי מטעמ נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח
 חוזה זה.

 התיישנות .20

הן בערכאות והן מהמבטח,  ,תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים
 קרות מקרה הביטוח.מיום 
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 בוררות .21

בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח  לתגמולי ביטוח הנובעים מחוזה זה ו/או  .א
 חוזה זה, רשאים הצדדים, בהסכמה, לפנות לבוררות. מעריך על פיהערעור על קביעת 

 פניית הצדדים לבוררות תהווה הסכמה לברור הסכסוך ביניהם במסגרת הבוררות. .ב

עם קבלת הסכמת הצדדים לפנות לבוררות, יראו הוראות סעיף זה כהסכם בוררות בהתאם  .ג
 .1968-לחוק הבוררות, תשכ"ח

 ו כדלקמן:הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים, שימונ .ד
 על ידי המבטח. -אחד 
 .ענף הזית –מועצת הצמחים על ידי  -אחד 
 "(.ועדת הבוררותעל ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כיו"ר )להלן:  -אחד 

 על הבוררות לא יחולו סדרי הדין והראיות המחייבים בערכאות משפטיות. .ה

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ו

לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה, למעט במקרים בהם פסק הבוררות יקבע  ועדת הבוררות .ז
 לתשלום סכום העולה על חצי מיליון ש"ח.

 על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה. .ח

המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי הדעות המובאים  .ט
בטח ביחס לתביעת תגמולי החלטת המ יום מעת שנמסרה למבוטח 30ת תוך להכרעה וזא

 30הביטוח, ואילו המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך 
 יום מעת שנמסרה למבטח ו/או למבוטח כתב התביעה בכתב, כאמור לעיל.

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה, ובמועד הדיון לא  .י
ני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים כיו"ר, כמפורט הופיע אחד מש

בסעיף קטן ד' לעיל, וזאת ללא הודעה מוקדמת, למרות שזומנו כדין, בעוד כל שאר הצדדים 
לדיון הופיעו, רשאי יו"ר ועדת הבוררות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדון באותו עניין באותו 

 מועד כבורר דן יחיד.

את, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות, על המבוטח לשלם דמי מוסכם בז .יא
ש"ח. במידה והבוררות תימשך למעלה משתי ישיבות, החל מהישיבה  400בוררות בסך 

 ש"ח עבור כל ישיבה נוספת. 400.-השלישית ואילך, על המבוטח לשלם דמי בוררות בסך של 

את דמי הבוררות ששולמו על ידו בלבד,  באם להחזיר למבוטח לבורר יהיה שיקול דעת .יב
הבורר  שהמבוטח זכה בבוררות. למען הסר ספק יובהר, כי בתנאיובאופן מלא או חלקי,  וזאת

 צדדים.מי מהלא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות ל

 דעותהו .22

אביב. הודעה של -, תל74המבטח: דרך מנחם בגין הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען 
המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף 

שעות אחר שנשלחה. 72אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען 
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 1202-ו 0202 תולעונ לחוזה ביטוח זיתי שמן נספח א'
 ויבול מבוטחמירביים פיצוי דמי ביטוח, סכומי 

 הסכומים בש"ח

 א': ת ביטוחרמ

 סוג המטע

* 
 יבול מבוטח
 למטע בוגר

 לדונם
 )ק"ג(
 

** 
דמי 
 ביטוח
 לדונם

 בביטוח
נזקי 
 טבע

** 
דמי 
 ביטוח
 לדונם

בביטוח 
אסונות 

 טבע

** 
 סה"כ
דמי 
 ביטוח
 לדונם

סכום 
פיצוי 
 מירבי

לטון נזק 
כמותי 

בביטוח 
 נזקי טבע

סכום 
פיצוי 
 מירבי

לטון נזק 
איכותי 
בביטוח 
 נזקי טבע

סכום 
פיצוי 
 מירבי
 לטון
נזק 

כמותי 
בביטוח 
אסונות 

 טבע
עצים  6-9 -בעל 

 לדונם 
350 1.70 13.00 14.70 2,000 1,000 1,500 

עצים לדונם  10 -בעל 
 ומעלה 

500 2.40 23.00 25.40 2,000 1,000 1,500 

 שלחין
1,400 

 (עונהלכל  700)
6.00 48.00 54.00 2,000 1,000 1,500 

 שלחין אורגני
1,000 

 (עונה לכל 500)
6.00 48.00 54.00 2,000 1,000 1,500 

על פי  שלחין ביטוח
 נתוני שיווק

 -לפי נתוני שיווק
 עונהלכל  50%

7.00 
 לטון

37.00 
 לטון

44.00 
 לטון

2,000 1,000 1,500 

 ב':ביטוח  תרמ

 סוג המטע

* 
 יבול מבוטח
 למטע בוגר

 לדונם
 )ק"ג(

** 
דמי 
 ביטוח
 לדונם

 בביטוח
נזקי 
 טבע

** 
דמי 
 ביטוח
 לדונם

בביטוח 
אסונות 

 טבע

** 
 סה"כ
דמי 
 ביטוח
 לדונם

סכום 
פיצוי 
 מירבי

לטון נזק 
כמותי 

בביטוח 
 נזקי טבע

סכום 
פיצוי 
 מירבי

לטון נזק 
איכותי 
בביטוח 
 נזקי טבע

סכום 
פיצוי 
 מירבי
 לטון
נזק 

כמותי 
בביטוח 
אסונות 

 טבע

עצים  6-9 -בעל 
 לדונם 

350 5.40 18.00 23.40 2,200 1,100 2,000 

עצים לדונם  10 -בעל 
 ומעלה 

500 6.50 32.00 38.50 2,200 1,100 2,000 

 שלחין
1,400 

 (עונהלכל  700)
8.00 66.00 74.00 2,200 1,100 2,000 

 שלחין אורגני
1,000 

 (עונהלכל  500)
8.00 66.00 74.00 2,200 1,100 2,000 

על פי שלחין ביטוח 
 נתוני שיווק

 -לפי נתוני שיווק
 עונה לכל 50%

9.00 
 לטון

51.00 
 לטון

60.00 
 לטון

2,200 1,100 2,000 

לשתי עונות  -, קריהנו לכל תקופת הביטוחבבעל בלבד היבול המבוטח יובהר בזאת, כי  )א( *
  ., ואילו היבול המבוטח בשלחין בלבד הנו לכל עונת גידול בנפרדגידול

 -ניתן יהיה לבטח אך ורק חלקות ששטח כל אחת מהן עומד על לא פחות מ במסגרת ביטוח זה **
 הנםבטבלה לעיל  יםדמי הביטוח המפורטדונם )למעט חלקות שכבר אושרו לביטוח בעבר(.  3

, והם דמי הביטוח המינימאליים לדונם עבור כל תקופת הביטוח, כלומר לשתי עונות הגידול יחד
 50יעמדו על סך של  אסונות טבע דמי הביטוח המינימאליים לביטוח .בגין הביטוחהנדרשים 

 למבוטח.  ₪
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את היבול המבוטח במטעים  להקטיןהיה המבטח רשאי י ,למרות המוסכם בטבלאות לעיל )ב( 
, היבול הממוצע הרב שנתי נמוך מהיבול המבוטח לדונם לעיל, בהתבסס ובהם להערכת

שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות בשיתוף עם  ןעל הפרמטר שהוכ היתר,בין 
 והמפורט להלן:

 מאפיין פרמטר

 אחוז
 מהיבול
 המבוטח
 לדונם

 כיסוי ערך

 100% .בנוף מכוסה המטע משטח ומעלה 30% כאשר - תקין

 בנוף מכוסה המטע משטח 30%-מ פחות כאשר - נמוך
 המכוסה השטחשבין  היחס לפיהכיסוי  ערך יחושב

לפי קביעת המעריך, חלקי ערך כיסוי תקין  בפועל בנוף
 :כמובא להלן

אחוז השטח המכוסה בנוף

30%
=  ערך כיסוי

 

1%-99% 

ח הפרמטר המפורט לעיל, ולמען הסר ספק, יובהר כי הקטנת היבול המבוטח על ידי המבטח מכ
 תתבצע גם במקרים בהם המטע מבוטח על פי נתוני שיווק.
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 לפי עונת היבול טבלת יבולים נורמטיביים למטעים צעירים
 ק"ג לדונם

 שלישיתעונה  שניהעונה  ראשונהעונה  סוג המטע

 150 125 100 עצים לדונם 9-6 -בעל 

 200 150 100 עצים לדונם ומעלה 10 -בעל 

 700 650 600 )לרבות מבוטחים על פי נתוני שיווק( שלחין

 500 450 400 אורגנישלחין 

  :למען הסר ספק מובהר כי

תניב לראשונה בעונת  2015 נטיעת) מהנטיעה השישית עונת היבול הראשונה היא השנה בבעל
2020). 

תניב לראשונה בעונת  7201 נטיעת) עונת היבול הראשונה היא השנה הרביעית מהנטיעה בשלחין
2020).
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 1202-ו 0202 תולעונ שמן לחוזה ביטוח זיתי ב'נספח 
 לביטוח אסונות טבע לעציםמירביים  פיצויסכומי 

סוג 
 המטע

 א
 שנות השקעה

 )שנים עד ניבה(

 ב
 תוחלת ניבה 

 בשנים

 ג 
רבי ימ פיצויסכום 

  -מטע  לעקירת
 ש"ח לדונם

 ד
רבי ימ פיצויסכום 

  -לשיקום  
 ש"ח לדונם

 360 3,600 40 5 בעל

 360 3,600 40 3 שלחין

, המירביים בטבלה שבנספח זה הם בגין עקירת המטע או שיקום המטע בפועל בלבדהפיצוי סכומי 
 בכפוף לביצוע הפעולה בתוך חצי שנה ממועד קרות מקרה הביטוח, ובהתאם לאישור המעריך. 

 :אסונות טבע לעצים במטעים מניבים

 :בקרות נזק מוחלט לעצים .א

במטע מניב לפי טור א' בטבלה שבנספח זה, נזק מוחלט לעצים המירבי בגין הפיצוי סכום  (1)
שבגינו נעקר שטח העצים הניזוקים, יהיה לפי טור ג' בטבלה שבנספח זה, בתוספת פיצוי עבור 

היבול המבוטח לשטח הניזוק בניכוי השתתפות עצמית ליבולים עבור כל שנה שעד מחצית מ
יכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ולא יותר מארבע שנים, בנלתחילת ניבה מחודשת 

 .בשנה( 4%מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  לחוזה )ב'( לחלק ב' 7

המירבי עבור עקירת המטע כנקוב בטור ג' בטבלה שבנספח זה במקרה הפיצוי יובהר, כי סכום  (2)
של נזק מוחלט לעצים, מותנה בקיומו של מטע ובו כל אמצעי הייצור הנדרשים על פי כל 

מעריך ימצא, כי במטע הניזוק לא הבמידה וסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף. ה
המירבי את סכום הפיצוי קיימים כל אמצעי הייצור הנדרשים כאמור, יפחית המבטח מסכום 

 .מעריךהאמצעי הייצור שנחסכו, לפי קביעת 

 :בקרות נזק חלקי לעצים .ב

במטע מניב לפי טור א' בטבלה שבנספח זה, נזק חלקי לעצים המירבי בגין הפיצוי סכום  (1)
שבגינו בוצעו עבודות שיקום בשטח העצים הניזוקים יהיה לפי טור ד' בטבלה שבנספח זה, 

היבול המבוטח בניכוי השתתפות עצמית ליבולים, עבור כל מחצית מבתוספת פיצוי עבור 
ית כמפורט בניכוי השתתפות עצמ ולא יותר משנתיים,שנה שעד לתחילת ניבה מחודשת 

 בשנה(. 4%)ב'( לחלק ב' לחוזה, מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשעור 7בסעיף 

בגין נזק חלקי לעצים, כנקוב בטור ד' בטבלה שבנספח זה, הנו סכום הפיצוי מוסכם, כי סכום  (2)
המירבי הניתן עבור הוצאות עיבוד שנעשו בפועל על ידי המבוטח לצורך שיקום שטח הפיצוי 

 מעריך.הם, בכפוף לאישור העצים הניזוקי

לכל  4%המפורט בטור ג' בטבלה שבנספח זה, ינוכה פחת בשיעור של  המירביהפיצוי מסכום   ג.
שנה בהתאם לתוחלת הניבה של העץ, החל משנת הניבה הראשונה של העץ, כמפורט בטור 

, למטע שערב קרות הנזק הניב פרי בהיקף מסחרי.%85-א' בטבלה לעיל, ולא יותר מ
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 1202-ו 0202 תולעונשמן  לחוזה ביטוח זיתי ג'נספח 

 אוגרפייםירשימת אזורים ג

מס' 
 אזור

 רשימת ישובים שם איזור

 באר שבע / דרום 1
)העובר מדרום  110כל הישובים הנמצאים מדרום לקו רוחב 

 .שומריה ,עומר, ית גת(רלק

2 
 שפלה / לכיש / 

 חוף אשקלון

 בני דרום,בית שמש, בית ניר,  בית אלעזרי, איתן, ,אביגדור
 כוכב מיכאל,חולדה, יהוד,  ,גפן גמזו, גדרה, ,בצרוןבני עטרות, 

 ערוגות,ניר ישראל,  כרמי יוסף, ,כפר שמואל כפר עציון, ,כפר בן נון
 ., תירוששלוה שדה משה, שילה, ,רמלהרבדים, פדיה, 

 חדרה 3

 גרביה, -באקה אל, אום אל קוטוף, אבתאן, אום אל פחם
גבעת עדה,  ברקאי, ,ברטעהבנימינה,  בית הלוי, סכה,-ביר א

 כפר ברא,ימא,  ,חגורג'ת, זלפה, גן השומרון,  ,גבעת עוז
 מרגה,מצר,  מגל, מעאויה, כפר סבא, כפר קרע,כפר קאסם, 

 , רעננה.צור משה ,ערערהניצני עוז, עארה,  נוה ירק,

 נצרת / גליל תחתון 4

דבוריה, גבת, גבעת אלה, בועינה )נצרת(,  ארבל, אילניה, אכסאל,
 כפר קיש, כפר יחזקאל, כפר כנא,כפר ברוך,  ,יבנאל, יפיעטרעאן, 

 מרחביה מושב, מצפה,, מלאה, מגידו כעביה, ,תבור כפר, אמקכפר 
עילוט,  סולם,נצרת עילית,  נצרת,ניר יפה,  משמר העמק, משהד,

פוריה נוה עובד,פרוש רומאנה,  עין מאהל, עפולה,עין השופט, 
 .שרונה, , שדמות דבורהשדה אילן רמת השופט, צפורי, ריינה,

 בקעת בית הכרם 5
 בית ג'אן, בענה, דיר אל אסד, ואדי סלאמה, כמאנה, מג'ד אל כרום,

  .נחף, סאג'ור, עין אל אסד, עין כמונים, ראמה

 גליל מרכזי מזרחי 6
חוקוק, טפחות, ', דגניה א דבורה, גבעת יואב, ,בועיינה נוג'ידאת

  ,רותםרביד, , עילבוןמנחמיה, מיצר, מגדל, מגאר, ירדנה, 
 שדי תרומות.

 גליל מרכזי מערבי 7
סחנין,  ,מעלה צביהכרמיאל, , דיר חנא, כאוכב / גליל תחתון

 .עראבה

 גליל מערבי 8

 גדידה, גוליס,  בצת, אבו סנאן, אעבלין, אפק, ביר אל מכסור,
ירכא, יעד,  יגור,דאלית אל כרמל, דמיידה, חיפה, חניתה, טמרה, 

, כפר מנדה כפר יאסיף,כפר ביאליק, כפר חסידים, כסרא, כאבול, 
 קריית חיים,  צפת,עכו, עוספיא, מכר, מצפה חרשים, נהריה, 

 .שפרעםשער העמקים, שעב, שדה יעקב, 

 גליל עליון 9

חרפיש, חצור הגלילית, גוש חלב, ג'ת )בגליל(, בית הלל, אלקוש, 
שמס, -מג'ד אל ,לבוןכפר שמאי,  ,כפר סמיעיאנוח, טובא זנגריה, 

, פסוטה, פקיעין/בקיעהעין קיניא,  ,עלמהמתת,  מעליא,מטולה, 
 .נהיראש פ

 .לפי הטבלה לעיל, על סמך קרבה גיאוגרפיתישובים חדשים שיצטרפו לביטוח יסווגו * 
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 1202-ו 0202 תולעונשמן  נספח ד' לחוזה ביטוח זיתי
 אסונות טבע למטעים שאינם מניבים ביטוח

 - 2021לעונת  - זיתים לשמןבכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 
)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום תנאי  2020

 חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.
מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה. בכל בכל 

 מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה, יכריע האמור ברשימה.

כמפורט להלן,  על ידי המבוטח תמורת תשלום דמי ביטוח שישולמו ישירות ומראש למבטח .1
שאינו  הזיתים לשמןטבע לעצים לכל שטח מטע  רשאי המבוטח לרכוש מהמבטח ביטוח אסונות

ועל מטע זה יחולו, בשינויים המחויבים, כל  לכל תקופת הביטוח כמוגדר בחוזה הביטוח מניב
 .בעניין אסונות טבע לעצים מניבים, אלא אם כן נאמר אחרת בנספח זה ב'הוראות נספח 

זה בלבד, יהיה כמפורט  היבול הנורמטיבי של אותו מטע שאינו מניב לצורך חישובי נספח .2
  .לחוזה ביטוח זה' אבנספח 

 ב'מוסכם בין הצדדים, כי ניתן לבטח את כל שטח המטעים שאינם מניבים במסגרת הוראות נספח  .3
 בהתמלא התנאים המצטברים הבאים:לחוזה זה, 

שאינם מניבים מאותו זן גידול מבוטח,  המטעיםהוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח  .א
הנמצאים בבעלותו ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם. הבקשה הוגשה 
על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום 

2020.2.28. 

 המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

ימים לאחר הסדרת תשלום מלוא דמי הביטוח על ידי המבוטח  14לתוקפו הביטוח יכנס  .ג
, ובתנאי שעד למועד זה לא )לא כולל יום התשלום( בהתאם למפורט בהודעת התשלום

 קרה מקרה הביטוח.

 בתחילת הביטוח לפי גיל הגידול הנדרשים בגין ביטוח למטע שאינו מניב להלן פירוט דמי הביטוח .4
 :)בש"ח לדונם(

 מטעסוג 
שנה 

 ראשונה
 שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

 50.00 50.00 47.50 41.50 34.00 עצים לדונם  9עד  6 -בעל 

 50.00 50.00 47.50 41.50 34.00 עצים ומעלה 10 -בעל 

   47.50 41.50 34.00 על פי נתוני שיווק( )לרבות ביטוח שלחין

   47.50 41.50 34.00 אורגני שלחין

 20%למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח למטעים, כאמור לעיל בנספח זה, מהווים רק 
מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים למטעים שאינם מניבים, אשר ישולמו למבטח בגין ביטוח 
אסונות טבע למטעים שאינם מניבים על פי חלק ב' לחוזה זה וכי יתרת דמי ביטוח אסונות 

 ( תשולם למבטח על ידי הממשלה.80%מטעים שאינם מניבים )הטבע הכוללים ל

והממשלה לא תשתתף כאמור בדמי הביטוח, אזי המבוטח מתחייב לשאת בתשלום במידה 
 .יתרת דמי הביטוח למבטח
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 המירביים למטעים שאינם מניבים יהיו כדלקמן: פיצויהסכומי  .5

 ג'או  ב'המפורטים בטור  פיצוי המירבייםהמסכומי  70% - בן שנהלמטע בקרות מקרה ביטוח  א.
 , לפי העניין.'בלטבלה שנספח 

 ב'המפורטים בטור  הפיצוי המירבייםמסכומי  80% - בקרות מקרה ביטוח למטע בן שנתיים ב.
 , לפי העניין.'בלטבלה שבנספח  ג'או 

  -בקרות מקרה ביטוח למטע בן שלוש שנים  ג.

 ין.י, לפי הענ'בלטבלה שנספח  ג'או  ב'המפורטים בטור  פיצוי המירבייםהמסכומי  90% (1)

למטע זה, יתווסף פיצוי עבור היבול הנורמטיבי לשטח הניזוק, לפי  פיצוי מירבילסכום  (2)
בניכוי השתתפות עצמית ליבולים עד לתחילת ניבה התעריף הנקוב בנספח א' לחוזה, 

 בשנה(. 4%לפי ריבית בשיעור  )מהוון משנתייםמחודשת ועבור לא יותר 

  -בקרות מקרה ביטוח למטע בן ארבע שנים  .ד

 ין.י, לפי הענ'בלטבלה שנספח  ג'או  ב'המפורטים בטור  הפיצוי המירבייםמסכומי  100% (1)

למטע זה, יתווסף פיצוי עבור היבול הנורמטיבי לשטח הניזוק, לפי  פיצוי מירבילסכום  (2)
בניכוי השתתפות עצמית ליבולים עד לתחילת ניבה התעריף הנקוב בנספח א' לחוזה, 

 בשנה(. 4%)מהוון לפי ריבית בשיעור  משלוש שניםמחודשת ועבור לא יותר 


