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 2021חוזה ביטוח כותנה לעונת 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

 המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ : בין
 , א.ת. הרצליה ב'384, ת.ד. 7שכתובת משרדה הרשום ברח' נתיבות 

 ("בעלת הפוליסה" -)להלן 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט  : לבין
 אביב-תל 74בגין שכתובת משרדה הרשום בדרך מנחם 

 ("המבטח" -)להלן 

ומכוחו, היות ובעלת הפוליסה מצהירה כי היא רשאית להתקשר בחוזה ביטוח זה על נספחיו בשם מגדלי 
המגדלים כותנה  או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק,הכותנה הנושאים תעודת זהות ישראלית, 

 -ולשוק המקומי, שישלמו היטלי מועצה כחוק, לרבות דמי ביטוח )דהיינו: המבוטחים  ליצוא, לתעשיה
ין( ולאור פניית המבוטחים למבטח ימוטבים, שייקראו להלן: "המבוטח" או "המבוטחים", לפי הענ

באמצעות בעלת הפוליסה, ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחויבת להמציא לו, מסכים המבטח, 
יטוח, לשפות את המבוטח בגין נזקיו, שייגרמו לגידולי הכותנה, המפורטים בנספחים תמורת דמי ב

לחוזה ביטוח זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח. 
 זאת, עד תקרת גבול אחריות המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה. 

ר בזאת, כי במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה לאמור ברשימה, יכריע למען הסר ספק מובה
 האמור ברשימה.

 הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1

 פוליסה זו, על נספחיה.

 מקרה הביטוח .2

אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח בשטח 
 :תכותנה המבוטחלוגרם באופן ישיר לנזק איכותי ו/או לנזק כמותי המבוטח 

 ברד. .א

 .ועד תום תקופת הביטוח 2021החל מאוגוסט  - גשם .ב

 סערה .ג
 .על פי מדידת השירות המטאורולוגיקשר,  35מהירות רוח העולה על 

 קרה .ד
על פי מדידת מעלות צלזיוס בשטח הגידול,  0 -הנגרמת כתוצאה מטמפרטורות הנמוכות מ

 .השירות המטאורולוגי

 שיטפון .ה
של מי גשמים, ים, אגם או נחל הנגרם מזרמי מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח 

 .היטב ובתנאי שהשטח היה מנוקזהגידול המבוטח הגורמים לאובדן או לנזק 
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 ביטוח מיוחדמקרה  .3

וגרם אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח 
 : לפחיתת יבולבאופן ישיר 

 .אירוע אקלימי .א
 .אירוע מחלה או תקיפת מזיקים .ב

 ובלבד שהתקיימו כל אלה: ב' להלן2בכפוף לסייגים המופיעים בסעיף ד'

התרחש מקרה הביטוח המיוחד  הנזק הכמותי ארע ליבול אותה עונת גידול בה .א
 והתרחש לפני תום תקופת הביטוח כקבוע בחוזה זה.

 לעיל. 2אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח כמוגדר בסעיף  .ב

 .של הסיכונים דלעיל למבוטחים לא הייתה כל שליטה על אירועם .ג

 הנזק אירע בהיקף אזורי או בשטח סמוך, כמוגדר להלן. .ד

 פחיתת יבול .4

 10%בשיעור העולה על  מאותו הזןאשר מחושב מכל חלקות המבוטח יבול כותנה ב חוסר
הכולל )לפי זן וללא חלוקה לשיטות השקייה ושיטות זריעה( בשטח  היבול המבוטחמכפלת מ

 .המבוטח הכולל לכל זן בנפרד

 יבול סיבי הכותנה בפועל .5

בתוספת  המכון למיון כותנה, לפי דו"ח המיונים של יבול סיבי הכותנה הכולל לכל זן בנפרד
יובהר, כי יבול . , לפי קביעת המעריךלאחר שלב הזריעהכמות היבול שהוכרה כנזק כמותי 

ק"ג סיבים לדונם  60 -ק"ג סיבים לדונם בזן אקלה ו 75 - סיבי הכותנה בפועל לא יקטן מ
 .בזנים אקלפי, פימה, פימה אורגנית

 היקף אזורי .6

משטחי גידול הכותנה מאותו  45%או יותר בלפחות  10%של  מאותו הזן בשיעור פחיתת יבול
 הזן באזור הגיאוגרפי.

 שטח סמוך .7

 שטח כותנה הממוקם באזור גיאוגרפי הנמצא בצמידות מוחלטת לשטחי כותנה ניזוקים באזור
 בו אירע מקרה ביטוח מיוחד בהיקף אזורי.

 תקופת החוזה .8

 .2022בפברואר  28והמסתיימת ביום  2021במרץ  10חוזה זה הינו לתקופה המתחילה ביום 

 תקופת הביטוח .9

 .2021בנובמבר  15ועד ליום  2021במרץ  10פי חוזה זה הינה מיום -תקופת הביטוח על
או  /גליליות שארע בשטח המבוטחלכותנה בערימות איכותי למרות האמור לעיל, בנזק

יום עד לתקופת הביטוח הנה  - בשטחי ריכוז שאושרו מראש ובכתב על ידי המבטח
 או עד מועד סגירת המנפטות, המוקדם מביניהם. 28.2.2022

 דמי הביטוח .10

 .כמפורט בסעיף ה' להלן למבטח על ידי בעלת הפוליסה דמי הביטוח ישולמו

 תגמולי הביטוח .11

הסכום שישולם על ידי המבטח כשיפוי או פיצוי, לבעלת הפוליסה לפי הענין, עד לגבול אחריות 
 ביטוח זה, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח לפי חוזה זה.המבטח הנקוב בחוזה 

 גבול אחריות המבטח .12

חוזה ביטוח זה, למקרה הסכום המרבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי 
, המחושב על פי מכפלת הערך ביטוח זה הביטוח לתקופת הביטוח כמפורט בחוזה

 .זן בנפרד , לכלהמבוטח ביבול המבוטח בשטח המבוטח

 זן  .13

 אחד מזני הכותנה הבאים: אקלה, פימה, אקלפי, פימה אורגנית.
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 נזק איכותי .14

פגיעה באיכות הכותנה במועד סמוך לקטיף המתבטאת בירידה במחיר הכותנה עקב שינוי 
 בטיב סיבי הכותנה לכל זן בנפרד, בהתאם למוגדר בנספח א' לחוזה זה.

 נזק כמותי .15

 .לאחר שלב הזריעהנזק כמותי בשלב הזריעה ו/או נזק כמותי 

 נזק כמותי בשלב הזריעה .16

 נזק לזרעים או לשתילים הגורם להפסקת הגידול.

 לאחר שלב הזריעהנזק כמותי  .17

 נזק הגורם לאובדן יבול סיבים במועד סמוך לקטיף.

 מבוטחהערך ה .18

 :המפורט בנספח ג' לחוזה הביטוחלפי סכום מירבי בדולר ארה"ב לק"ג סיבים, בחלוקה לפי זנים, ו
 סכומי הערך המבוטח המירביים את  רשאית לעדכן בעלת הפוליסהמוסכם על הצדדים, כי 

 .15.7.2021עד ליום  בנספח ג' לחוזה הביטוח,הנזכרים 
 .יובהר, כי סכומים מירביים אלו מחושבים לאחר הפחתה בגין הוצאות ניפוט והובלה

 לק"ג סיבים דמי הביטוח .19

של  ערך המבוטחה כפולשיעור דמי הביטוח בחלוקה לפי זנים כמפורט בנספח ג' לחוזה הביטוח, 
 .אותו זן

  איכות מקדם .20

 לפי המפורט להלן, לכל זן בנפרד: .א
 .98.5% - ואקלה פימה ניםזב

 .97% - אקלפי ןבז

 2021במקרה בו המבוטח קטף סיבי כותנה בעונת לעיל, בסעיף קטן א' למרות האמור  .ב
היחס שבין על פי  , לכל זן בנפרד,, אזי יחושב מקדם האיכותקרות מקרה הביטוחלפני 

לאחר הפחתת מחיר בגין טיב, לבין מחיר בפועל המשוקלל  המבוטח מחיר הכותנה
  .)ולפי הדוגמא להלן( הכותנה המבוטח

ק"ג סיבים מזן פימה במיונים  2,000דוגמא למגדל שקטף לפני קרות מקרה ביטוח 
 הבאים:

 ק"ג 1,000 - 20דרגה 
 ק"ג 500 - 30דרגה 
 ק"ג 500 - 50דרגה 

94.14% = (
ק"ג( 1,000×  $ 3.1ק"ג( + ) 500×  $ 3.034ק"ג( + ) 500×  $ 439.2)

ק"ג 2,000×  $ 3.1
) 

 .94.14% :מקדם האיכות במקרה זה יהיה

 החוק .21

 ., על התקנות והצווים מכוחו1981-חוק חוזה ביטוח, התשמ"א

 המעריך .22

 נזקים מטעם המבטח.מעריך 
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 אזור גיאוגרפי .23

אוגרפיים הבאים: גליל עליון, גליל מערבי, גלבוע בית שאן, גליל תחתון יאחד מהאזורים הג
עמק יזרעאל, חוף כרמל עמק חפר, דרום מזרחי, ודרום מערבי )כולל הנגב(, הכל לפי קביעת 

לפחות  באזור זה יהיוש , ובתנאיהנמצאות אצל המבטח בעלת הפוליסה ובהתבסס על מפות
לכל זן מבוטחים  משלושהבו יהיו פחות גיאוגרפי . אזור לכל זן בנפרד מבוטחים שלושה

הגדול יותר מבין  הגיאוגרפי יוצמד לאזורבנפרד ייחשב לשטח סמוך כמוגדר בחוזה זה ו
 הצמודים אליו. הגיאוגרפיים האזורים

 שטח מבוטח .24

הכותנה הנמצאים בבעלות ובהחזקת המבוטח, על פי נתונים שהועברו למבטח על כל שטחי 
ובכל מקרה לא יותר , ידי בעלת הפוליסה, בחלוקה לפי זנים, שיטת השקיה ושיטת זריעה

 .מהשטח בפועל לפי קביעת מעריך המבטח

 מבוטח חדש .25

באף שנה מתוך שלוש השנים האחרונות הקודמות  מאותו הזן מבוטח אשר לא גידל כותנה
למען הסר ספק, שותפות חדשה של מבוטחים ותיקים לא תחשב כמבוטח לתקופת הביטוח. 

 .חדש

 יבול מבוטח .26

 ,יקבע בנפרד על פי נתונים שתעביר בעלת הפוליסה למבטח, לכל זן, לכל שיטת השקיה
 :ולכל שיטת זריעה, לפי אחד מאלה

הממוצע הגבוה של שלוש מתוך ארבע השנים האחרונות של מבוטח יבול הסיבים השנתי  .א
 כלשהו, מחושב בק"ג לדונם.

יבול הסיבים השנתי הממוצע הגבוה של שתיים מתוך שלוש השנים האחרונות, למבוטח  .ב
 מחושב בק"ג לדונם. שלוש שנים בלבדשגידל 

מתוך שלוש , שגידל שנתיים בלבדיבול הסיבים השנתי הממוצע של שנתיים, למבוטח  .ג
 השנים האחרונות מחושב בק"ג לדונם.

 ק"ג לדונם, 180יבול הסיבים הממוצע של היבול השנתי בפועל של שנת הגידול ויבול של  .ד
 מתוך שלוש השנים האחרונות מחושב בק"ג לדונם. שנה אחת בלבדלמבוטח שגידל 

כל אחד  היבול המבוטח שלהממוצע המשוקלל של  - לשותפות חדשה של מבוטחים ותיקים .ה
 לעיל. ד'-א'בסעיפים קטנים  מהמבוטחים השותפים בהתאם לאמור

 -או בנוסף עליהם  ואקלפי למבוטח חדש ולמבוטח שעבר לגדל זני פימה במקום זני אקלה .ו
 ק"ג סיבים לדונם. 180

 -במקום זני פימה או בנוסף עליהם ואקלפי למבוטח חדש ולמבוטח שעבר לגדל זני אקלה  .ז
 לדונם.ק"ג סיבים  190

מנורמה  90%אורגני אזי היבול המבוטח יהיה לפי  זן יובהר, כי במידה ומדובר בגידול .ח
 .הרשומה לעיל, לפי העניין

 מועד סמוך לקטיף .27

 המועד המתחיל עם תחילת פתיחת ההלקט והתחלת בצבוץ הכותנה.

 אזור גיאוגרפי נפגע .28

מסך  45%יבול עולה על גיאוגרפי בו סך השטחים של המבוטחים להם הייתה פחיתת  אזור
 שטחי גידול הכותנה באזור, לכל זן בנפרד.

 היבול החסר .29

ופחות כמות היבול  מהיבול המבוטח הכולל לכל זן בנפרד פחות יבול סיבי הכותנה בפועל 85%
 .בגינה פוצה המבוטח כנזק כמותי
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 :לביטוחתנאים  .ב

את כל המגדלים ושטחיהם, המשווקים דרכה באמצעות בעלת הפוליסה מתחייבת לבטח  .1
 תעודות משלוח על פי כל דין.

מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח יפעל מול בעלת הפוליסה בלבד בכל הנוגע, הקשור והכרוך  .2
בביצוע הוראות חוזה זה. כל הסדר, תשלום, דרישה ו/או תביעה כלשהם מכל סוג ומין שהוא 

וליסה בלבד, ולא לכל אדם אחר בכל צורה ואופן, כך שבעלת מכח חוזה זה, יעמדו לבעלת הפ
הפוליסה הינה היריבה היחידה והבלעדית למבטח על פי חוזה זה ובכפוף להוראות חוזה זה, 

 אלא אם כן ניתנה למבוטח בחוזה זה זכות תביעה אישית כלפי המבטח.

 :התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ג

את שמות כל המגדלים  15.7.2021עד ליום את להמציא למבטח בעלת הפוליסה מתחייבת בז .1
המבוטחים על פי חוזה ביטוח זה, בדרך ובאופן שיקבע המבטח כדי שיאפשר זיהויים המוחלט 

 על ידי ציון שם, שם משפחה, כתובת מדויקת, מס' תעודת זהות וכל פרט מזהה אחר.

את שטח מזרע  15.7.2021בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת להמציא למבטח עד ליום  .2
 .ושיטות זריעה שיטות השקייה, לפי חלוקה לזנים 2021הכותנה בעונת 

בעלת הפוליסה רשאית בהודעה בכתב למבטח לקבוע מבוטח נוסף על פי חוזה זה, וזאת כל  .3
 עוד לא קרה מקרה ביטוח לגבי אותו מגדל.

כלפיו על פי חוזה זה, אך לעיל, תעמוד חבות המבטח  3צורף מבוטח נוסף כאמור בסעיף קטן  .4
 ורק באם מלאה בעלת הפוליסה את כל התחייבויותיה לגביו על פי חוזה זה.

דו"ח מפורט על מצב חלקות הכותנה  15.9.2021בעלת הפוליסה תגיש למבטח עד ליום  .5
תחילת ספטמבר. הדו"ח יהיה בהתאם לפירוט שיוסכם בין המבטח  -בתקופת סוף אוגוסט 

 לבעלת הפוליסה.

י מוקדם לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם על פי חוזה ביטוח זה הוא שהנתונים תנא .6
המוזכרים בפרק זה, כמפורט לעיל יהיו בידי המבטח. הנתונים יועברו באמצעים מגנטיים 

 או בדואר אלקטרוני, בשיטה שתוסכם. 

בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח המחושבים על פי הכללים המפורטים  .7
 .דמי הביטוח להלן ובהתאם להסדר התשלומים שייקבע על ידי המבטח בפרק

בקרות מקרה הביטוח לשטח או ליבול המבוטח, יודיעו בעלת הפוליסה או המבוטח על כך  .8
שעות מעת אירוע מקרה הביטוח, בטלפון או בפקס, ולא יוחל בקטיף היבול  48תוך למבטח 

 בהסכמת המבטח. בשטח הניזוק עד למועד ביצוע הערכת הנזק, אלא

מקרה ביטוח מיוחד כתוצאה ממזיקים ו/או ממחלות תימסר למבטח טלפונית  קרותההודעה על  .9
מקרה ביטוח מיוחד כתוצאה מתנאים  קרות, ועל עם קרות מקרה הביטוח המיוחדמיד 

 .המיוחד או גילויו מקרה הביטוחסמוך למועד אירוע אקלימיים, 

בקטיף היבול בשטח הניזוק עד למועד ביצוע הערכת הנזק, אלא  המבוטח לא יתחיל .10
 בהסכמת המבטח.

לאחר קבלת הסכמת המבטח לביצוע קטיף הכותנה בשטח הניזוק לפני ביצוע הערכת  .11
שורות כל  6הנזק, יהיה על המבוטח להשאיר בכל חלקה ניזוקה שלושה פסי מדגם בני 

 20סים הנותרים יהיו כל אחד במרחק אחד. פס מדגם אחד יהיה במרכז החלקה, ושני הפ
 מטרים מגבול החלקה.

המבוטח חייב לטפל בגידולי הכותנה ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי באמצעי המנע  .12
הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה או למנוע 

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

מבוטח, שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה  .13
 נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.
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 :התחייבויות המבטח .ד

 :מקרה ביטוח .1

סעיף ה' להלן בתמורה להתחייבויות בעלת הפוליסה לתשלום דמי הביטוח כמותנה ב
, מתחייב המבטח ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה

מבוטח באמצעות תוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח ל למבוטחכי בקרות מקרה הביטוח 
בעלת הפוליסה את תגמולי הביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח ושלא יעלו על הסכומים 

 :השתתפות עצמיתובניכוי  כדלקמן

 :בשלב זריעהכמותי נזק  .א

וניתן לזרוע מחדש את בקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק כמותי בשלב הזריעה  .1
 יהיו תגמולי הביטוח לפי הפירוט שלהלן: - , לפי קביעת מעריך המבטחהשטח הניזוק

 ללא השקיית הנבטה .א

 דולר ארה"ב לדונם מזני פימה 46.00דולר ארה"ב לדונם מזני אקלה,  25.00
 אקלפי. דולר ארה"ב לדונם מזני 42.00-ו

 עם השקיית הנבטה .ב

 דולר ארה"ב לדונם מזני פימה 93.00דולר ארה"ב לדונם מזני אקלה,  41.50
 אקלפי. דולר ארה"ב לדונם מזני 79.00-ו

 ROUND UPאם ניתנה לשטח תוספת הרביצידים, למעט קוטלי מגע מובהקים כמו: 
,MSMA  דולר ארה"ב לדונם.  15.00תינתן תוספת תגמולי ביטוח של עד  -ודו קטלון 

פי קבלות -פי סעיף זה מותנה בהוכחה על-תשלום תוספת תגמולי הביטוח על
 .ואישור המדריך הארצי שאמנם היה צריך לתת וניתנה תוספת ההרביצידים

יקטין את  1א'1ד' יףלמען הסר ספק מובהר בזה, כי תשלום תגמולי הביטוח לפי סע
סכום הביטוח לשטח הנזרע מחדש בסכום השווה לסכום תגמולי הביטוח ששולמו 

למקרה של חישוב תגמולי ביטוח בשלב  גבול האחריותכאמור ובהתאם לכך יוקטן 
 מאוחר יותר.

, אך לא ניתן לזרוע את בקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק כמותי בשלב הזריעה .2
יהיו  - 2021באוגוסט  15דוסקס ונשאר בור לפחות עד ליום והשטח  השטח שניזוק

 תגמולי הביטוח:

 דולר ארה"ב לדונם. 00.162 - אקלה .א
 דולר ארה"ב לדונם. 210.00 - פימה  .ב
 דולר ארה"ב לדונם. 207.00 - אקלפי .ג

למען הסר ספק, מובהר בזה מפורשות לעניין תשלום תגמולי הביטוח על פי סעיפים  .3
 כדלקמן: לעיל, 2 -ו 1קטנים 

תגמולי הביטוח לשטח בזריעה מלאה יחושבו לפי גודל השטח הזרוע בפועל.  .א
חישוב הנזק לשטח הזרוע בדילוגים יהיה בהתאם ליחס שבין השטח הזרוע, 

 לשטח הלא זרוע כתוצאה משיטת הזריעה בדילוגים.

הקביעה אם ניתן או לא ניתן לזרוע מחדש שטח שניזוק, תעשה על ידי מעריך  .ב
אם בעלת הפוליסה ו/או המבוטח יערערו על קביעתו תחייב קביעת המבטח. 

 במשרד החקלאות, והחלטתו תהיה סופית. שדהמנהל המחלקה לגידולי 
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 :לאחר שלב הזריעה נזק כמותי .ב

יפצה המבטח את המבוטח , לאחר שלב הזריעהכמותי נזק שיגרום לבקרות מקרה ביטוח 
על פי קביעת המעריך ניזוקה כתוצאה ישירה מאחד אשר  עבור כמות סיבי הכותנה

 כדלקמן: בחוזה הביטוחהסיכונים המכוסים 

מעריך הכמות הסיבים הניזוקה תהיה כמות הסיבים שנשרה בשטח הניזוק לפי קביעת  .1
לבין יבול  בכל חלקה בנפרדאו ההפרש בין יבול הסיבים המבוטח בכל חלקה בנפרד 

הכמות הניזוקה בנזק : ")להלן  לפי הנמוך מביניהם ,מהחלקהים שנקטף הסיב
 . ("כמותי

ויהיו  ולכל זן בנפרד בנפרד תגמולי הביטוח עבור נזק כמותי יחושבו עבור כל חלקה .2
  המכפלה להלן:סכום שווים ל

 x 95%הערך המבוטח  xהכמות הניזוקה בנזק כמותי 

 :נזק איכותי .ג

המבוטח  יפצה המבטח את ,ליבול סיבי הכותנה נזק איכותיל שיגרוםבקרות מקרה ביטוח 
 המבוטחעל ידי  אשר על פי נתוני המכון למיון כותנה נקטפה עבור כמות סיבי הכותנה
כתוצאה  נזק איכותי םאירע בה)אך במהלך תקופת הביטוח( ו לאחר מועד אירוע הנזק

 "(.בנזק איכותי הכמות הניזוקה)להלן : " בחוזה הביטוח ישירה מאחד הסיכונים המכוסים 

 בכל מקרה לא תעלה הכמות הניזוקה בנזק איכותי על היבול המבוטח לכל זן בנפרד.

)כמופיע בדו"ח  ולכל זן בנפרד בנפרד לכל כריכהיחושבו  איכותיתגמולי הביטוח עבור נזק 
  המכפלה להלן:סכום שווים לויהיו המיונים של המכון למיון כותנה( 

 מקדם איכות xהסכום הקבוע לפי דרגת הפגיעה  xבנזק איכותי  הכמות הניזוקה

, מוגדר בנספח א' לחוזה זההסכום הפיצוי המירבי  -"הסכום הקבוע לפי דרגת פגיעה"
 .כותנה מיוןהמכון ל כפי שנקבע על ידי לכל זן בנפרד, של סיבי הכותנהלפי הטיב 
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 :/גליליותלכותנה בערימות איכותי נזק .ד

בשטח  /בגליליותכותנה בערימותסיבי הלבקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק איכותי 
כתוצאה ישירה  או בשטחי ריכוז שאושרו מראש ובכתב על ידי המבטח המבוטח בלבד

למבוטח בהתאם למפורט בסעיף  , ישלם המבטח תגמולי ביטוחבלבד מגשם או שיטפון
 :בכפוף לכל התנאים הבאים, לעיל ג'

התרחש עד יום  גליליותב/הביטוח שבגינו ארע הנזק לכותנה בערימותמקרה  .1
 המוקדם מביניהם. לפי , או עד מועד סגירת המנפטות,28.2.2022

 מועד ניפוט הכותנה. לפניהודעה על אירוע נזק תגיע למבטח  .2

המבוטח נקט בכל אמצעי ההגנה והזהירות המפורטים בתנאי ש -בנוגע לערימות  .3
 :להלן

 ;סו ויקשרו מיד בגמר ההידוקהערימות יכו .א

או  2020הכיסוי יהיה כיסוי בודד דו עונתי שרכשה בעלת הפוליסה בשנת  .ב
 ;ידי מנפטת העמק-או כיסוי בודד רב עונתי שנרכש על 2021

במקרה של שיטפון לא יוכר נזק של  -מיקום הערימות יהיה בשטח מנוקז  .ג
הונחו בשטחים  חדירת מים דרך קרקעית הערימה, אלא אם ערימות הכותנה

 ;מנוקזים

 הערימה תהיה קמורה בחלק העליון. .ד

בתנאי שהמבוטח נקט בכל אמצעי ההגנה והזהירות המפורטים  -לגליליות  בנוגע .4
 :להלן

 כיסוי הגליליות יהיה שלם וללא קרעים, טרם ארע מקרה הביטוח; .א

 הגליליות יונחו על גבי משטח נקי ומנוקז; .ב

 ו כל הפעולות הבאות על ידי המבוטח:לאחר כל שינוע של הגליליות יבוצע .ג

 בדיקה לשלמות הכיסוי; .1
 בדיקת רטיבות בשולי הכיסוי; .2
 בדיקת לחות בתוך הגליליות. .3

במידה ונמצא חשש לנזק מרטיבות, המבוטח מחויב לפעול לניפוט מיידי של  .ד
 הקטנת הנזק.צורך הגליליות ל

בשטח המבוטח נגרמו  /בגליליותהנזקים לכותנה בערימותתנאי לחבות המבטח:  .5
כתוצאה מקריעת  ,על אף נקיטת כל אמצעי ההגנה והזהירות המפורטים לעיל

 חוזה זה.ל 2ידי אחד מהסיכונים המכוסים בסעיף א'-הכיסויים על

פי סעיפים ג' -מובהר בזה מפורשות כי במקרה של תגמולי ביטוח בגין נזק איכותי על .ה
טוח המחושב, באופן שבכל מקרה ו/או ד' לעיל, יקטן במידת הצורך סכום תגמולי הבי

לא יעלו התמורה מיבול הסיבים, תגמולי הביטוח או פיצוי מכל מקור שהוא על גבול 
 אחריות המבטח כמוגדר לעיל.

 :סייג לאחריות .ו

פי חוזה זה חל אך ורק על נזקים -למען הסר ספק, מובהר בזה מפורשות, שהביטוח על
 לכותנה בקטיף ראשון.
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 :מקרה ביטוח מיוחד .2

 , ישלם המבטח תגמולי ביטוחלחוזה זה 3 א' בסעיףבקרות מקרה ביטוח מיוחד כמוגדר  .א
המגדלים באזור הגיאוגרפי הנפגע שלהם פחת היבול בשיעור העולה  לכל זן בנפרד עבור

 בנפרד. ממכפלת היבול המבוטח בשטח המבוטח הכוללים לכל זן 15%על 

 סכום תגמולי הביטוח עבור נזקים כאמור יחושב לפי:

 המחיר הממוצע אותו קיבל המבוטח בפועל בעונת הביטוח  xהיבול החסר 
 x 90%ולא יותר מהערך המבוטח 

מובהר בזה בין הצדדים, כי תשלום תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח מיוחד על פי  .ב
 מוגבל ומסוייג בכל אלה: 2סעיף ד' 

מקרה ביטוח מיוחד אינו חל על שטחים המבוטחים כמושקים אם נגרם כתוצאה  .1
 מהפסקת השקייה, מוחלטת או חלקית.

סך תגמולי הביטוח שישלם המבטח לכלל המבוטחים בענף הכותנה המבוטחים  .2
מסכום  6%על פי חוזה זה עבור נזקים כתוצאה ממקרה ביטוח מיוחד, לא יעלה על 

ה שסך תגמולי הביטוח לכלל המבוטחים יעלה על הביטוח הכולל לענף. במקר
המגבלה כאמור, ישלם המבטח למבוטחים תגמולי ביטוח חלקיים כיחס שבין סך 

 תגמולי הביטוח המחושב לכלל המבוטחים, לסכום תגמולי הביטוח המוגבל.

 :חריגים .ה

 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי חוזה הביטוח אינו מכסה ואינו חל על:

כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת מקרה  כל נזק שנגרם .1
 הביטוח.

נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא אשר נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים שגרמו למקרה  .2
מוסכם ומוצהר בזאת שהנזק הנגרם על ידי הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח  הביטוח.

נזק הינו התוצאה הישירה של הסיכונים זה יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר ה
המכוסים על פי חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה מכוסה בכל צורה 

  ואופן, ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה.

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .3
הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית,  ובין אם לא

מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או 
מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר 

זה טרור פירושו שימוש באלימות למטרות צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף 
מוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או יפוליטיות הכולל ש

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

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

ו/או הפסקת  רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות הזנחה ו/או רשלנות .4
הטיפול בגידול המבוטח, של המבוטח, בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה 

 או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

 ות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית.רעידת אדמה, התפרצ .5

 השמדת רכוש או יבול בפקודת רשות ציבורית כלשהי, תפישה או הפקעה. .6

 ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא. .7

 עיקול או החרמה על ידי גורם כל שהוא. .8

אירעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר  .9
 המבוטח.

 גניבה או מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול. .10
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 דמי הביטוח .ו

בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח בסכום ובתנאים המפורטים בהסכם  .1
 התשלומים שנחתם בינה לבין המבטח ומצורף כנספח לחוזה ביטוח זה.

ם לשטח צעיר שלא נזרע מחדש, ינוכו מסכום תגמולי הביטוח, במקרה של נזק בשלב מוקד .2
 דמי ביטוח לפי היבול המבוטח לחלקה הניזוקה.

 :הנחות בגין העדר תביעות .3

אשר היה מבוטח בשנים קודמות אצל המבטח ולא קיבל  כותנהמבוטח במסגרת ביטוח  .א
בלבד הנחה בדמי  2021באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח, יהיה זכאי לקבל בעונת 

 .2020שתתווסף להנחה לה היה זכאי בעונת  5%ביטוח בגין העדר תביעות בגובה של 

בכל מקרה, ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי המבוטח  .ב
 לכל היותר. 60%תעמוד על  2021בעונת 

ולא  - 5%ו א 0%היה  2021למרות האמור לעיל, מבוטח ששיעור ההנחה שלו בעונת 
להנחה לה היה זכאי בעונת  10%יהיה זכאי לתוספת של  2020קיבל תגמולי ביטוח בעונת 

2020. 

א' לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי ביטוח בגין העדר 3למרות האמור בסעיף  .ג
קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח, יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי  2020תביעות ובעונת 
 מאחוז ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום תגמולי הביטוח. 30%-שיפחת בהביטוח בשיעור 

שותפות חדשה של מבוטחים ותיקים תהיה זכאית לקבל הנחות בדמי הביטוח בגין העדר  .4
 תביעות, בשיעור ההנחה הנמוך יותר שהיה מגיע לאחד השותפים.

הביטוח בשיעור  מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי 65%דמי הביטוח על פי חוזה זה מהווים  .5
במידה ובמהלך העונה תודיע הממשלה למבטח  תשולם למבטח על ידי הממשלה. 35%של 

 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 
הפוליסה כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח. לא שילמה במקרה בו רכשה בעלת 

הממשלה את יתרת דמי הביטוח כאמור לעיל, ישלם המבוטח ו/או בעלת הפוליסה למבטח 
 את חלקה של הממשלה.

יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע  .6
ו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על יד

במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי בקרה ופיקוח, תוך שמירה על הגנת פרטיות 
המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה. עם רכישת הביטוח בקנט, המבוטח 

 מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
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 גובה הנזקקביעת  .ז

להלן, יישלח על ידו מעריך שיאמוד את שיעור  3לאחר שהמבטח יקבל הודעה כאמור בסעיף ז' .1
הנזק שנגרם וסיבותיו, יקבע את היקף השטח שנפגע ואת כמות הסיבים שנשרה באותו שטח, 

 וינכה את הפחתים הבאים:

מכמות  הקטיףלפני בכל מקרה של נזק כמותי ינוכו השיעורים הבאים המקובלים כפחת  .2
 היבול בחלקה, טרם קרות מקרה הביטוח:

 .2021באוקטובר  15פחת כאשר אירוע הנזק הוא עד  2.0%
 .2021באוקטובר  22פחת כאשר אירוע הנזק הוא עד  3.5%
 .2021באוקטובר  30פחת כאשר אירוע הנזק הוא עד  5.0%
 .2021 בנובמבר 15עד ו 2021באוקטובר  31 -מפחת כאשר אירוע הנזק הוא  8.0%

לעיל,  2, בנוסף לפחת כאמור בסעיף קטן לאחר הקטיףבכל מקרה של נזק כמותי שיוערך  .3
 מכמות היבול בחלקה טרם קרות מקרה הביטוח. 2%ינוכו כפחת קטיף 

המעריך יודיע ממצאיו למבוטח או לנציגו, אם הם יהיו נוכחים בעת הבדיקה או יעבירם בכתב  .4
 במועד מאוחר יותר. למבוטח

מעת קבלת ממצאי המעריך, ביצוע שעות  24תוך המבוטח רשאי לבקש בטלפון או בפקס  .5
הערכה נוספת של הנזק. הערכה נוספת זו תבוצע רק בתנאי שהשטח הניזוק טרם נקטף. אם 

 יתברר שקביעת המעריך הייתה נכונה יחויב המבוטח בגין ביצוע ההערכה הנוספת.

את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי מעריך מטעמה. למרות האמור לעיל, יוכל  .6
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"( 
את הנזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדמיים אלה,  והתאפשר למעריך מטעמה לבדוק

 לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף  .7
 הבוררות בחוזה זה.
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 הוראות כלליות לכל חלקי הפוליסה .ח

 פרשנות .1

ביטוח זה, ולא הוגדרו בו אופן מפורש, יינתן למונחים חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה 
 הפירוש המקצועי המקובל בענף הכותנה.

 חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון .2

המבוטח חייב לטפל בגידולי הכותנה וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  .א
יבולים  באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת

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

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

לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח, ואותו  הותנה בחוזה ביטוח זה, שעל המבוטח .ג
אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שקבע המבטח, יראה בכך המבטח החמרת הסיכון 

 לחוק, בשינויים המחויבים. 19-ו 18ויחולו הוראות סעיפים 

 חובת ההודעה על מקרה הביטוח .3

וטח על כך בקרות מקרה הביטוח לשטח או ליבול המבוטח, יודיעו בעלת הפוליסה או המב
שעות מעת אירוע מקרה הביטוח, בטלפון או בפקס, ולא יוחל בקטיף היבול  48תוך למבטח 

 בשטח הניזוק עד למועד ביצוע הערכת הנזק, אלא בהסכמת המבטח.

מקרה ביטוח מיוחד כתוצאה ממזיקים ו/או ממחלות תימסר למבטח טלפונית  קרותההודעה על 
מקרה ביטוח מיוחד כתוצאה מתנאים  קרות, ועל עם קרות מקרה הביטוח המיוחדמיד 

 .המיוחד או גילויו מקרה הביטוחסמוך למועד אירוע אקלימיים, 

בקטיף היבול בשטח הניזוק עד למועד ביצוע הערכת הנזק, אלא  המבוטח לא יתחיל
 בהסכמת המבטח.

 תביעה לתגמולי ביטוח .4

לאחר שנדרשו לכך, על על המבוטח ועל בעלת הפוליסה למסור למבטח תוך זמן סביר  .א
חשבונם, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם ברשותם, 

 עליהם לעשות כמיטב יכולתם על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.

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

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין  .ג
בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים, שהמבטח הורה לו 

 לנקוט.

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד  .ד
חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה  עליו, אין המבטח

 אותו דבר.

 נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה. .ה

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה  .ו
פטור המבטח  -הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה 

מחבותו. לעניין זה יובהר, כי נתוני המגדלים אשר הועברו למבטח על ידי בעלת 
ת על ידי המבוטחים הפוליסה, מבוססים על נתונים שהועברו לבעלת הפוליסה ישירו

 עצמם ועל אחריותם.
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 חובת שיתוף פעולה עם המבטח .5

בעלת הפוליסה אחראית ותגרום לכך שבאי כוח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל  .א
עת לשטחי הכותנה של המבוטחים, ללא קבלת כל הסכמה או אישור מצידם, וזאת לשם 

 ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה ביטוח זה.

שמנע את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לשטחי הכותנה, ייחשב כמי מבוטח  .ב
שלא שתף פעולה עם המבטח, והמבטח רשאי להקטין את תגמולי הביטוח או להיות 

 פטור מתשלומם, בכפוף להוראות החוק.

לא פעל המבוטח על פי חבותו, כאמור בפרק זה, ו/או לא פעל כך במועד, באופן  .ג
טח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר, לא יהיה המבטח חייב שמחדלו גרם לכך שהמב

בתשלום תגמולי הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת המבוטח, 
 כאמור.

 תגמולי הביטוח .6

, אלא אם תבקש בעלת הפוליסה למבוטח באמצעות תגמולי הביטוח ישולמו מהמבטח .א
יום מהיום שהיו בידי  30תוך ב ר. תגמולי הביטוח ישולמו כאמובעלת הפוליסה אחרת

 המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.כל המבטח 

יום  30ד' לחוק, מתום  28על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  .ב
 ממסירת התביעה למבטח.

העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם  .ג
 לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.שולמה התביעה 

 תקופת התיישנות .7

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

 ביטוח כפל .8

אם בעת קרות מקרה הביטוח ליבול המבוטח או לשטח המבוטח, יהיה קיים לגביהם ביטוח או 
ביטוחים אחרים לתקופות ביטוח חופפות, בין שנעשו על ידי בעלת הפוליסה ובין שנעשו על 
ידי המבוטח, על המבוטח ובעלת הפוליסה להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח 

המבטח ישתתף בסכום הביטוח החופף עם שאר המבטחים . הכפל או נודע להם עליו
. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבות המבטח כלפי המבוטח בהתאם ליחס בין סכומי הביטוח

 יחד ולחוד עם המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.

 ביטוח חסר .9

כלשהו, שבבעלותו  זן כותנהמוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי השטח של 
או בהחזקתו של המבוטח, גדול מהיקף השטח המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור 

 יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין השטח בפועל.

 ביטוח יתר .10

עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של 
ש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הגידול או השטח המבוטח, רשאי המבטח לדרו

הנכס בקרות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם 
 דמי הביטוח לתקופה הרלוונטית.
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 הצמדה .11

מוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכומים הנקובים בחוזה ביטוח זה על נספחיו הינם סכומי  .א
 צדדים מסכימים להם מראש.הפיצוי המירביים ודמי הביטוח אשר ה

הסכומים הנקובים בחוזה זה ישתנו בהתאם לשינוי בשער היציג האחרון של דולר ארה"ב  .ב
 .הידוע ביום התשלום ועד לתשלומם בפועל

 קיזוז חובות .12

שבעלת הפוליסה ו/או המבוטח חייבים למבטח בין בגין חוזה ביטוח זה ובין קצובים חובות 
לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח. כמו כן,  בגין חוזה ביטוח אחר, ניתנים

רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח  במידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב
 המגיעים לו מהמבוטח גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

 תחלוף .13

למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי  היתה .א
צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח, מששילם תגמולי ביטוח 

 וכשיעור התגמולים ששילם.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות, שעברה אליו לפי סעיף זה באופן, שיפגע בזכותו של  .ב
בעלת הפוליסה לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל  המבוטח ו/או

מהמבטח, ובלבד שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח ו/או 
 בעלת הפוליסה, לפי הענין, על פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה.

או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי קיבלו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי  .ג
סעיף זה, עליהם להעבירו מיד למבטח. עשו פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות 
שעברה למבטח, אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח, עליהם לפצותו בשל כך, אלא אם 

 אשר המבטח את הפשרה מראש ובכתב.

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

 או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

 הארכת הביטוח .14

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה של המבטח אשר תינתן 
 במפורש למטרה זו.
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 בוררות .15

תביעת המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לתגמולי ביטוח בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות ב .א
הנובעים מחוזה זה ו/או ערעור על קביעת מעריך המבטח על פי חוזה זה, רשאים הצדדים, 

 בהסכמה, לפנות לבוררות.

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

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

 הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים, שימונו כדלקמן: .ד

 על ידי המבטח. -אחד  .ה

 על ידי בעלת הפוליסה. -אחד  .ו

ועדת על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כיו"ר )להלן:  -אחד  .ז
 "(.הבוררות

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

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ט

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

 על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה. .יא

סה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת הפולי .יב
יום מעת שנמסרה למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה  30הדעות המובאים להכרעה וזאת תוך 

החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי הביטוח, ואילו המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת 
סרה יום מעת שנמ 30הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך 

 למבטח ו/או למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה כתב התביעה בכתב, כאמור לעיל.

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

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

 עניין באותו מועד כבורר דן יחיד.

מוסכם בזאת, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות, על המבוטח לשלם  .יד
ה והבוררות תימשך למעלה משתי ישיבות, החל ש"ח. במיד 400דמי בוררות בסך 

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

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

 .צדדיםמי מההבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות ל כי
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 קריאת סרק .16

המבטח יהיה זכאי לתבוע מהמבוטח ו/או מבעלת הפוליסה פיצוי ו/או השבה בגין כל הוצאותיו 
מטעם המבוטח ו/או  והנזקים שנגרמו לו כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו

 בקשר לתביעה לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.באופן סידרתי בעלת הפוליסה 

 הודעות .17

, 74הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין  .א
 אביב.-תל

הודעה של המבטח לבעלת הפוליסה תימסר למענה: א.ת. הרצליה ב' )מול המשטרה(  .ב
 .384ת.ד. 

 הודעה למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. .ג

 72הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען  .ד
 שעות אחר שנשלחה.
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 2120לעונת  כותנהספח א' לחוזה ביטוח נ

  נזק איכותילסכומי פיצוי מירביים טבלאות 
 מקרות מקרה ביטוח כתוצאה

 )בסנט ארה"ב לק"ג סיבים(

  ופימה אורגנית פימה

 סכום פיצוי מירבי  טיבדרגות 

20 0.000 

30 6.612 

40 22.040 

50 66.120 

60 88.160 

90 110.200 

 אקלפי 

 סכום פיצוי מירבי  טיבדרגות 

20 0.000 

30 6.612 

40 22.040 

50 66.120 

60 88.160 

90 110.200 

 אקלה

 סכום פיצוי מירבי  טיבדרגות 

40 0.000 

45 0.000 

50 2.204 

55 4.408 

60 8.816 

65 11.020 

70 33.060 

90 66.120 
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 2120לעונת  כותנהלחוזה ביטוח  ב'נספח 
 אקלפי נימזלזרעי מכלוא כותנה ביטוח 

)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו  2021לעונת  כותנהנספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 
עליו כל הוראות חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות 

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

)להלן: אקלפי  נימכלוא מז לזרעי גידול כותנהבמסגרת חוזה הביטוח תכסה קנט גם מקרה ביטוח ל .1
שיגרום לנזק כמותי לזרעים כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים בחוזה הביטוח,  "(כותנה לזרעים"

 .כמוגדר להלן ו/או לנזק כמותי או איכותי לסיבים

 :נספח זה, יחולו ההגדרות הבאות על גידול כותנה לזרעים, המבוטח במסגרת .2

 נזק כמותי לזרעים .א

 נזק הגורם לאובדן יבול הזרעים ו/או נזק הגורם לכך שהזרעים אינם עומדים בתקן זרעים.

 נזק כמותי לסיבים .ב

 ., כמוגדר בחוזה הביטוחשל הכותנה לזרעים סיביםהנזק הגורם לאובדן יבול 

 נזק איכותי לסיבים .ג

 כמוגדר בחוזה הביטוח. ,סמוך לקטיף פגיעה באיכות הכותנה במועד

 תקן זרעים .ד

 .85%זרעים תקינים הנם זרעים בהם אחוז הנביטה עולה על 

 לכותנה לזרעים היבול המבוטח .ה

בתוספת יבול  HA701ק"ג לדונם לזן  70יבול זרעים של :  סך כלל הכותנה לזרעים המורכב מ
בתוספת יבול סיבים  HA1432 ןלדונם לזק"ג  100יבול זרעים של  - ולדונם  ק"ג 100 סיבים של

 ., לכל זן בנפרד, כפול כל השטח המבוטחלדונם ק"ג 140 של

 הערך המבוטח לגידול כותנה לזרעים .ו

 $ 2בתוספת  -ו HA1432 ןארה"ב לק"ג זרעים לז $ 9-ו HA701ארה"ב לק"ג זרעים לזן  11$
 ארה"ב לק"ג סיבים. 

 דמי הביטוח .ז

ארה"ב לדונם זרעים  $ 23.80-ו HA701ארה"ב לדונם זרעים לזן  $ 19.60דמי הביטוח יהיו 
 . HA1432לזן 

 עבור גידול הזרעים כמפורט בסעיף ה' לחוזה הביטוח ובהר, כי הנחת העדר תביעותי
 .המבוטח הסיבים בנפרד מגידול, תחושב המבוטח לפי נספח זה

 אזור גיאוגרפי .ח

, (35צפונה לכביש ) שפלה פנימית צפון, החוףמישור אחד מהאזורים הגיאוגרפיים הבאים: 
 נגב. , (35דרומה לכביש )שפלה פנימית דרום 

 .הכל לפי קביעת בעלת הפוליסה ובהתבסס על מפות הנמצאות אצל המבטח

התחייבויות  -פח זה, יחולו כל הוראות סעיף ד' כותנה לזרעים, המבוטח במסגרת נסהעל גידול  .3
 .ד' לעניין נזק איכותי-למעט סעיפים קטנים ג' ו המבטח,

גם כיסוי ביטוחי  יינתן הסיבים בלבד עבור מרכיב גידול כותנה לזרעיםב למרות האמור לעיל,
 .ד'-, כמוגדר בסעיפים קטנים ג' ונזק איכותיבקרות 
 יבולהכולל את כמפורט לעיל,  בסיס היבול המבוטח לכותנה לזרעיםביטוח יחושב על המקרה 

 .ביחד הסיבים יבולהזרעים ואת 
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  2120לעונת  כותנהלחוזה ביטוח  'גנספח 

 ושיעור דמי הביטוח לפי זן המירבי מבוטחהערך הפירוט 

 )*(שיעור דמי הביטוח  שם הזן
  )**( מירבי ערך מבוטח

 )בדולר ארה"ב לק"ג סיבים(

 1.80 2.05% אקלה

 2.20 2.05% אקלפי

 2.85 2.05% פימה

דמי הביטוח יחושבו לפי שיעור דמי הביטוח, בחלוקה לפי זנים כמפורט לעיל, כפול הערך המבוטח  )*(
 של אותו זן.

הנזכרים למעלה עד ליום המירביים  סכומי הערך המבוטחאת  רשאית לעדכן בעלת הפוליסה )**(
 .מירביים אלו מחושבים לאחר הפחתה בגין הוצאות ניפוט והובלהסכומים  .15.7.2021
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2021לעונת  כותנהלחוזה ביטוח  ד'נספח 

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

 הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה. בכל 
י מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה )המפרט המצורף לחוזה זה, לרבות דמ

 הביטוח, השטח המבוטח, הגידול המבוטח ופרטים נוספים(, יכריע האמור ברשימה.

בתמורה לתוספת דמי ביטוח בהמשך לחוזה הביטוח ובנוסף לו, ניתנת למבוטחים האפשרות,  .1
 ובמסגרתו יוכל ביטוח מורחב, לרכוש שישולמו ישירות למבטח ובכפוף לאישור המבטח מראש

  .ח בכל חלקה וחלקהול הסיבים המבוטלבחור את יב

רק במקרה אך והמורחב יחול מובהר בזה בין הצדדים, למען הסר כל ספק, כי מסלול ביטוח 
בקרות מקרה ביטוח מיוחד  לחוזה הביטוח, דהיינו, 2א'בסעיף  של מקרה ביטוח כמוגדר

ולא הוראות נספח זה,  הוראות חוזה הביטוח על השטח המבוטחכמוגדר בחוזה הביטוח, יחולו 
 .היבול המבוטח הגדרתלרבות 

למרות המוגדר בחוזה הביטוח, השטח המבוטח והיבול המבוטח יוגדרו למבוטחים במסגרת  .2
 ,חוזה זהל 2סעיף א' עבור קרות מקרה ביטוח כמוגדר ב, הביטוח המורחב על פי נספח זה

 כדלקמן:

 שטח מבוטח .א

שמילא המבוטח בטפסי ההצטרפות לביטוח, כל שטחי המבוטח בדונם, בהתאם לנתונים 
ובכל מקרה לא יותר מהשטח בפועל לפי  ,בחלוקה לפי זנים, שיטת השקיה ושיטת זריעה

 .קביעת מעריך המבטח

 יבול מבוטח .ב

יבול הסיבים לדונם לכל מבוטח בהתאם לרמות היבול לפי בחירתו בכל אחת מחלקותיו, עליהם 
בחלוקה לפי זנים ובהתבסס על שיטת , לקבלת הצעהההזמנה ידווח המבוטח על גבי טופס 

 והכל בכפוף לכך: השקיה ושיטת זריעה

 -שהיבול המבוטח לא יפחת 

 ק"ג סיבים לדונם. 125-מ בזני פימה ואקלפי  .1
 ק"ג סיבים לדונם. 140-מ בזני אקלה  .2
 ק"ג סיבים לדונם. 50-מ בשטחי בעל  .3
 ק"ג סיבים לדונם. 80-מ בשטחי השקיית עזר  .4

מוסכם בין הצדדים, כי המבוטח במסגרת חוזה הביטוח, יוכל לרכוש ביטוח במסלול הביטוח  .3
התנאים כל בהתמלא , המבוטחשטח העבור כל  ,נספח זהתנאיו והוראותיו של המורחב לפי 

 המקדמיים המצטברים הבאים:

בבעלותו  יםהנמצאגידול הכותנה מאותו הזן  יהוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח .א
של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם. הבקשה הוגשה על גבי טופס כדין ובהחזקתו 

 .31.7.2021הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום 

 המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

הביטוח על ידי המבוטח  ימים לאחר הסדרת תשלום מלוא דמי 3הביטוח יכנס לתוקפו  .ג
 בהתאם למפורט בהודעת התשלום, ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.

 .ישולמו למבוטח במסגרת נספח הרחבה זה, באמצעות בעלת הפוליסהתגמולי הביטוח  .4


