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 2220/2120חוזה ביטוח צמחי נוי לעונת 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט  : בין 
 )להלן: "המבטח"(

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

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

לתי נפרד לחוזה ביטוח זה, המהווים חלק ב המפורטים בנספחים והזנים שייגרמו לצמחי הנוי מהמינים
ממנו, וזאת כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח, ועד גבול אחריות המבטח ובכפוף 
לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה המצורפת אליו, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

מור למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה לרשימה, יכריע הא
במסגרת  לגידולים המבוטחים למען הסר ספק מובהר, כי רכישת ביטוח אסונות טבע ברשימה.

חלק ב' לחוזה ביטוח זה, מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע במסגרת חלק א' לחוזה ביטוח זה לכל 
 השטח המבוטח של אותו גידול מבוטח.

 הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1

 הביטוח והרשימה.פוליסה זו, על נספחיה, לרבות הצעת 

 תקופת החוזה .2

 .2022ביוני  30יום ועד ל 2021 ביולי 1יום מ

 הרשימה .3

וכן כל תוספת שתוצא, אם תוצא, המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
 מעת לעת על ידי המבטח.

 דמי הביטוח .4

הפרמיה המשולמת למבטח על ידי המבוטח, בהתאם למקדם הביטוח הרלוונטי, כמפורט 
  ברשימה, לרבות כל מס או היטל בגינה. 

 גבול אחריות המבטחתקרת  .5

הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה, למקרה 
 . ברשימהצמח הנוי, כמפורט בנספחים ול ,ביטוח, לתקופת הביטוח

 תגמולי ביטוח .6

 גבול האחריותלעד  ין,יהסכום שישולם למבוטח על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי הענ
לכל בנפרד , עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח, בחוזה ביטוח זהכמוגדר  המבטח

 צמח נוי המבוטח על פי חוזה זה, כמפורט בנספחים וברשימה. 

 השתתפות עצמית .7

הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח, ושינוכה מסך תגמולי הביטוח, בהתאם לתנאי 
 חוזה ביטוח זה, לרבות הרשימה.



 

2 

 השטח המבוטח .8
, בטופס הצעת הביטוח, בחלוקה לפי חלקותשטח הגידול בדונם עליו הצהיר המבוטח למבטח 

ובכל מקרה לא יותר מהשטח , וזנים, ובגינו הסדיר מראש את תשלום דמי הביטוח מינים
  .בפועל לפי קביעת המעריך

 שטח חלקה .9
שטח רצוף, לפי קביעת מעריך המבטח, של זן כלשהו הכולל בתוכו שבילים פנימיים בלבד, 

 אם וכאשר שבילים אלה הם חלק משיטת עיבוד.מטר,  2.0שאינם עולים ברוחבם על 
במנהרות עבירות השטח המבוטח הוא שטח המנהרות בלבד ואינו כולל את השטח שבין 

  המנהרות.

 היבול המבוטח .10
 . , לכל חלקה בנפרדכמפורט בפוליסת הביטוחשאושר על ידי המבטח  ,צמחי הנוי לדונם מספר

 החוק .11
   .התקנות והצווים מכוחועל  1981 – חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 סוכה מטאורולוגית .12
לפי הקרובה ביותר  - סוכה של השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות

  מטר מעל פני הקרקע. 2פי הנתונים שימדדו בגובה -על - למקום אירוע הנזק

 בית רשת .13
, בגובה המאפשר מעבר אדם, המשמש לגידול במהלך כל תקופת הביטוח מבנה מחופה רשת

  .ועומד בתנאי תקינה הנדסייםצמחי נוי ואשר בנוי בהתאם להוראות היצרן 

 בית צמיחה .14
במהלך  , מחופה ביריעות פוליאתילן גמישות או בפלסטיק קשיחמבנה לרבות מנהרה עבירה

בנוי בהתאם  המשמש לגידול צמחי נוי ואשר , עם או בלי תוספת רשת,כל תקופת הביטוח
 להוראות היצרן ועומד בתנאי תקינה הנדסיים.

 בית צמיחה מחומם .15
באופן רציף במהלך כל תקופת הביטוח בית צמיחה כמוגדר לעיל שמותקנת ומופעלת בו 

מערכת אקטיבית לייצור ופיזור חום המאפשרת העלאה משמעותית של הטמפרטורה בחלל 
 המבנה.

 מבנה .16
 .כמוגדר לעיל או בית רשת בית צמיחה או בית צמיחה מחומם

 היבול הפוטנציאלי .17
מספר צמחי הנוי בפועל שאמור היה להיקטף בשטח הניזוק אילולא ארע מקרה ביטוח, לפי 

 .החוזהקביעת המעריך, במשך כל תקופת 

 המעריך .18
 מעריך נזקים מטעם המבטח.

 קבוצת גידול .19
 .מחומםבית צמיחה או שטח פתוח או בית רשת או בית צמיחה 

 מרכזזן  .20
סנית, למעט מיליון סטאר וניו הופ המהווים פאחד: כל זני הגימרכז צמחי הנוי הבאים יחשבו לזן 

הקנגורו; כל זני החרצית; כל זני  כל זני כף הדלפיניום; כל זני זן נפרד; כל זני הגרביליאה;
כל זני  כל זני הצסטרום; השעווה; ; כל זני פרח כל זני העדעד; כל זני הפילודנדרון החלב; נץ

כל זני הלימוניום, למעט לימוניום  כל זני הורדים הבינוניים; כל זני הורדים הגדולים; השרך;
כל זני הלכודנדרון, למעט ספארי  ;המהווה זן נפרד בלטלארדולימוניום  המהווה זן נפרד אמילי

  .זן נפרד סנסט המהווה
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 תנאים לביטוח .ב

יה יחוזה זה ניתן לבטח את כל שטחי ויבולי צמחי הנוי לייצוא, לתעש פי-עלמוסכם בין הצדדים כי 
בביטוח נזקי טבע לפי חלק א' לחוזה ביטוח זה או  ולשוק המקומי, המפורטים בנספחים לחוזה זה

בהתמלא התנאים המצטברים , ב' לחוזה ביטוח זה -ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע לפי חלקים א' ו
  -המפורטים להלן: 

נמצאים בתחום מדינת ישראל או באזורים המוחזקים על המבוקשים לביטוח הגידול שטחי  .1
 ידה.

בהם הוא מגדל אותו הנמצאים בבעלותו ובעיבודו המבוטח חייב לבטח את כל השטחים  .2
 בשטח הגידול צמחי הנוי מספרואת כל  , לרבות כל הזניםגידול צורתמין גידול, ובאותה 

  .בביטוח נזקי טבע או בביטוח נזקי טבע ואסונות טבע המיועדים לייצוא או לשוק מקומי

ביטוח על כל ל ההצעטופס ההזמנה לקבלת המבוטח מחויב לדווח ישירות למבטח ב .3
, לרבות פרטים המזהים אותו כמבוטח, השטח המבוטח של בטופס הפרטים עליהם נשאל

, תאריך הזריעה/שתילה, צמח הנוי, זן צמח הנוי כל גידול המבוטח בחוזה ביטוח זה, מין
  שיטת הגידול, נתוני שיווק, עברו הביטוחי ואמצעי הבטיחות בשטח המבוטח.

מעל ליבול  היבול המבוטחהמבוטח להגדיל את תמורת תוספת דמי ביטוח, רשאי  .4
 , בכפוף להצגת נתונילפי מין גידול ושיטת גידול הנורמטיבי המפורט בנספחי חוזה זה

ובכפוף  לייצר את כמות היבול המבוקששל המבוטח המלמדים על יכולתו  שיווק קודמים
 .מראש ובכתב לאישור המבטח

טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח חייב להגיע למשרדי המבטח לא יאוחר מהמועד המצוין  .5
 ימים לפני קרות מקרה ביטוח 3, ובתנאי שיגיע למשרדי המבטח לפחות על גבי הטופס

  .הביטוח שולמו לא יאוחר מהמועד שנקבע על ידי המבטח ודמי

 דמי הביטוח מלא של תשלוםמ ימים 3 רק לאחר אישור קנט וחלוף הביטוח ייכנס לתוקפו .6
, בהתאם לתנאים, שסוכמו עם המבטח ובתנאי שעד למועד זה לא )לא כולל יום התשלום(

  .קרה מקרה הביטוח

 כל מידע הרלוונטי לתביעתו לתגמולי ביטוח.בהתאם לדרישת המבטח, על המבוטח לספק  .7
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 טבע נזקיביטוח  -' אחלק 

 הגדרות .א

 מקרה הביטוח .1

רוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח בשטח יא
מפורשות  , אלא אם נקבעכל עוד לא נקטפו המבוטחיםלצמחי הנוי ישיר לנזק  המבוטח וגרם

  : אחרת

  ברד. .א

  -סערה  .ב

, לרבות נזקי תולוגיורמטא בסוכהמדד נשכפי קשר באזור הגידול,  35מהירות רוח מעל 
  כתוצאה מסערה הנושאת עמה חול. נו ניתן להסרהיצריבה או אבק שא

  -קרה  .ג

בסוכה מדדו נשכפי , מעלות צלסיוס 0 -מהנגרמת כתוצאה מטמפרטורות הנמוכות 
  .מטאורולוגית

  -טפון יש .ד

של מי גשמים, הפשרת שלגים ו/או עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של ים, אגם, נחל 
וכל מקווה מים אחר מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות מעל או מתחת לפני הקרקע, לרבות 
עליית מי תהום וזרמי מים, שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול המבוטח, הגורמים 

ובלבד שהשטח י הנוי ו/או לבתי הצמיחה וציודם, לסחף קרקע או לנזקים אחרים לצמח
  המבוטח היה מנוקז.

  -חום  .ה

בין  ,בסוכה מטאורולוגיתמדדו נשכפי מעלות צלסיוס  35-טמפרטורות הגבוהות מ
שקיימת מערכת השקיה בשטח  ובתנאיבלבד,  31.3.2022-ל 1.10.2021התאריכים 

 אשר הופעלה בזמן החום. 

, בין בסוכה מטאורולוגיתמדדו נשכפי מעלות צלסיוס  39 -טמפרטורות הגבוהות מ
לצמחי נוי הגדלים בשטחים פתוחים ובין התאריכים  15.4.2022-ל 1.4.2022התאריכים 
לצמחי נוי הגדלים בבתי צמיחה, בתי רשת וגיאופיטים בלבד,  15.5.2022-ל 1.4.2022

   הופעלה בזמן החום.שקיימת מערכת השקיה בשטח אשר  ובתנאי

למען הסר ספק, נזק בסיכון זה פירושו צריבות ישירות בעלווה או בפרחים או נזקים 
, כתוצאה מחום בלבד. כל נזק הימים הראשונים מהשתילה 30-מוחלטים לשתילים ב

אחר, כתוצאה מחום, לרבות שינוי או דהיית צבע העלווה או הפרחים או הקדמת פריחה 
  פריחה קצרים לא ייחשב כנזק ואינו מכוסה על פי חוזה ביטוח זה. או תופעה של ענפי

  שלג. .ו

 - בבתי הצמיחה בלבדהמלחת הקרקע  .ז

שחדר לבית  ,הצמיחה, כתוצאה משיטפון ו/או גשםהגורמת לנזק לצמחי הנוי בבתי 
  הצמיחה, כהמשך ישיר למקרה ביטוח המכוסה על פי חוזה זה.
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  -אש  .ח

למעט אם מקורו בתנור של המבוטח שלא דלקמן, המפורטים ו/או אחד או יותר מאירועים 
 :, ולמעט אם מפורט כסייג או חריג בחוזה ביטוח זהבוטח

 אש כתוצאה מפגיעת ברק.  .1

עשן, פיח, או אדים בלתי צפויים הנפלטים מאש או מכל תהליך של חימום, לרבות אש,  .2
 נזקים, שמקורם אינו ברכוש המבוטח.

מכשירי  על ידי בעלי חיים, כלי רכב, ציוד נע, מנופים,או הנגרם כתוצאה  תאונתי נזק .3
 ויר.והרמה, לרבות נזק עקב נפילות של משא או חפצים מהא

עקב דלקים ודשנים כתוצאה מהימלטות, לצמחי הנוי בלבד נזק תאונתי הנגרם  .4
מערכות צנרת  התבקעות, הצפה, נזילה או עבירה על גדותיהם של דוודים, מיכלים,

 ולמעט נזק למערכות עצמן.קב התבקעות, והסקה ע

המבוטחים תקלה טכנית או שבר מיכני במיתקן הקירור, שגרמו לנזק לצמחי הנוי  .5
עד וזאת למרות האמור בהגדרת מקרה הביטוח, הנמצאים במיתקן הקירור בלבד, 

( שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים) ש"ח 35,000של  מבטח גבול אחריותל
 עצמו.ולמעט כיסוי למקרר 

הרעלת גזים ופיח הגורמת לנזק לצמחי הנוי בבתי צמיחה מחוממים, כתוצאה מפליטה  .6
רוע מקרי ובלתי יישירה מהתנור או מהמאיידים בלבד שבבית הצמיחה, שמקורה בא

למען הסר ספק, לא  .למעט אם לא בוטח התנורצפוי מראש לתנורים או למאיידים 
אלא אם הסכים לכך המבטח מראש יכוסה סיכון זה, שמקורו בתותח גופרית, 

ובכתב ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים ובתנאי שהמבוטח נקט בכל האמצעים 
, כמפורט בסעיף ג' לחוזה המתחייבים מחוזה ביטוח זה למניעת מקרה הביטוח

 ביטוח זה.

  ליבולים תקופת הביטוח .2

פי -בתנאי שעמד בכל התנאים המוקדמים הנדרשים עלקבלת המבוטח לביטוח, ממועד 
ועד למועד סיום הקטיף או עד למועד האחרון האפשרי ב' דלקמן  בסעיףחוזה זה, כאמור 

ביוני  30יום לא יאוחר מ בכל מקרה לפי המוקדם מביניהם, אךלאספקת צמחי הנוי ליצוא, 
2022.  

 תקופת הביטוח לשתילים .3

פי חוזה זה, -בתנאי שעמד בכל התנאים הנדרשים עלקבלת המבוטח לביטוח, ממועד 
 .לסיום תקופת החוזהועד  כאמור בסעיף ב' בפרק המבוא

  - נזק .4

 אחד מאלה: 

הגורם באופן ישיר ובלעדי לכך שצמח נזק   - למעט בגיאופיטים ושתילים צמחי הנוי,ב .א
 הנוי הפך בלתי ראוי לשיווק. 

 .תמותת שתיליםלהגורם באופן ישיר ובלעדי נזק   -בשתילים  .ב

 אחד מאלה: -בגיאופיטים  .ג

  .יום מהזריעה( במקרה של זריעה בלבד 90תמותת צמחים בשלב הגידול הראשון )עד  .1

ואשר נמצאו בשטח הגידול  מצב שבו לא הגיעו הבצלים ו/או הפקעות המיועדים ליצוא .2
ובלבד , ביטוח זה בנספחים לחוזהכמפורט  לשיווק ליאהמינימ לגודל בעת הנזק,

 3כמפורט בנספח  לי הנדרשאשחומר הריבוי ננעץ בשטח הגידול בגודל המינימ
  .לחוזה ביטוח זה

 -או מהיבול הפוטנציאלי בפועל של חומר הריבוי מהיבול המבוטח יבולהמצב שבו פחת  .3
ובלבד שחומר הריבוי בגידול הבצלים ובפקעות לריבוי בלבד,  - הנמוך מביניהםלפי 

 .לחוזה ביטוח זה 3כמפורט בנספח  המינימאלי הנדרשננעץ בשטח הגידול בגודל 
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 נזק תאונתי .5

 נזק מקרי, פתאומי ובלתי צפוי מראש.

 גובה הנזק .6

כתוצאה ישירה מקרות מקרה ביטוח כמוגדר בחוזה ביטוח  צמחי הנוי הניזוקים בפועל מספר
 חוזה ביטוח זה. ב כמוגדרבכפוף לכללי הערכת הנזק ו לפי קביעת המעריך, ,זה

 נוי צמחי .7

הגדלים בבתי  ענפים עם פקעי פריחה וגבעולים שעלו לפריחה, לרבות פרחי קטיףוענפי קישוט 
ם, לפי חלוקה למינים ולזנים כמפורט ושטחים פתוחי צמיחה מחוממים, בתי צמיחה, בתי רשת

, כפי שפורטו בנספחים לחוזה )בצלים ופקעות( , לרבות גיאופיטיםבנספחי החוזה וברשימה
אלא אם הסכים המבטח תמורת דמי  וחומר ריבוי ולמעט שתילים, וברשימה ביטוח זה

  ביטוח מראש ובכתב לבטחם, כמפורט ברשימה. 

 סכום הפיצוי המירבי לצמח נוי .8

סכום הפיצוי המירבי לצמח נוי יחושב על פי רמת הביטוח בה בחר המבוטח, לכל צמח נוי 
ות האמור לעיל, בפרחי קטיף, למר בנפרד, בהתאם למפורט בנספחי החוזה וברשימה.
אם סכום המכירה השבועי הממוצע  -ענפים עם פקעי פריחה וגבעולים שעלו לפריחה

לפחות מסכום הפיצוי  %30 -ב השבוע בו קרה מקרה הביטוח יהיה נמוך שלאחרבשבועיים 
אם סכום המכירה השבועי הממוצע  -בענפי קישוט אוהמירבי המפורט בנספחי החוזה 

לפחות  %30 -נמוך ב השבוע בו קרה מקרה הביטוח יהיה שלאחרבארבעת השבועות 
אזי יחושב סכום הפיצוי המירבי  -וברשימה מסכום הפיצוי המירבי המפורט בנספחי החוזה

  לפי סכום המכירה השבועי הממוצע.

 מקדם ביטוח .9

בנפרד, או כפי שיקבע ברשימה,  טח לכל צמח נויאותו יבחר המבו, 120%-ל 100%מקדם בין 
לצמח נוי, בחישוב דמי הביטוח ותגמולי  המירבי הפיצוי סכוםאשר ישמש כמרכיב בקביעת 

 ובתנאי שהסכים לכך המבטח מראש ובכתב., הביטוח

 שתילים .10

אלא אם חומר ריבוי ולמעט , לחוזה הביטוח 2כמפורט בנספח  קטגוריה נפרדת לביטוח
 הסכים המבטח תמורת דמי ביטוח מראש ובכתב לבטחם, כמפורט ברשימה. 

 המכירה השבועי סכום .11

על פי נתוני  בבורסות ההולנדיות,המכירה השבועי הממוצע של צמח הנוי מישראל באירו  סכום
VBN כשהוא מוכפל  ,50%שיתקבלו אצל המבטח, בניכוי הוצאות נחסכות בשיעור של  כפי

המכירה  סכוםבאותו השבוע בו חושב  )יום ה'(  בשערו היציג של האירו הידוע של יום חמישי
למען הסר ספק יובהר, כי ההוצאות הנחסכות לפי סעיף זה  .השבועי הממוצע כאמור לעיל

 .עמלות בורסה, משלוח, קטיף, מיון ואריזהכוללות 

12. VBN 

 ההולנדיות.ארגון הגג של בורסות צמחי הנוי 
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 התחייבויות המבטח .ב

 ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה בתמורה לתשלום דמי הביטוח
קביעת מעריך מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח ישלם למבוטח תגמולי ביטוח לפי  ,זה

, בנפרד לכל צמח נוי מבוטח ניזוק, הקריטריונים בחוזה ביטוח זה, לרבות נספחיוהמבטח ו
ן, יובהתאם לסכומי השיפוי או הפיצוי, לפי העני בהתאם לרמת הביטוח בה בחר המבוטח,

, בניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בחוזה זה, לרבות ברשימה ביטוח חוזהל םהמפורטים בנספחי
  .ובכל מקרה לא יותר מגבול אחריות המבטח כמפורט ברשימה

בבתי רשת  בבתי צמיחה מחוממים, ,בקרות מקרה ביטוח לצמחי נוי בבתי צמיחה .1
 לצמח הנוי המירבי הפיצוי סכוםמבטח תגמולי הביטוח לפי ישלם ה - ובשטחים פתוחים

  .כמוגדר בחוזה ביטוח זה

  :למרות האמור לעיל .ב

 ניתן לא כאשר, ושתילים בגיאופיטים למעטמקרה ביטוח לצמחי נוי טרם קטיף,  בקרות .א
 מסכום %60 של בשיעורישלם המבטח תגמולי הביטוח  - הניזוקים הנוי צמחי את לספור

  .זה ביטוח בחוזה כמוגדר, לצמח הנוי המירביהפיצוי 

כאשר  למעט בגיאופיטים ושתילים, לצמחי נוי לאחר תחילת הקטיף,בקרות מקרה ביטוח  .ב
מהיבול  %75עבור ישלם המבטח תגמולי ביטוח  - לא ניתן לספור את צמחי הנוי הניזוקים

, בניכוי היבול ששווק בפועל או מביניהם לפי הנמוך -או מהיבול הפוטנציאלי  המבוטח
 הפיצוי סכוםבמכפלת  אמור היה להיות משווק לפי הסטנדרטים המקובלים בענף

 ., כמוגדר בחוזה ביטוח זהלצמח הנוי המירבי

יום מהזריעה( במקרה של  90בקרות מקרה ביטוח לגיאופיטים בשלב הגידול הראשון )עד  .ג
 המירבי הפיצוי מסכום %50 בשיעור שלמבטח תגמולי הביטוח ישלם ה - זריעה בלבד
 , כמוגדר בחוזה ביטוח זה.לצמח הנוי

, אשר יביא לסיום הגידול למען הסר ספק יובהר, כי עם קרות נזק מוחלט לגידול המבוטח
ביטוח ותמורת תשלום דמי , הביטוח לשטח הניזוק במסגרת חוזה ביטוח זה יגיע לסיומו

 .יוכל המבוטח לרכוש מהמבטח ביטוח לגידול החדש שזרע או שתל בשטח הניזוק

המבטח רשאי להוסיף במהלך תקופת הביטוח ביטוחים נוספים על המפורטים בנספחים לחוזה 
זה. ניתן יהיה לצפות בקודי ביטוח נוספים אלו באתר האינטרנט של המבטח 

www.kanat.co.il.  

http://www.kanat.co.il/
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  התחייבויות המבוטח .ג

היבול המבוטח, לרבות  ושיווק המבוטח מתחייב להעביר למבטח כל מידע שיידרש לגבי יצוא .1
 .ו/או המשווק בדרך של המחאת זכויותיו למבטח לקבלת כל נתון רלוונטי המתייחס לו מהיצואן

מייד ובאופן בקרות מקרה הביטוח לצמחי הנוי המבוטחים יודיע על כך המבוטח למבטח  א. .2
שעות לאחר קרות מקרה  48-ישיר באמצעות הטלפון או הפקסימיליה ולא יאוחר מ

 הביטוח.

בקרות מקרה הביטוח חייב המבוטח לדאוג ולהחליף את הכיסוי הגמיש, הקשיח או  .ב
בר ומבלי לחכות למעריך המבטח וזאת כדי ן, מיד לכשיתאפשר הדיהרשת, לפי העני

 למנוע את החמרת הנזק לגידול.

מתחייב לבצע בדיקה שנתית לתקינות אשר ביטח גידול בבית צמיחה מחומם מבוטח  א. .3
 התנורים, לרבות כל המערכות הנלוות לתנור ולמאיידים.

החימום, יבדוק ידאג לטיפול מקצועי בתנורי אשר ביטח גידול בבית צמיחה מחומם מבוטח  .ב
את תקינות הארובה, יחליף ארובות פגומות או חלודות, ויבצע טפול תקופתי מתאים 

 למערכות החימום ולמאיידים, בהתאם להנחיות היצרן.

היצרן. ההפעלה  אצלמתאימה תותח גופרית יופעל על ידי מפעיל מוסמך, שעבר הכשרה  .ג
רק עמידת המבוטח בתנאי מוצהר בזאת כי  תבוצע אך ורק בהתאם להנחיות היצרן.

בקרות מקרה הביטוח בשל אחד הסיכונים  סעיף זה תקנה לו זכאות לתגמולי ביטוח
הבאים: אש שמקורה בתנור או במאיידים, הרעלת גזים או פיח או כל סיכון, שמקורו 

 בתנור ובערכות הנלוות אליו, במאיידים, או בתותח הגופרית.

 חריגים .ד

לא יחול ולא יכסה כל נזק שיגרם לצמחי נוי המבוטחים  למען הסר ספק, חוזה ביטוח זה
 :, בין אם ארע במישרין ובין אם ארע בעקיפיןבמקרים הבאים

 נזק כלשהו שיגרם כתוצאה מצינה או טמפרטורות הגבוהות מאפס מעלות צלסיוס. .1

ה או הקדמה בפריחה/קטיף של צמחי הנוי המבוטחים בין ינזק הנגרם כתוצאה מדחי .2
 ן המכוסה על פי חוזה ביטוח זה ובין אם לאו.כתוצאה מסיכו

 כל נזק עקיף או תוצאתי, ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים, שגרמו למקרה הביטוח. .3

רבתי המלווה ביסוד  רשלנות, הזנחה, חוסר ידע מקצועי של המבוטח, בני ביתו ועובדיו .4
בות אי נקיטת , בני ביתו או עובדיו, לרשל המבוטח נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות

  אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

מוסכם ומוצהר בזאת שהנזק הנגרם על ידי הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה  .5
יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה של הסיכונים המכוסים 

יה מכוסה בכל צורה ואופן, על פי חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יה
יובהר, כי נזקי מחלות ומזיקים  ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה.

  יכוסו אך ורק במסגרת ביטוח אסונות טבע, על פי חלק ב' לחוזה הביטוח.

, אלא אם הסכים המבטח מראש ובכתב נזקי קרה לורדים וגרברות שאינם מחוממים .6
 ביטוח נוספים.ובתמורה לדמי 

 מבוטח הנמצא במקררי המבוטח.היבול לכל נזק שנגרם לצמחי הנוי לאחר הקטיף, למעט  .7

 רעידת אדמה, התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית. .8

תסיסה עצמית, התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו נתון לתהליך  .9
 כלשהו של חימום או ייבוש.

חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת  .10
גרעינית כלשהי מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף קטן זה בלבד, בעירה תכלול תהליך 

 כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
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מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .11
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 

מוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או יפוליטיות הכולל ש
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 

 פרעות, שביתות והשבתות. .12

 ניקוי שטח על ידי אש שהובערה על ידי המבוטח או מטעמו. .13

 תפישה או הפקעה.השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית כלשהי, החרמה,  .14

כל נזק, שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת מקרה  .15
 הביטוח.

   דמי הביטוח .ה

, בסכום עבור ביטוח לפי רמת הביטוח בה בחר המבוטח מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח .1
א יאוחר מבוטח שישלם את דמי הביטוח עבור הביטוח לבמועדים ובתנאים כמפורט ברשימה. 

בדמי הביטוח של אותו  הנחה בלבד 2021/2022יהיה זכאי לקבל בעונת  31.8.2021מיום 
  .5% מין גידול וקבוצת גידול בגין הצטרפות מוקדמת בגובה של

 הנחות בגין העדר תביעות: .2

במסגרת ביטוח צמחי הנוי אשר היה מבוטח בשנים קודמות במסלול ביטוח זה אצל  מבוטח .א
ולא קיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח  קבוצת הגידולהמבטח באותו מין הגידול ו

הנחה בדמי  בלבד 2021/2022בעונת  יהיה זכאי לקבל, וקבוצת הגידולעבור מין הגידול 
  .בגין העדר תביעות הגידול קבוצתשל אותו מין גידול ו הביטוח

 ההנחה תחושב כדלקמן: 

הנחה בגין העדר תביעות שתתווסף להנחה לה היה  5%מבוטח יהיה זכאי לתוספת של 
 .2020/2021זכאי בעונת 

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

 .2020/2021זכאי בעונת 

בכל מקרה, ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי המבוטח  .ב
 .לכל היותר 60%תעמוד על  2021/2022בעונת 

לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר  'א2למרות האמור בסעיף  .ג
קיבל תגמולי ביטוח  2020/2021, ובעונת קבוצת הגידולבתביעות עבור מין גידול 

יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי הביטוח , קבוצת הגידולמהמבטח עבור אותו מין גידול ב
  תגמולי הביטוח.מאחוז ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום  30%-בשיעור שיפחת ב

על   למען הסר ספק יובהר, כי חישוב הנחת העדר התביעות בהתאם למפורט לעיל, יערך  .ד
  בנפרד, על פי המפורט בנספחי החוזה וברשימה. זן מרכזלכל  ידי המבטח
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את מהווים )למעט דמי הביטוח עבור סיכון אש(  דמי הביטוח המפורטים בחוזה זה א. .3
תשולם  35%של  מדמי הביטוח הכוללים, ויתרת דמי הביטוח בשיעור חלק המבוטח

למבטח על ידי הממשלה. במידה ובמהלך העונה תודיע הממשלה למבטח כי חל שינוי 
 בשיעור השתתפותה בדמי הביטוח, אזי יתוקנו דמי הביטוח בהתאם לשינוי.

לם למבוטח בגין כפל ביטוח למען הסר ספק יובהר, כי הממשלה הודיע כי היא לא תש .ב
במקרה בו רכש המבוטח כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח. לא שילמה 

 הממשלה את יתרת דמי הביטוח, ישלם המבוטח למבטח את חלקה של הממשלה.

ו/או לאחר שייגמר תקציב  בכל מקרה של שינוי בהשתתפות הממשלה כאמור לעיל .ג
, ישתנו תעריפי דמי הביטוח בהתאם וחהממשלה המיועד להשתתפות בדמי הביט

 לשינוי עבור ביטוחים שירכשו על פי חוזה זה החל ממועד כניסת השינוי לתוקף.

יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע  .4
שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש 

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

  מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.

 קביעת גובה הנזק .ו

יקבע את מתחייב לשלוח מעריך שהוא לאחר שהמבטח יקבל הודעה על קרות מקרה הביטוח, 
 גורם הנזק, גודל השטח הניזוק וגובה הנזק בהתבסס על העקרונות הבאים:

הערכות הנזק יתבססו על ספירת צמחי הנוי הניזוקים בשטח הגידול וכן ספירת צמחי הנוי  .1
שנקטפו, אוחסנו ו/או נשלחו לאחר אירוע הנזק אולם נפסלו עקב נזק בגין מקרה ביטוח 

כתוצאה ממקרה ביטוח  נגרמה להוכיח כי אכן הפסילהובתנאי שהמבוטח יכול  מכוסה
  .אשר פגע בצמחי הנוי טרם נקטפו מכוסה

, ינוכה פחת להלן בהתאם למפורטעל ידי המעריך  ו, שנספרהניזוקים צמחי נוימספר מכל 
  בשיעורים כדלקמן:

 5% - , למעט ארליהבכל צמחי הנוי
 10% - בקטגוריה של שתילים בחומר ריבוי

  25% - בארליה

, לענפים עם פקעי קטיף אך ורק לענפי קישוט, לפרחיספירת צמחי הנוי הניזוקים תהיה  .2
וגבעולים שעלו לפריחה, אשר ניזוקו באופן ישיר מאחד הסיכונים המבוטחים והיו  פריחה

 ווק.ילש ראויים נםאי מהנזקבאיכות יצוא לפני קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה 

שבמועד קרות מקרה  ענפי הקישוטיספרו כל  בלבד בארליהלמרות האמור לעיל יובהר, כי 
נם אי מהנזקוכתוצאה  ,ניזוקו באופן ישיר מאחד הסיכונים המבוטחיםו על צמח הנוי היוהביטוח 

 ווק.ילש ראויים

בצמחי נוי כמו גיפסנית, בהם יש אפשרות טכנית לפיצול הענפים, ייקבע גודל הפיצול  .3
פרח שעווה בו גודל בלמעט , גרם לפחות 15שמשקלו ענף   - לי לצורך ספירהאהמינימ

לי אובגרבילאה בו גודל הפיצול המינימ ס"מ 60לי לצורך ספירה יהיה אהפיצול המינימ
  ס"מ. 40לצורך ספירה יהיה 

יום מהזריעה/שתילה, יתבססו הערכות הנזק  90בגיאופיטים במקרה ביטוח שיתרחש לאחר  .4
נמצאו בשטח הגידול בעת הנזק ולא הגיעו לגודל על ספירת הבצלים ו/או הפקעות אשר 

 לי לשיווק, כמפורט בנספחים לחוזה ביטוח זה.אהמינימ
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 השתתפות עצמית .ז

למבוטח תנוכה סכום תגמולי הביטוח המגיע מלמרות המותנה בחוזה זה, מוסכם בזאת כי 
בשטח  המבוטחמהיבול אשר יחושבו  להלן יםמפורטה לשיעורים בהתאם השתתפות העצמית

  ., ולפי האחוז הגבוה מבין האחוזים המפורטים להלןהניזוק

 : שיחולו להלן שיעורי ההשתתפות העצמית

למעט במקרים המפורטים בקרות מקרה ביטוח לצמחי הנוי המבוטחים כמוגדר בחוזה זה, 
 בשטח הניזוק: מהיבול המבוטח 5%שיעור ההשתתפות העצמית יהיה  - להלן

יהיה  - ובבתי רשת לצמחי הנוי המבוטחים הגדלים בשטחים פתוחיםבקרות מקרה ביטוח  .1
 .בשטח הניזוק מהיבול המבוטח 10%שיעור ההשתתפות 

יהיה שיעור  - שאינו מבוטחבית צמיחה מהתמוטטות בקרות מקרה ביטוח כתוצאה  .2
 .בשטח הניזוק מהיבול המבוטח 10%ההשתתפות 

יהיה שיעור  -בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מהתמוטטות בית רשת שאינו מבוטח  .3
 מהיבול המבוטח בשטח הניזוק. 15%ההשתתפות 

 -הגידול(, שארע לאחר ה צורותסנית )כל פבקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון חום בגי .4
 .בשטח הניזוק מהיבול המבוטח 15%יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  -במרץ  31

מקרה ביטוח בבית צמיחה מחומם שאירע כתוצאה מסיכון קרה לצמחי הנוי  בקרות .5
מהיבול  30%יהיה שיעור ההשתתפות עצמית  - המבוטחים שבוטחו כבית צמיחה מחומם

 .בשטח הניזוק המבוטח

מקרה ביטוח לגידולים ספרי סנסט, לכודנדרון )כל הזנים( וגרבילאה )כל הזנים(  בקרות .6
כתוצאה מסיכון קרה, אשר ארע לצמחי נוי המבוטחים הגדלים לדצמבר,  31אחרי תאריך 
  . בשטח הניזוק מהיבול המבוטח 30%יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  -ברמת הגולן 

לחוזה חלק א ל 5ח'  1בקרות מקרה ביטוח לצמחי הנוי המבוטחים, כאמור בסעיף א'  .7
שיעור ההשתתפות העצמית יהיה  -ביטוח זה, ובתנאי שצמחי הנוי ניזוקו בהיותם במקרר 

 )אלפיים שקלים חדשים( לכל מקרה ביטוח. ₪ 2,000

בנוסף על האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח  .8
שלוש פעמים או יותר במהלך שש השנים  -גידול קבוצת ו זן מרכז נזקי טבע באותו

 -עצמית המפורט לעיל בהרצופות הקודמות לשנת חוזה זה, יגדל שיעור ההשתתפות ה
כמפורט לעיל,  5%. לדוגמא במקרה בו שיעור ההשתתפות העצמית עומד על נוספים 5%

 .10%כעת יעמוד על 

ת העצמית כאמור, יובהר בזאת, כי המבטח יהיה רשאי שלא להגדיל את שיעור ההשתתפו
 ום שיפעיל מראש ולפי שיקול דעתו.בכפוף לכללי חית
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 ביטוח אסונות טבע -חלק ב' 

  הגדרות .א

 אסונות טבע מקרה ביטוח .1

על פי המבוטח לגידול אירוע מהאירועים המנויים דלקמן, שגרם באופן ישיר לנזק כמותי 
 :חלק ב' לחוזה הביטוח בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן בלבד

 .אירוע אקלימי .א
  .ירוע מחלה או תקיפת מזיקיםא .ב

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 הביטוח;חוזה חלק א' לאירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי  .1
 המקובלים המנע אמצעי כל ננקטו -במקרה של אירוע מחלה או תקיפת מזיקים  .2

 בענף;
 חומר ריבויבתנאי שהמבוטח זרע/שתל בשטח הגידול רק  -במקרה של אירוע מחלה  . 3

 ;להלן 7ונקי מכל וירוס או מחלה, כמפורט בסעיף ג'  ןתקי
לגידול ביטוח הוהתרחש לפני תום תקופת לגידול המבוטח הנזק הכמותי ארע  . 4

 ;המבוטח
בתנאי שגיל הפקעות/הבצלים אינו עולה על  -בגידול הבא: כלנית )כולל כל הזנים(  . 5

 -שנה קלנדרית אחת ובגידולים הבאים: נץ חלב, שושן ונורית )כולל כל הזנים( 
 בתנאי שגיל הפקעות/הבצלים אינו עולה על שנתיים קלנדריות.

 מותיכנזק  .2

 גידול מבוטחלכל הגידול המבוטח טרם הקטיף,  ו/או אבדן יבול הגידול המבוטח העדר יבול
  יעור ההשתתפות העצמית.ש בהיקף העולה על ולכל חלקה בנפרד, בנפרד

 אירוע אקלימי .3

 תופעת טבע אקלימית חריגה שאינה מעשה ידי אדם.

 הגידול המבוטח .4

הגדלים  ענפי קישוט ופרחי קטיף לרבות ענפים עם פקעי פריחה וגבעולים שעלו לפריחה,
)כולל כל הזנים מאותו מין  למין גידול, לפי חלוקה םושטחים פתוחי צמיחה, בתי רשת בתיב

 .לחוזה הביטוח וברשימה 5כמפורט בנספח הכל  ולקבוצת גידול, גידול(

 דמי ביטוח אסונות טבע .5

עבור הגידול המבוטח ביטוח אסונות טבע  בגין המבוטחהפרמיה שתשולם למבטח על ידי 
  .בסעיף ד' להלןלתקופת הביטוח, בהתאם לאמור 

 תגמולי ביטוח אסונות טבע .6

, חלק ב' לחוזה הביטוחעל פי  מבוטחין, שישלם המבטח ליסכום הפיצוי או השיפוי, לפי הענ
  בנפרד. גידול מבוטחלכל  ,בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע

 אסונות טבע פיצוי מירביסכום  .7

שנפגע בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע,  שטחבור כל תגמולי הביטוח שישלם המבטח ע
  כמוגדר בסעיף ב' להלן.בנפרד,  גידול מבוטחלכל 

 חלקה .8

 3שרוחבה עולה על  המופרד על ידי דרך חקלאית גידול מבוטחבאותו  הזרוע/שתולשטח 
 ו/או גידור ו/או גידול חקלאי אחר. מטר

 ובתוכ עוברת אם גם וזאת, אחת כחלקה שבמבנה ייח כל כי, יובהר לעיל האמור למרות
 גידור. ודרך חקלאית כאמור לעיל ו/או מוצב ב

 חלקה ניזוקה .9

חלקה בה ארע נזק כמותי בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית כמוגדר בחלק ב' 
 לחוזה זה להלן.
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 היבול שנותר לקטיף  .10

מספר צמחי הנוי שעל פי קביעת המעריך היה ראוי לקטיף בשטח המבוטח, לכל גידול בנפרד 
להלן, בתוספת מספר צמחי הנוי שנקטפו קודם  1ולכל חלקה בנפרד, הכל כמפורט בסעיף ב'

 ,למקרה הביטוח, ובתוספת מספר צמחי הנוי שאושרו כניזוקים במסגרת חלק א' לחוזה
 .החוזהתקופת מהלך כל ב

 ול הכוללהיב .11

בהתבסס החוזה תקופת מהלך כל כל צמחי הנוי ממין גידול מסוים שהמבוטח שיווק בפועל ב
על מסמכים שיידרש המבוטח להציג על ידי המבטח בתוספת מספר צמחי הנוי מאותו מין 

 גידול שאושר כניזוק במסגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח.

 היבול החסר .12

לפי  - או היבול הפוטנציאלי אזי ההפרש בין היבול המבוטחבמידה וכל השטח המבוטח ניזוק 
שנותר לקטיף. במידה ולא כל השטח היבול לבין  ובניכוי השתתפות עצמית הנמוך מביניהם

בכל שטח החלקות או היבול הפוטנציאלי  המבוטח ניזוק אזי ההפרש בין היבול המבוטח
כל יבול שנותר לקטיף בבין הלובניכוי השתתפות עצמית  לפי הנמוך מביניהם - הניזוקות

 , לכל גידול מבוטח בנפרד.ותהניזוקהחלקות שטח 

 תקופת הביטוח .13

פי חוזה זה, -בתנאי שעמד בכל התנאים הנדרשים עלקבלת המבוטח לביטוח, ממועד 
סיום תקופת מועד או עד לבפועל ועד למועד סיום הקטיף כאמור בסעיף ב' בפרק המבוא 

לא יאוחר  בכל מקרה לפי המוקדם מביניהם, אך, לחוזה ביטוח זה 5ווק כמוגדר בנספח השי
 .2022ביוני  30יום מ

 חומר ריבוי .14

  חומר ריבוי, לרבות זרעים, שתילים, פקעות, בצלים, ייחורים וכדומה.
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 התחייבויות המבטח .ב

ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות , על ידי המבוטח בתמורה לתשלום דמי ביטוח אסונות טבע
לגידולים  בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע כי , מתחייב המבטחזה בביטוחוהחריגים הכלולים 

ישלם המבטח למבוטח תגמולי המבוטחים על פי חוזה ביטוח זה תוך תקופת הביטוח לגידול, 
זה, לכל ביטוח בסכומים, שיחושבו על ידי המבטח כמפורט להלן בהתבסס על נספחי החו
 :גידול מבוטח בנפרד, בניכוי השתתפות עצמית כמפורט להלן, ועל פי החישוב הבא

לצורך חישוב ו, כמותי מנזק כתוצאה המבוטח לגידול טבע אסונות ביטוח מקרה בקרות א. .1
, ועל פי הערכתו השטח המבוטח ו בפועל שליקבע המעריך את גודלהנזק למבוטח 

היבול את  המעריךיקבע , ובזמן קטיף אירוע הנזקו/או על פי דגימה, בסמוך לאחר 
בכל השטח שנותר לקטיף  היבול ואת בעונת הנזק בכל השטח המבוטח יפוטנציאלה

 .בנפרדגידול מבוטח , לכל המבוטח

 בשטחבמקרה של נזק כמותי לחלק מהחלקות למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל,  .ב
, אשר שטחן הכולל של החלקות הניזוקות עולה על , לכל גידול מבוטח בנפרדהמבוטח

יקבע המעריך את היבול הפוטנציאלי ואת היבול שנותר , המבוטחשטח המכלל  %15
 שטח החלקות)להלן : "של אותו גידול מבוטח  הניזוקותהחלקות שטח בכל  לקטיף

 "(.הניזוקות

עריך. המבוטח מובהר, כי הקביעה הסופית של היבול הנותר לקטיף, תעשה על ידי המ .2
יהיה רשאי לערער בפני המבטח על הקביעה הסופית של היבול שנותר לקטיף, בתנאי 

 שבמועד הגשת ערעורו ניתן עדיין לבצע הערכת יבול נוספת בשטח. 
 .בכל מקרה לא יפחת היבול שנותר לקטיף  מהיבול הכולל, כמוגדר בחוזה זה

היבול החסר בסכום הפיצוי המירבי לצמח נוי, כמפורט  מכפלת פי עליחושבו  הביטוח תגמולי .3
 לחוזה הביטוח. 5בנספח 

 למרות האמור לעיל:

הנזק אירע לגידול בשלב כאשר  קטיף טרם לגידול המבוטחבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע 
מבטח תגמולי הביטוח ישלם ה -המעריך לא יכול לקבוע את היבול שנותר לקטיף בו מוקדם 

השתתפות  לכל היבול המבוטח בניכוי לצמח הנוי המירבי הפיצוי מסכום 60% בשיעור של
  לחוזה ביטוח זה. 5, כמוגדר בנספח עצמית

מבוטח יהא ההמעריך יערוך דו"ח בו יפרט את ממצאיו, וימציא העתק מדו"ח זה למבוטח.  .4
קבלת דו"ח מעריך המבטח ולא יאוחר ימים מיום  14תוך רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 

 , ביצוע בדיקה נוספת של השטחים הניזוקים.מתחילת הקטיף
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  התחייבויות המבוטח .ג

המחושבים על פי הכללים אסונות טבע  דמי ביטוח את מתחייב לשלם למבטחהמבוטח  .1
  להלן.ד'  בסעיףהמפורטים 

 48תוך בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע על המבוטח להודיע למבטח על כך בפקס ובטלפון  .2
. בהודעתו זו יפרט מקרה הביטוח או גילויו ולא יאוחר מתחילת הקטיףקרות שעות ממועד 

  "הודעת הנזק"(. -המבוטח את החלקות בהן אירע נזק תוך ציון זיהוין ומיקומן )להלן 

זה, ותכליתה לאפשר למבטח  בביטוחק היא תנאי מהותי מובהר בזה, כי הודעת הנז .3
לקבוע ולהעריך את חבותו לתשלום תגמולי ביטוח, ועל מנת להתרשם בעצמו מסוג הנזק 

  .ומהיקפו

נזק כאמור, ה ה עלמובהר ומוסכם, כי בהעדר טעם מיוחד לכך, אם לא ייתן המבוטח הודע .4
ת סוג הנזקים והיקפם בפועל בסמוך ולא יוכיח בראיות אובייקטיביות ישירות וברורות א

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

וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  שטחי הגידולהמבוטח חייב לטפל ב .5
לים באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבו

גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת בגבולות 
מבוטח, שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי  הסביר בנסיבות המקרה.

  הביטוח עד כדי השיעור שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

מספר סמכים שיידרשו על ידי המבטח לצורך הוכחת המבוטח מתחייב להמציא למבטח מ .6
, שיטות ובחלוקה לזנים גידול מבוטח, לפי בתקופת הביטוחשיווק המבוטח  ואות צמחי הנוי

 וחלקות.  גידול

מאושר ומחוטא שעבר חומר ריבוי בשטחי הגידול רק  /לשתולהמבוטח מתחייב לזרוע .7
ובנוסף נבדק על ידי מעבדה מראש פיקוח ובקרה על ידי השירותים להגנת הצומח 

 ונקי מכל וירוס או מחלה.  ןמורשית ונמצא על ידם תקי

המבוטח מתחייב למלא אחר כל הוראות המבטח כפי שימסרו לו מעת לעת, הן לפני הנזק  .8
 לצורכי מניעה והן לאחר קרות מקרה הביטוח.

  אסונות טבע דמי ביטוח .ד

ע עבור ביטוח לפי רמת הביטוח בה אסונות טב המבוטח מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח .1
  , בסכום במועדים ובתנאים כמפורט ברשימה.בחר

מדמי ביטוח  20%למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח אסונות טבע מהווים רק  .2
אסונות טבע הכוללים, אשר ישולמו למבטח בגין ביטוח אסונות טבע וכי יתרת דמי ביטוח 

והממשלה לא במידה   למבטח על ידי הממשלה. ( תשולם80%אסונות טבע הכוללים )
תשתתף כאמור בדמי הביטוח, אזי המבוטח מתחייב לשאת בתשלום יתרת דמי הביטוח 

 למבטח.

יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע  .3
 שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש
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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 חריגים .ה

אינו מכסה  חוזה זה,ביטוח אסונות טבע, כמפורט בחלק ב' ללמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי 
 ואינו חל במקרים הבאים:

, של המבוטח רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות רשלנותהזנחה ו/או  .1
 בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

הביטוח על פי חוזה זה חל על גידולי שלחין בלבד )גידולים מושקים(, דהיינו גידול בעל  .2
 אינם מבוטחים. 

מטופל כראוי מבחינה מקצועית אינו שאינו מושקה ו/או  שטח הגידולחוסר או אובדן יבול ב .3
 ו/או שאינו עומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.

  היבול המבוטח. קטיףדחייה או הקדמה של  .4

 אירוע נזק שאינו נזק כמותי. .5

תסיסה עצמית, התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו נתון לתהליך  .6
 כלשהו של חימום או ייבוש.

חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או  .7
טן זה בלבד, בעירה תכלול מפסולת גרעינית כלשהי מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף ק

 תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .8
ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או 

ן שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטו
צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של 
משטר צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור פירושו שימוש באלימות 

מוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי ילמטרות פוליטיות הכולל ש
יש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור א

-לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר
 .1961 -פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 

 פרעות, שביתות והשבתות. .9

ח ו/או ביבול המבוטח, בין חלקית ובין מלאה, המבוט שטח הגידולהפסקת הטיפול ב .10
 לרבות נטישתם.

 ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא. .11

 או החרמה על ידי גורם כל שהוא. , תפישהעיקול .12

תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר אירעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח  .13
 המבוטח.

 מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול.גניבה או  .14

 אי אספקת מים, חשמל או תשומות חקלאיות אחרות כלשהן. .15

 מחסור בכוח אדם מסיבה כלשהי. .16

 נזק עקיף או תוצאתי. .17
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 .ףהביטוח על פי חוזה זה חל רק עבור נזקים שייגרמו לגידול המבוטח בטרם נקט .18

וש כלשהו, לרבות נזקים לאביזרים הביטוח מכסה נזק לגידולים המבוטחים ולא לרכ .19
 וחומרי הכיסוי של הגידול המבוטח.

בצורות גידול אחרות,  במינים אחרים או, הגידול המבוטחלא יינתן כיסוי ביטוחי לשטחי  .20
לחוזה ביטוח זה, אלא אם אושר אחרת על ידי המבטח מראש  5מאלו הקבועים בנספח 

 ובכתב.

חלק ב' ר במסגרת הסיכונים המכוסים על פי כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגד .21
הביטוח אינו מכסה השמדות יבול בעקבות  .1 א' בסעיףכמפורט לעיל  לחוזה הביטוח

 הוראה של השירותים להגנת הצומח או כל גורם אחר.

וממחלות במקרה בו  הביטוח אינו מכסה נזקים לגידולים המבוטחים כתוצאה מוירוסים .22
המבוטח זרע בשטחי הגידול זרעים שאינם זרעים מאושרים ו/או מחוטאים ו/או שלא עברו 
מראש פיקוח ובקרה על ידי השירותים להגנת הצומח ולא נבדקו על ידי מעבדה מורשית 
אשר מצאו אותם תקינים ונקיים מוירוסים או מחלות. במקרה של שתילים, אם המבוטח 

 ם שמקורם בזרעים העומדים בדרישות המפורטות לעיל.לא שתל שתילי

  שיעור ההשתתפות העצמית .ו

  .גידול מבוטח בנפרדלכל  ,מהיבול המבוטח 30%שיעור ההשתתפות העצמית יהא  .1

המבוטח בביטוח  צמחי הנוילעיל, כאשר בחלק מסוים משטח  1למרות האמור בסעיף קטן  .2
ששטחן ובלבד אסונות טבע, עולה שיעור הנזק על שיעור ההשתתפות העצמית כאמור לעיל, 

שטח צמח הנוי המבוטח, לכל גידול מבוטח מכלל  15% של החלקות הניזוקות עולה על
של לעיל מתוך היבול המבוטח  1, תחושב ההשתתפות העצמית על פי סעיף קטן בנפרד

בכל מקרה בו כי  . למען הסר ספק מובהר,ד, לכל צמח נוי בנפרדהחלקות הניזוקות בלב
מכלל שטח  15%-מ שטח החלקות הניזוקות המבוטחות בביטוח אסונות טבע יהא קטן

 , תחושב ההשתתפות העצמית מכל היבול המבוטח.צמח הנוי
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 תנאים כלליים

 תחולת החוק .1

 הביטוח וברשימה לטובת המבוטח.חוזה ביטוח זה יחול החוק, אלא אם הותנה אחרת בחוזה  על

 פרשנות .2

ביטויים ומונחים בחוזה זה, שנוהגים להשתמש בהם במיגזר החקלאי, בענף גידול צמחי הנוי 
 יפורשו לפי המשמעות הניתנת להם במיגזר זה.

 תוקף חוזה הביטוח .3

 חבותו של המבטח נקבעת אך ורק על פי חוזה ביטוח זה על נספחיו. .א

בתנאי מפורש כי התקיימו כל חילת הביטוח, כמצוין ברשימה נכנס לתוקפו החל מיום ת .ב
  התנאים המצטברים הבאים:

   .הוגשה למבטח על ידי המבוטח הצעת ביטוח אשר מולאה במלואה ונחתמה .1

  המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .2

, באופן )לא כולל יום התשלום( דמי הביטוח על ידי המבוטח מלא תשלוםמ ימים 3חלפו  .3
ובתנאי שעד מועד זה לא ובתנאים, כמפורט ברשימה או בכל מסמך אחר מטעם המבטח, 

 קרה מקרה הביטוח.

 אמצעים להקלת הסיכוןחובות המבוטח ו .4

בכל חייב לטפל בצמחי הנוי ובבית הצמיחה שלו ברמה מקצועית נאותה ולנקוט  המבוטח .א
באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי  עת וללא דיחוי

להבטיח רמת יבולים גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לצמחי הנוי וזאת 
מבוטח, שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את  בגבולות הסביר בנסיבות המקרה.

 את חובתו על פי סעיף זה. לו קיים המבוטח נחסךשיעור שהיה בתגמולי הביטוח 

הותנה, שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה מהותית ואותו  .ב
אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך, יראה בכך המבטח החמרת הסיכון ויחולו הוראות 

  לחוק, בשינויים המחויבים. 19-ו 18סעיפים 

 המשפטיתומשמעותה חובת הגילוי של המבוטח  .5

ביטוח זה הוצא על סמך התשובות, שנתן המבוטח בכתב למבטח לשאלות עליהן נשאל חוזה  .א
 בהצעת הביטוח ששימשה בסיס לחוזה זה.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות, או לא גילה למבטח ענין מהותי, או לא נקט  .ב
באמצעים, שנדרשו על ידי המבטח להקלת הסיכונים ו/או למניעת מקרה הביטוח, יהיה 

 טח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.המב

המבוטח יגלה למבטח, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי מהותי תוך זמן סביר מעת שנודע לו  .ג
לא גילה המבוטח למבטח את החמרת הסיכון, יהיה על כך )להלן: "החמרת הסיכון"(. 

 המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו, בכפוף להוראות החוק.
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הינו ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח לכרות את  "החמרת הסיכון"או  "ענין מהותי" .ד
  חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים מסוימים, לרבות:

מבוטח, לרבות תיאור השטח המבוטח, תנאים ושיטת הגידול, כמות היבול תיאור היבול ה .1
 המבוטח וכמות השתילים לדונם.

 זהות הבעלים ו/או המחזיקים בבתי הצמיחה וביבול המבוטח. .2

אמצעי בטיחות או אמצעים להקלת סיכונים ומניעת מקרי הביטוח, שקיימים בחצרי המבוטח  .3
 או הוסכם על התקנתם.

ארעו ליבול מסוג היבול המבוטח לפי חוזה זה בשלוש העונות שקדמו נזקים קודמים ש .4
 לתקופת הביטוח.

 עברו הביטוחי של המבוטח. .5

 נזקים שקרו לצמחי הנוי ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף, ואשר היו בידיעת המבוטח. .6

 תביעה לתגמולי ביטוח .6

, את המידע על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, על חשבונו .א
לעשות כמיטב יכולתו על  והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם ברשותו, עליו

 .מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח

לא יאוחר על המבוטח להודיע למבטח על מקרה הביטוח  ,בקרות ליבול המבוטח מקרה ביטוח .ב
 שעות מהיוודע לו עליו. 48-מ

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

 הערכת במועד כערכם יחושבו זה ביטוח לחוזה בהתאם הביטוח תגמולי כי, בזאת יובהר .ד
 .לחוק)ב(  28 בסעיף כאמור, המבוטח בשטח המעריך ידי על שבוצעה האחרונה הנזקים

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

לאחר קבלת המבטח מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח, יישלח מטעמו ועל חשבונו של  .1 .ו
 הנזקים וסוגיהם. המבטח מעריך לצורך קביעת מקרה הביטוח, היקף

 ממצאי המעריך ימסרו למבוטח. .2

חלק המבוטח על ממצאי המעריך, עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח בכפוף  .3
 לאמור לעיל, והמבטח ישלח מטעמו מעריך נוסף לצורך קביעה חוזרת.

למרות האמור לעיל, את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי מעריך מטעמו.  .4
ח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן: יכול המבוט

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

 הערכה חיצונית מטעמו. תותר הגשת בתנאים אלה, לא
בכפוף להוראות סעיף אמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות אין ב

 הבוררות בחוזה זה.

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

 דבר.

  חוזה זה. הביטוח על ידי המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פינגרם מקרה  .ח
מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח 

 פטור המבטח מחבותו. -או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה 
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 תקופת ההתיישנות .7

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

 ביטוח כפל .8

קרות מקרה הביטוח לצמחי הנוי, יהיה קיים לגביהם ביטוח או ביטוחים אחרים לתקופות  אם בעת
להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או נודע לו  ביטוח חופפות, על המבוטח

בסכום הביטוח החופף עם שאר המבטחים בהתאם ליחס בין סכומי המבטח ישתתף  עליו.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבות המבטח כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטחים  .הביטוח

 האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.

 ביטוח חסר .9

שבבעלותו או  צמח הנוישל בדונם מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי השטח 
המצוין  באותה צורת גידול בדונם של אותו צמח נוי ו של המבוטח, גדול מהיקף השטחבהחזקת

תפחת  - מהיבול המבוטחגדול הפוטנציאלי שהיבול , או ההזמנה לקבלת הצעה לביטוחבטופס 
דמי הביטוח שהמבוטח שילם בפועל לבין דמי חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין 

 .בהתאם למצב בפועלהביטוח שאמור היה לשלם 

 הצמדה .10

הנקובים בנספחים לחוזה זה הינם סכומי המירביים מוסכם בזאת בין הצדדים כי סכומי הפיצוי 
הפיצוי אשר הצדדים מסכימים להם מראש. סכומי הפיצוי ישתנו בהתאם למדד המחירים 

תוקפו לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח, ביחס למדד המחירים הידוע ביום תחילת 
  של חוזה זה.

 קיזוז חובות .11

בין בגין חוזה ביטוח זה ובין בגין חוזה ביטוח אחר, ניתנים  ,חב למבטח חובות, שהמבוטח
כמו כן, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי  לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח.

  הביטוח המגיעים לו מהמבוטח בגין הביטוח, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

  תחלוף .12

שלישי, שלא מכוח חוזה  צדהיתה למבוטח, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי  .א
 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
שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח, ובלבד שהסכומים  מצד לגבות המבוטח

השלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח, על פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך  מהצד שנגבו
 הנזק המכוסה, לפי קביעת מעריך המבטח.

עבירו מיד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להמצד  קיבל המבוטח .ג
לא יעשה המבוטח כל פשרה או ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה   למבטח.

 , עליו לפצותו בשל כך.עשה המבוטח איזו מהפעולות הרשומות לעיל למבטח. 

אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא  הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד
 וי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.היה תובע ממנו פיצוי או שיפ
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 מוטב שאינו המבוטח .13

המבוטח לפי חוזה זה לא רשאי לקבוע מוטב זולתו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המבטח  .א
 מראש ובכתב.

נקבע מוטב בחוזה ביטוח זה, יחולו עליו כל חובות המבוטח מכוח חוזה זה ומכוח החוק לענין  .ב
 וח וחבות מול המבטח בקרות מקרה הביטוח ובתביעת תגמולי הביטוח.הודעה על מקרה ביט

נקבע בחוזה זה מוטב, שאינו המבוטח, והוסכם בין המבטח למבוטח שיעור תגמולי הביטוח  .ג
  המגיעים למבוטח, תחייב קביעה זו גם את המוטב.

 הארכת הביטוח .14

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

הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש חוזה הביטוח יהוו המידע, שנמסר על ידי המבוטח  .ב
 בהצעת הביטוח או בדרך אחרת, חלק בלתי נפרד אף ממסמך ההארכה.

היה חוזה ביטוח זה חידוש של חוזה ביטוח קודם, יראו את ההצעה והמידע האחר לביטוח  .ג
 לק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.המקורי, כח

 ביטול הביטוח .15

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

של המבוטח למרות האמור לעיל, ביטול הביטוח בעקבות חוב דמי ביטוח . יתבטל הביטוח
וחישוב דמי הביטוח יעשה כמפורט בסעיף ב'  לחוק 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  ,ש ממבוטח דומהשהיה דור
 לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

, לפי שיקול דעתו המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח .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 
ל בגין כל חודש מתחילת תוקפו ש 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 

  בוררות .16

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

  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
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  מונו כדלקמן:הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים, שי .ד
  על ידי המבטח. -אחד 
  .הארגון היציג של המבוטחעל 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

הבוררות לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה, למעט במקרים בהם פסק הבוררות יקבע ועדת  .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
החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי יום מעת שנמסרה למבוטח  30להכרעה וזאת תוך 

 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
יע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים כיו"ר, כמפורט בסעיף הופ

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.

מוסכם בזאת, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות, על המבוטח לשלם דמי  .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,  להחזיר למבוטחבאם  לבורר יהיה שיקול דעת  .יב
הבורר  שהמבוטח זכה בבוררות. למען הסר ספק יובהר, כי באופן מלא או חלקי, ובתנאי וזאת

 לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

 תגמולי הביטוח .17

מכים יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמס 30תוך למבוטח בתגמולי הביטוח ישולמו  .א
 הדרושים לבירור חבותו.

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

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

 קריאת סרק .18

בטח יהיה זכאי לתבוע מהמבוטח פיצוי ו/או השבה בגין כל הוצאותיו והנזקים שנגרמו לו מה
ריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם המבוטח באופן סידרתי בקשר קכתוצאה מ

 לתביעה לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.

  הודעות .19

אביב. הודעה של -תל, 74הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין 
הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. 

 .שעות אחר שנשלחה 72אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען 



 

23 

 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  1נספח 

 ביטוח נזקי טבע - מירבים, דמי ביטוח וסכומי פיצוי נורמטיביים יבולים
 (הביטוח לחוזה' א)חלק 

 מחוממים צמיחה בתי - 1 קבוצה
 תיאור צמח הנוי זן

  
ם נורמטיבי יבול  לדונ

ת מירבי סכום פיצוירמה א  ם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נוי באגורו שים לדונ ת מירבי סכום פיצוירמה ב  שקלים חד שים  *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נוי באגורו םשקלים חד ת מירבי סכום פיצוירמה ג  לדונ ם *דמי ביטוחרמה ג  לצמח נוי באגורו  שקלים חדשים לדונ

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 238.00 50.00 181.00 38.00 119.00 25.00 85,000 גרברה 50000

 330.00 22.00 255.00 17.00 165.00 11.00 300,000 ורדים בינוניים 12000

 220.00 22.00 170.00 17.00 110.00 11.00 200,000 ורדים גדולים 11000

 140.00 28.00 105.00 21.00 70.00 14.00 100,000 חרצית 51000

 140.00 28.00 105.00 21.00 70.00 14.00 100,000 מיני גרברה 50900

 106.00 53.00 80.00 40.00 54.00 27.00 40,000 שושן אורינטלי 35100

 * למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל.
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  1נספח 

 המשך -חלק א' לחוזה הביטוח  -ביטוח נזקי טבע 

 צמיחה בתי - 2 קבוצה
ם נורמטיבי יבול הנוי צמח תיאור זן ת מירבי א סכום פיצוי רמה לדונ שים שקלים א דמי ביטוח* רמה לצמח נוי באגורו ם חד ת מירבי ב סכום פיצוי רמה לדונ שים שקלים ב דמי ביטוח* רמה לצמח נוי באגורו ם חד ת מירבי ג סכום פיצוי רמה לדונ ם חדשים שקלים ג דמי ביטוח* רמה לצמח נוי באגורו  לדונ

 תאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 198.00 13.00 152.00 10.00 107.00 7.00 60,000 אגרטום 93500

 229.00 15.00 168.00 11.00 122.00 8.00 60,000 אכילאה 81200

 622.00 35.00 409.00 23.00 267.00 15.00 70,000 אלסטרומריה 91000

 813.00 40.00 610.00 30.00 406.00 20.00 80,000 אסטר 52000

93604 
אסקלפיאס 

 טובורוזה
140,000 13.00 462.00 19.00 676.00 25.00 889.00 

 610.00 30.00 467.00 23.00 305.00 15.00 80,000 אסקלפיאס שונים 93699

 476.00 25.00 362.00 19.00 248.00 13.00 75,000 ארליה 43219

 1,016.00 40.00 762.00 30.00 508.00 20.00 100,000 בוורדיה 52010

 91.00 12.00 69.00 9.00 46.00 6.00 30,000 בר גביע 41700

 1,421.00 40.00 1,066.00 30.00 710.00 20.00 80,000 גיפסנית 53000

 1,776.00 40.00 1,332.00 30.00 888.00 20.00 100,000 גיפסנית במבינו 24811

 1,776.00 40.00 1,332.00 30.00 888.00 20.00 100,000 גיפסנית מי פינק 53049

53024 
מיליון  גיפסנית

 סטאר
100,000 20.00 888.00 30.00 1,332.00 40.00 1,776.00 

 1,776.00 40.00 1,332.00 30.00 888.00 20.00 100,000 גיפסנית ניו לאב 53028

53008 
גיפסנית פינקו 

 לינה
80,000 20.00 710.00 30.00 1,066.00 40.00 1,421.00 

 159.00 25.00 121.00 19.00 83.00 13.00 25,000 גרבילאה מוזהבת 81910

 159.00 25.00 121.00 19.00 83.00 13.00 25,000 גרבילאה ספידר 81900

 762.00 50.00 579.00 38.00 381.00 25.00 60,000 גרברה 50000

 813.00 32.00 610.00 24.00 406.00 16.00 100,000 גרין בל 82500

 508.00 20.00 381.00 15.00 254.00 10.00 100,000 גרין טריק 22001

 406.00 40.00 305.00 30.00 203.00 20.00 40,000 דלפיניום 80200

 406.00 40.00 305.00 30.00 203.00 20.00 40,000 דלפיניום בלדונה 80252

 838.00 22.00 648.00 17.00 419.00 11.00 150,000 ורדים בינוניים 12000

 559.00 22.00 432.00 17.00 279.00 11.00 100,000 ורדים גדולים 11000

 159.00 25.00 121.00 19.00 83.00 13.00 25,000 חמנית 81800

 711.00 28.00 533.00 21.00 356.00 14.00 100,000 חרצית 51000

 305.00 40.00 229.00 30.00 152.00 20.00 30,000 טווידיה 56000

 813.00 40.00 610.00 30.00 406.00 20.00 80,000 טרכליום 81300

 356.00 28.00 267.00 21.00 178.00 14.00 50,000 כוחיה 41800

 1,016.00 20.00 762.00 15.00 508.00 10.00 200,000 כלנית 33500

 671.00 16.00 503.00 12.00 335.00 8.00 165,000 כף קנגורו  81000

 737.00 29.00 559.00 22.00 381.00 15.00 100,000 כף קנגורו גדול 81001

 למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל. * 
 אין כיסוי ביטוחי בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון קרה.  **
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  1נספח 

 המשך -חלק א' לחוזה הביטוח  -נזקי טבע  ביטוח

 )המשך( צמיחה בתי - 2 קבוצה
ם הנוי צמח תיאור זן ת רמה יבול נורמטיבי לדונ שים שקליםא דמי ביטוח*  רמה א סכום פיצוי מירבי לצמח נוי באגורו ם חד ת ב סכום פיצוי מירבי רמה לדונ שים שקליםב דמי ביטוח*  רמה לצמח נוי באגורו ם חד ת רמה לדונ מירבי לצמח נוי באגורו ם חדשים שקליםג דמי ביטוח*  רמה ג סכום פיצוי   לדונ

 תאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 1,161.00 62.00 880.00 47.00 580.00 31.00 65,000 ליזיאנטוס 80500

 733.00 40.00 550.00 30.00 366.00 20.00 80,000 לימוניום 55202

 618.00 45.00 467.00 34.00 316.00 23.00 60,000 לימוניום אמילי 55300

 206.00 18.00 160.00 14.00 103.00 9.00 45,000 לע הארי 94700

 711.00 40.00 533.00 30.00 356.00 20.00 70,000 מונסטרה 44300

 325.00 16.00 244.00 12.00 163.00 8.00 80,000 מטריקריה 81100

 406.00 40.00 305.00 30.00 203.00 20.00 40,000 מנתור 80100

 567.00 30.00 435.00 23.00 284.00 15.00 90,000 נורית 35600

 655.00 43.00 488.00 32.00 335.00 22.00 60,000 נץ חלב 34500

 784.00 35.00 582.00 26.00 403.00 18.00 72,000 נץ חלב דוביום 34507

 246.00 32.00 185.00 24.00 123.00 16.00 100,000 סולידגו 80400

 457.00 60.00 343.00 45.00 229.00 30.00 30,000 סייפנים 30000

 305.00 60.00 229.00 45.00 152.00 30.00 20,000 סכילה פרוביאנה 200001

 508.00 50.00 386.00 38.00 254.00 25.00 40,000 סנדרסוניה 38100

 549.00 36.00 411.00 27.00 274.00 18.00 60,000 סנסיבריה 40902

 640.00 42.00 488.00 32.00 320.00 21.00 60,000 עדעד סינואטום 55100

 840.00 200.00 630.00 150.00 420.00 100.00 20,000 פיוני אדמונית 36200

 813.00 40.00 610.00 30.00 406.00 20.00 80,000 פלוקס 80300

 264.00 13.00 203.00 10.00 142.00 7.00 80,000 פרזיה 93000

 152.00 12.00 114.00 9.00 76.00 6.00 50,000 צבעוני צרפתי 98000

 472.00 31.00 351.00 23.00 244.00 16.00 60,000 צסטרום 45800

 472.00 31.00 351.00 23.00 244.00 16.00 60,000 זוהר-צסטרום 45804

 281.00 13.00 216.00 10.00 151.00 7.00 85,000 צפורן ברבטוס 24000

 813.00 20.00 610.00 15.00 406.00 10.00 160,000 צפורן ננסית 20000

 800.00 21.00 610.00 16.00 419.00 11.00 150,000 צפורן סטנדרט 22000

 528.00 52.00 396.00 39.00 264.00 26.00 40,000 קאלה 35500

 594.00 52.00 446.00 39.00 297.00 26.00 45,000 קאלה צבעונית 35501

 279.00 20.00 210.00 15.00 140.00 10.00 55,000 קמפנולה/פעמון 95700

 889.00 25.00 676.00 19.00 462.00 13.00 140,000 קסנדו 44901

 265.00 19.00 196.00 14.00 140.00 10.00 55,000 קרספידיה גלוב 96300

 538.00 53.00 406.00 40.00 274.00 27.00 40,000 שושן אורינטלי 35100

 508.00 50.00 386.00 38.00 254.00 25.00 40,000 שושן אסיאתי 35000

 796.00 57.00 601.00 43.00 405.00 29.00 55,000 שושן לונג/צחור 35200

 432.00 20.00 324.00 15.00 216.00 10.00 85,000 תגית 94300

 * למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל.
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  1 נספח

 המשך -חלק א' לחוזה הביטוח  -ביטוח נזקי טבע 

 רשת בתי - 3 קבוצה
 תיאור צמח הנוי זן

  
ם נורמטיבי יבול  לדונ

ת מירבי סכום פיצוירמה א  ם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נוי באגורו שים לדונ ת מירבי סכום פיצוירמה ב  שקלים חד ם *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נוי באגורו שים לדונ ת מירבי סכום פיצוירמה ג  שקלים חד ם *דמי ביטוחרמה ג  לצמח נוי באגורו  שקלים חדשים לדונ

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 862.00 21.00 657.00 16.00 451.00 11.00 60,000 איריס 33000

 1,518.00 37.00 1,149.00 28.00 780.00 19.00 60,000 אסטר 52000

 770.00 15.00 564.00 11.00 410.00 8.00 75,000 אספרגוס וריגטום 41912

41904 
אספרגוס 

 מירקלאודיוס
35,000 20.00 623.00 29.00 903.00 39.00 1,215.00 

 132.00 69.00 100.00 52.00 67.00 35.00 32,000 אקוניטום 36000

 1,181.00 25.00 898.00 19.00 614.00 13.00 75,000 ארליה 43219

 246.00 12.00 185.00 9.00 123.00 6.00 30,000 בר גביע 41700

 428.00 25.00 325.00 19.00 222.00 13.00 25,000 גרבילאה מוזהבת 81910

 428.00 25.00 325.00 19.00 222.00 13.00 25,000 גרבילאה רוברטה 81911

 2,189.00 32.00 1,642.00 24.00 1,094.00 16.00 100,000 גרין בל 82500

 1,094.00 40.00 821.00 30.00 547.00 20.00 40,000 דלפיניום 80200

 1,094.00 40.00 821.00 30.00 547.00 20.00 40,000 דלפיניום ח.ש 80201

 1,094.00 40.00 821.00 30.00 547.00 20.00 40,000 דלפיניום ר.ש 80250

 185.00 9.00 144.00 7.00 103.00 5.00 30,000 הדרה 43209

 958.00 28.00 718.00 21.00 479.00 14.00 50,000 כוחיה 41800

 1,640.00 20.00 1,230.00 15.00 820.00 10.00 200,000 כלנית 33500

 428.00 25.00 325.00 19.00 222.00 13.00 25,000 לכו' ג'סטר 41226

 540.00 28.00 405.00 21.00 270.00 14.00 80,000 מגינית 42000

 1,915.00 40.00 1,436.00 30.00 958.00 20.00 70,000 מונסטרה 44300

 513.00 25.00 390.00 19.00 267.00 13.00 30,000 מוריה 49800

 1,094.00 40.00 821.00 30.00 547.00 20.00 40,000 מנתור 80100

 1,436.00 30.00 1,101.00 23.00 718.00 15.00 70,000 נורית 35600

 1,231.00 25.00 936.00 19.00 640.00 13.00 72,000 נץ חלב דוביום 34507

 684.00 25.00 520.00 19.00 356.00 13.00 40,000 קוקולוס -סהרון  41600

 1,532.00 28.00 1,149.00 21.00 766.00 14.00 80,000 סולידגו 80400

 2,736.00 200.00 2,052.00 150.00 1,368.00 100.00 20,000 פיוני אדמונית 36200

 491.00 21.00 374.00 16.00 257.00 11.00 80,000 פיטוספורום 40300

 2,189.00 40.00 1,642.00 30.00 1,094.00 20.00 80,000 פלוקס 80300

 410.00 12.00 308.00 9.00 205.00 6.00 50,000 צבעוני צרפתי 98000

 1,272.00 31.00 944.00 23.00 657.00 16.00 60,000 זוהר-צסטרום 45804

 1,601.00 52.00 1,200.00 39.00 800.00 26.00 45,000 קאלה צבעונית 35501

 1,710.00 25.00 1,300.00 19.00 889.00 13.00 100,000 קסנדו 44901

 715.00 19.00 527.00 14.00 376.00 10.00 55,000 קרספידיה גלוב 96300

 762.00 15.00 559.00 11.00 406.00 8.00 80,000 רוסקוס 40100

 1,269.00 53.00 958.00 40.00 646.00 27.00 35,000 שושן אורינטלי 35100

 1,505.00 20.00 1,129.00 15.00 752.00 10.00 110,000 שרך עלה העור 40205

 684.00 10.00 547.00 8.00 342.00 5.00 100,000 שרך שרון 40203

 * למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל.
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  1 נספח

 המשך -חלק א' לחוזה הביטוח  -ביטוח נזקי טבע 

 פתוח שטח - 4 קבוצה
ם נורמטיבי יבול  תיאור צמח הנוי זן ת מירבי סכום פיצוירמה א  לדונ ם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נוי באגורו שים לדונ ת מירבי סכום פיצוירמה ב  שקלים חד ם *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נוי באגורו שים לדונ ת מירבי סכום פיצוירמה ג  שקלים חד ם *דמי ביטוחרמה ג  לצמח נוי באגורו  שקלים חדשים לדונ

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 271.00 12.00 203.00 9.00 135.00 6.00 40,000 אורכידיולה 32000

 1,184.00 30.00 908.00 23.00 592.00 15.00 70,000 אלסטרומריה 91000

 89.00 9.00 69.00 7.00 49.00 5.00 20,000 אקליפטוס 40500

 434.00 35.00 323.00 26.00 223.00 18.00 22,000 ארומורוס 36500

 271.00 12.00 203.00 9.00 135.00 6.00 40,000 גומא 41400

 2,290.00 16.00 1,718.00 12.00 1,145.00 8.00 70,000 גיפסנית 53000

 2,290.00 16.00 1,718.00 12.00 1,145.00 8.00 70,000 גיפסנית מיליון סטאר 53024

 2,290.00 16.00 1,718.00 12.00 1,145.00 8.00 70,000 גיפסנית פינקו לינה 53008

 1,241.00 25.00 943.00 19.00 645.00 13.00 25,000 גרבילאה אייבנהו 81908

 1,241.00 25.00 943.00 19.00 645.00 13.00 25,000 גרבילאה מוזהבת 81910

 1,241.00 25.00 943.00 19.00 645.00 13.00 25,000 גרבילאה מיסטרי 81905

 1,241.00 25.00 943.00 19.00 645.00 13.00 25,000 גרבילאה ספידר 81900

 338.00 15.00 248.00 11.00 180.00 8.00 40,000 דלפיניום 80200

 338.00 15.00 248.00 11.00 180.00 8.00 40,000 דלפיניום בלדונה 80252

 338.00 15.00 248.00 11.00 180.00 8.00 40,000 דלפיניום ח.ש 80201

 56.00 0.50 45.00 0.40 34.00 0.30 200,000 חיטה 47600

 254.00 18.00 197.00 14.00 127.00 9.00 25,000 חמנית 81800

 305.00 18.00 237.00 14.00 152.00 9.00 30,000 כוחיה 41800

 816.00 12.00 408.00 6.00 204.00 3.00 200,000 כלנית 33500

 305.00 27.00 226.00 20.00 158.00 14.00 20,000 לאוקוספורום 90730

 632.00 16.00 474.00 12.00 316.00 8.00 70,000 ליאטריס 34600

 541.00 16.00 406.00 12.00 271.00 8.00 60,000 לימוניום 55202

 353.00 25.00 268.00 19.00 183.00 13.00 25,000 לכו' ג'סטר 41226

 609.00 27.00 451.00 20.00 316.00 14.00 40,000 לפטוספרמום 80800

 632.00 16.00 474.00 12.00 316.00 8.00 70,000 נורית 35600

 592.00 30.00 454.00 23.00 296.00 15.00 35,000 נץ חלב 34500

 338.00 30.00 259.00 23.00 169.00 15.00 20,000 סכילה פרוביאנה 200001

 508.00 30.00 389.00 23.00 254.00 15.00 30,000 ספרי סנסט 41208

 126.00 30.00 97.00 23.00 63.00 15.00 12,000 ערבה מסולסלת 40550

 564.00 50.00 429.00 38.00 282.00 25.00 20,000 פיוני אדמונית 36200

 1,164.00 24.00 873.00 18.00 582.00 12.00 25,000 פרח שעוה 80600

 282.00 20.00 212.00 15.00 141.00 10.00 25,000 קליקרפה 48600

 338.00 20.00 254.00 15.00 169.00 10.00 30,000 קרלי 41230

למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל. * 
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  2נספח 

 ביטוח נזקי טבע )חלק א' לחוזה( -ביטוח שתילים 
ול קבוצת תיאור צמח הנוי קוד יד ים ג ירמה א  לדונם מספר שתיל ום פיצו ים חדשיםלשתיל  מירבי סכ ונם *דמי ביטוחרמה א  בשקל ים חדשים לד ירמה ב  בשקל ום פיצו ים חדשיםלשתיל  מירבי סכ ונם *דמי ביטוחרמה ב  בשקל ים חדשים לד ירמה ג  בשקל ום פיצו ים חדשיםלשתיל  מירבי סכ ים חדשים לדונם *דמי ביטוחרמה ג  בשקל  בשקל

 הנויתיאור צמח  קוד
 קבוצת
 גידול

מספר 
 שתילים
 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א
סכום 
 פיצוי
 מירבי

 לשתיל 
₪ 

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

 לשתיל 
₪ 

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

סכום 
 פיצוי
 מירבי

 לשתיל 
₪ 

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 92.00 2.10 70.00 1.60 48.00 1.10 4,000 בית רשת אספרגוס וריגטום 41912

 142.00 3.70 108.00 2.80 73.00 1.90 3,500 בית רשת אספרגוס מירקלאודיוס 41904

 44.00 0.90 34.00 0.70 24.00 0.50 4,400 בית צמיחה ארליה 43219

 44.00 0.90 34.00 0.70 24.00 0.50 4,400 בית רשת ארליה 43219

 44.00 5.30 33.00 4.00 22.00 2.70 700 שטח פתוח גרבילאה אייבנהו 81908

 41.00 5.30 31.00 4.00 21.00 2.70 700 בית צמיחה גרבילאה מוזהבת 81910

 41.00 5.30 31.00 4.00 21.00 2.70 700 בית רשת גרבילאה מוזהבת 81910

 44.00 5.30 33.00 4.00 22.00 2.70 700 שטח פתוח גרבילאה מוזהבת 81910

 44.00 5.30 33.00 4.00 22.00 2.70 700 שטח פתוח גרבילאה מיסטרי 81905

 41.00 5.30 31.00 4.00 21.00 2.70 700 בית צמיחה גרבילאה ספידר 81900

 44.00 5.30 33.00 4.00 22.00 2.70 700 שטח פתוח גרבילאה ספידר 81900

 41.00 5.30 31.00 4.00 21.00 2.70 700 בית רשת גרבילאה רוברטה 81911

 22.00 1.00 17.00 0.75 11.00 0.50 2,000 בית רשת הדרה 43209

 ורדים בינוניים 12000
בית צמיחה 

 מחומם
6,000 1.80 124.00 2.60 179.00 3.50 242.00 

 231.00 3.50 172.00 2.60 119.00 1.80 6,000 בית צמיחה ורדים בינוניים 12000

 ורדים גדולים 11000
בית צמיחה 

 מחומם
6,000 1.80 124.00 2.60 179.00 3.50 242.00 

 231.00 3.50 172.00 2.60 119.00 1.80 6,000 בית צמיחה ורדים גדולים 11000

 69.00 4.20 53.00 3.20 35.00 2.10 1,500 בית צמיחה כוחיה 41800

 70.00 4.20 53.00 3.20 35.00 2.10 1,500 בית רשת כוחיה 41800

 74.00 4.20 57.00 3.20 37.00 2.10 1,500 שטח פתוח כוחיה 41800

 292.00 5.30 220.00 4.00 149.00 2.70 5,000 בית צמיחה כף קנגורו 81000

 19.00 3.20 14.00 2.40 9.00 1.60 500 שטח פתוח לאוקוספורום 90730

 339.00 5.60 254.00 4.20 169.00 2.80 5,500 בית צמיחה לימוניום 55202

 28.00 3.20 21.00 2.40 14.00 1.60 800 בית רשת לכו' ג'סטר 41226

41226 
שתילים  -לכו' ג'סטר 

 מורכבים בלבד
 66.00 8.00 49.00 6.00 33.00 4.00 800 בית רשת

 30.00 3.20 23.00 2.40 15.00 1.60 800 שטח פתוח לכו' ג'סטר 41226

41226 
שתילים  -לכו' ג'סטר 

 מורכבים בלבד
 72.00 8.00 54.00 6.00 36.00 4.00 800 שטח פתוח

 175.00 5.30 132.00 4.00 89.00 2.70 3,000 בית רשת מגינית 42000

 132.00 0.20 99.00 0.15 66.00 0.10 60,000 בית צמיחה נץ חלב 34500

 132.00 0.20 99.00 0.15 66.00 0.10 60,000 בית צמיחה נץ חלב דוביום 34507

 132.00 0.20 99.00 0.15 66.00 0.10 60,000 בית רשת נץ חלב דוביום 34507

 30.00 3.20 23.00 2.40 15.00 1.60 800 שטח פתוח ספרי סנסט 41208

 156.00 4.00 117.00 3.00 78.00 2.00 3,300 שטח פתוח ערבה מסולסלת 40550

 185.00 4.20 141.00 3.20 92.00 2.10 4,000 בית רשת פיטוספורום 40300

 52.00 6.30 39.00 4.70 26.00 3.20 700 שטח פתוח פרח שעוה 80600

 71.00 4.00 53.00 3.00 35.00 2.00 1,500 פתוח שטח קרלי 41230

 53.00 1.60 40.00 1.20 26.00 0.80 3,000 בית רשת רוסקוס 40100

 139.00 2.10 106.00 1.60 73.00 1.10 6,000 בית רשת שרך עלה העור 40205

 124.00 2.50 94.00 1.90 62.00 1.25 4,500 צמיחה בית תגית 94300

למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים למספר השתילים לדונם המפורט לעיל. * 
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 22/202120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  3נספח 

 ביטוח נזקי טבע )חלק א' לחוזה( -גיאופיטים  - 5 קבוצה

 בצלים ופקעות לשיווק
י  קוד   ו י חומר כמות תיאור צמח הנ י חומר גודל ליתאמימינ ריבו וק מינימום גודל )ס"מ( לנעיצה ליאמינימ ריבו י סכוםרמה א  לדונם נורמטיבי יבול  )ס"מ( לשיו י סכוםרמה ב  בשקלים חדשים לדונם *ביטוחדמי רמה א  באגורות ליחידה** מירבי פיצו י סכוםרמה ג  בשקלים חדשים לדונם *דמי ביטוחרמה ב  באגורות ליחידה** מירבי פיצו  בשקלים חדשים לדונם *דמי ביטוחרמה ג  באגורות ליחידה** מירבי פיצו

 קוד  
תיאור צמח  

 הנוי

 חומר כמות
 ריבוי

 ליתאמימינ

 גודל
 חומר
 ריבוי
 ליאמינימ

 לנעיצה
 )ס"מ(

 גודל
 מינימום
 לשיווק
 )ס"מ(

 יבול 
 נורמטיבי

 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א
 סכום
 פיצוי
 מירבי

 ליחידה**
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום
 פיצוי
 מירבי

 ליחידה**
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום
 פיצוי
 מירבי

 ליחידה**
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 26.50 53.00 20.00 39.80 13.50 26.50 10,000 20 10-14 30,000 אמריליס בלדונה 1292900

1290302 
אמריליס, 

 היפאסטרום ב"צ
32,000 10 24 22,000 29.00 32.00 43.50 48.00 58.00 64.00 

1090900 
בן חצב יקינטוני 

 )סכילה(
40,000 6-12 13 25,000 12.50 15.50 18.80 23.50 25.00 31.50 

 31.50 25.00 23.50 18.80 15.50 12.50 25,000 13 6-12 40,000 שיווק -גליל 1010200

 31.50 25.00 23.50 18.80 15.50 12.50 25,000 13 6-12 40,000 שיווק -זיוה 1010100

 709.00 11.00 535.00 8.30 354.50 5.50 120,000 4 זרעים  כלנית 1290600

 45.00 30.00 34.50 23.00 22.50 15.00 30,000 9 4-14 40,000 לאוקויום 1292700

 37.50 5.00 28.50 3.80 19.00 2.50 150,000 6 4-10 40,000 ליאטריס 1290500

1070102 
ליליום 

שנה  לונגיפלורום
 ב

 62.50 25.00 47.00 18.80 31.50 12.50 50,000 9 גלדים 70,000

 264.50 7.00 200.50 5.30 132.50 3.50 100,000 4 זרעים  נורית 1290100

  נץ חלב דוביום 1030200
, 2בצלצול 

תרבית 
 ריקמה

4 100,000 2.00 10.00 3.00 15.00 4.00 20.00 

1010000 
נרקיסים שונים, 

 שיווק
40,000 6-12 13 25,000 12.50 15.50 18.80 23.50 25.00 31.50 

1291800 
פעמוני שלג 

 שיווק
40,000 6-10 12 25,000 14.00 17.50 21.00 26.50 28.00 35.00 

1290200 
-קאלה לבנה

 שווק
15,000 10-12 14 10,000 21.00 10.50 31.50 16.00 42.00 21.00 

 21.00 42.00 16.00 31.50 10.50 21.00 10,000 14 10-12 15,000 קאלה צבעונית 1290210

 לריבוי בצלים ופקעות
בוי חומר כמות תיאור צמח הנוי  קוד   תאמימינ רי ם לנעיצה ליאמינימ ריבוי חומר גודל לי טימטרי מום גודל בסנ ם לשיווק מיני ם נורמטיבי יבול  בסנטימטרי דה** מירבי פיצוי סכוםרמה א  לדונ ת ליחי ם *דמי ביטוחרמה א  באגורו דה** מירבי פיצוי סכוםרמה ב  בשקלים חדשים לדונ ת ליחי ם *דמי ביטוחרמה ב  באגורו שים לדונ דה** מירבי פיצוי סכוםרמה ג  בשקלים חד ת ליחי ם *דמי ביטוחרמה ג  באגורו  בשקלים חדשים לדונ

 קוד  
תיאור צמח  

 הנוי

 כמות
 ריבוי חומר

 ליתאמימינ

 גודל
 חומר
 ריבוי
 ליאמינימ

 לנעיצה
 )ס"מ(

 גודל
 מינימום
 לשיווק
 )ס"מ(

 יבול 
 נורמטיבי

 לדונם

 רמה ג רמה ב רמה א
 סכום
 פיצוי
 מירבי

 ליחידה**
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום
 פיצוי
 מירבי

 ליחידה**
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום
 פיצוי
 מירבי

 ליחידה**
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

1290303 
אמריליס, 

 היפאסטרום ב"צ
 42.00 7.00 32.00 5.30 21.00 3.50 120,000 10 גלד-דו 

 36.00 4.00 27.00 3.00 18.00 2.00 180,000 6 17-18 60,000 ריבוי -גליל 1010201
 36.00 4.00 27.00 3.00 18.00 2.00 180,000 6 17-18 60,000 ריבוי -זיוה 1010101

1070101 
ליליום 

 לונגיפלורום 
 שנה א', ריבוי

40,000 
בצלצולים 
 מתרבית

4 50,000 1.00 2.50 1.50 4.00 2.00 5.00 

1010001 
נרקיסים שונים, 

 ריבוי
60,000 17-18 6 180,000 2.00 18.00 3.00 27.00 4.00 36.00 

1290201 
קאלה לבנה, 

 ריבוי
30,000 5-6 10 20,000 7.00 7.00 10.50 10.50 14.00 14.00 

 למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל. *
בצל ו/או פקעת ו/או גלד לפי הפירוט בנספח זה. - יחידה **
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  4נספח 

 טבע נזקי לביטוח מוגדלת עצמית השתתפות מסלול
 (לחוזה' א חלק)לפי 

בכפוף לרכישת ביטוח על פי מסלול זה מראש על ידי המבוטח )להלן: "המבוטח"(, נספח זה יהווה חלק 
הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי )להלן: "חוזה  2021/2022בלתי נפרד מחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת 

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

 על פי נספח זה מוגדלתשיבחר לבטח אצל המבטח במסגרת מסלול השתתפות עצמית  מבוטח .1
, יבחר את רמת הביטוח בה הוא רוצה להיות זה ביטוח לחוזה' א חלק לפי, בלבד טבע נזקי לביטוח

 המבטח כי, יובהרלחוזה הביטוח.  4או  1מבוטח במסלול זה, על פי רמות הביטוח המוצעות בנספח 
 .כלשהי ביטוח ברמת או זה במסלול מבוטח להיות המבוטח של בקשתו את לאשר שלא רשאי

 .דונם 10 -גדול מ ף שטחו בפועליובהר כי ניתן לבטח במסגרת מסלול זה רק מין צמח נוי שהיק

ניתן לבטח צמחי נוי בלבד לפי נספח זה,  מוגדלתיובהר, כי במסגרת מסלול השתתפות עצמית 
  .ולא שתילים או גיאופיטים

כל על פי נספח זה, את  מוגדלתהמבוטח מתחייב לבטח במסגרת מסלול השתתפות עצמית  .2
ואת כל מספר צמחי הנוי  קבוצת גידולהשטחים בהם הוא מגדל את אותו צמח נוי באותה 

  .מאותו מין ומאותה שיטת הגידול

להלן שיעורי ההשתתפות העצמית שיחולו , זה לחוזה ביטוחלחלק א ' ז יףלמרות האמור בסע .3
  על המבוטחים במסגרת נספח זה: 

צמחי הנוי המבוטחים כמוגדר בחוזה זה, למעט במקרים המפורטים בקרות מקרה ביטוח ל .א
מהיבול המבוטח לכל השטח המבוטח מאותו  25%להלן, יהיה שיעור ההשתתפות העצמית 

  מין צמח נוי באותה שיטת גידול.

מהיבול  35%למרות האמור לעיל, במקרים הבאים שיעור ההשתתפות העצמית יהיה  .ב
  מאותו מין צמח נוי באותה שיטת גידול:המבוטח לכל השטח המבוטח 

 בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מהתמוטטות בית רשת שאינו מבוטח.  .1

בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון סערה ו/או ברד ו/או שלג לצמחי הנוי המבוטחים  .2
  הגדלים במבנה שאינו מבוטח.

שארע לאחר  בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון חום בגיפסנית )כל צורות הגידול(, .3
  במרץ. 31 -ה

בקרות מקרה ביטוח בבית צמיחה מחומם שאירע כתוצאה מסיכון קרה לצמחי הנוי  .4
  המבוטחים שבוטחו כבית צמיחה מחומם.
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מקרה ביטוח לגידולים ספרי סנסט, לכודנדרון )כל הזנים( וגרבילאה )כל הזנים(  בקרות .5
לצמחי נוי המבוטחים לדצמבר, כתוצאה מסיכון קרה, אשר ארע  31אחרי תאריך 

  הגדלים ברמת הגולן.

בקרות מקרה ביטוח לצמחי הנוי המבוטחים של מבוטח שאירע לו ו/או המחזיק בשטח  .6
שלוש  -בו אירע מקרה ביטוח לצמחי הנוי עבור אותו מין צמח נוי באותה שיטת גידול 

  עונות הביטוח הקודמות לעונת הביטוח הנוכחית.שש או יותר במהלך פעמים 

לחוזה ביטוח זה,  'לחלק א 5ח'  1רות מקרה ביטוח לצמחי הנוי המבוטחים, כאמור בסעיף א' בק .ג
 ₪ 2,000ובתנאי שצמחי הנוי ניזוקו בהיותם במקרר, יהיה שיעור ההשתתפות העצמית 

 )אלפיים שקלים חדשים( לכל מקרה ביטוח.

: מבוטח זה עצמית, על פי נספחהלמען הסר ספק מובאת להלן דוגמא לחישוב השתתפות 
צמחי נוי לדונם,  25,000דונם פרח שעווה בשטח פתוח, והיבול המבוטח עומד על  30שביטח 

סך הכל היבול המבוטח לכל שטח הגידול מאותו מין צמחי נוי באותה שיטת גידול יעמוד על 
צמחי נוי. כמות ההשתתפות העצמית למבוטח תקבע על פי מכפלת שיעור  750,000

 צמחי נוי.  750,000 -כמפורט לעיל, ב ההשתתפות העצמית,

לחוזה  יםהמפורטים בנספחנזקי טבע יקבל הנחה בדמי ביטוח  ,מבוטח במסגרת מסלול ביטוח זה .4
 .50%בשיעור של  הביטוח, בהתאם לרמת הביטוח בה בחר להיות מבוטח

 יתר הוראות חוזה הביטוח יחולו על מבוטחי מסלול זה במלואן. .5
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  5נספח 

 מירביםנורמטיביים, מועדי סיום תקופת השיווק, דמי ביטוח וסכומי פיצוי  יבולים
 ביטוח אסונות טבע

 (הביטוח לחוזה' ב)חלק 

 תקופת השיווק:מועד סיום 

 תקופת השיווקמועד סיום  קבוצת הגידול מין הגידול המבוטח

 במרץ 31 צמיחהבית /  רשתבית  כלנית

 במרץ 31 / בית צמיחה רשתבית  נורית

 במאי 31 / בית צמיחה רשתבית  נץ חלב )דוביום(

 במאי 31 שטח פתוח פרח שעווה

 בתי צמיחה מחוממים - 1קבוצה 

י זן ו לדונם נורמטיבי יבול תיאור צמח הנ י באגורות מירבי סכום פיצוירמה א   י באגורות מירבי סכום פיצוירמה ב  חדשים לדונםבשקלים  *דמי ביטוחרמה א  לצמח נו  /ד'₪ דמי ביטוח* *דמי ביטוחרמה ב'  לצמח נו

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ב רמה א

 סכום פיצוי
  מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

 *דמי ביטוח
 /ד'₪

 סכום פיצוי
  מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

 *דמי ביטוח
 /ד'₪

 213.00 50.00 162.00 38.00 85,000 גרברה 50000

 220.00 22.00 170.00 17.00 200,000 ורדים בינוניים 12000

 220.00 22.00 170.00 17.00 200,000 ורדים גדולים 11000

 112.00 28.00 84.00 21.00 80,000 חרצית 51000

 112.00 28.00 84.00 21.00 80,000 מיני גרברה 50900

 85.00 53.00 64.00 40.00 32,000 שושן אורינטלי 35100

 למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל. * 
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  5נספח 

 המשך - חלק ב' לחוזה הביטוח -ביטוח אסונות טבע 

 צמיחה בתי - 2 קבוצה
ם נורמטיבי יבול תיאור צמח הנוי זן לדונ ת מירבי סכום פיצוירמה א   ם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נוי באגורו ת מירבי סכום פיצוירמה ב  בשקלים חדשים לדונ ם *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נוי באגורו שים לדונ  בשקלים חד

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ב רמה א
 סכום פיצוי

 מירבי
לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 35.00 13.00 27.00 10.00 54,000 אגרטום 93500

 41.00 15.00 30.00 11.00 54,000 אכילאה 81200

 98.00 35.00 64.00 23.00 56,000 אלסטרומריה 91000

 128.00 40.00 96.00 30.00 64,000 אסטר 52000

 300.00 25.00 228.00 19.00 120,000 אסקלפיאס טובורוזה 93604

 96.00 30.00 74.00 23.00 64,000 אסקלפיאס שונים 93699

 75.00 25.00 57.00 19.00 60,000 ארליה 43219

 140.00 40.00 105.00 30.00 70,000 בוורדיה 52010

 14.00 12.00 11.00 9.00 24,000 בר גביע 41700

 150.00 40.00 113.00 30.00 75,000 גיפסנית 53000

 150.00 40.00 113.00 30.00 75,000 גיפסנית במבינו 24811

 150.00 40.00 113.00 30.00 75,000 גיפסנית מי פינק 53049

 150.00 40.00 113.00 30.00 75,000 גיפסנית מיליון סטאר 53024

 150.00 40.00 113.00 30.00 75,000 גיפסנית ניו לאב 53028

 150.00 40.00 113.00 30.00 75,000 גיפסנית פינקו לינה 53008

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה מוזהבת 81910

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה ספידר 81900

 120.00 50.00 91.00 38.00 48,000 גרברה 50000

 128.00 32.00 96.00 24.00 80,000 גרין בל 82500

 80.00 20.00 60.00 15.00 80,000 גרין טריק 22001

 64.00 40.00 48.00 30.00 32,000 דלפיניום 80200

 72.00 40.00 54.00 30.00 36,000 דלפיניום בלדונה 80252

 110.00 22.00 85.00 17.00 100,000 ורדים בינוניים 12000

 110.00 22.00 85.00 17.00 100,000 ורדים גדולים 11000

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 חמנית 81800

 112.00 28.00 84.00 21.00 80,000 חרצית 51000

 50.00 40.00 38.00 30.00 25,000 טווידיה 56000

 144.00 40.00 108.00 30.00 72,000 טרכליום 81300

 56.00 28.00 42.00 21.00 40,000 כוחיה 41800

 320.00 20.00 240.00 15.00 160,000 כלנית 33500

 120.00 16.00 90.00 12.00 150,000 כף קנגורו 81000

 116.00 29.00 88.00 22.00 80,000 כף קנגורו גדול 81001

 186.00 62.00 141.00 47.00 60,000 ליזיאנטוס 80500

 120.00 40.00 90.00 30.00 60,000 לימוניום 55202

 135.00 45.00 102.00 34.00 60,000 לימוניום אמילי 55300

 32.00 18.00 25.00 14.00 36,000 לע הארי 94700

 112.00 40.00 84.00 30.00 56,000 מונסטרה 44300

 51.00 16.00 38.00 12.00 64,000 מטריקריה 81100

 דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל.למען הסר ספק יובהר, כי  * 
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  5נספח 
 המשך -חלק ב' לחוזה הביטוח  -ביטוח אסונות טבע 

 בתי צמיחה )המשך( - 2קבוצה 
י יבול תיאור צמח הנוי זן ורמטיב ונם נ לד ירמה א   ום פיצו ורות מירבי סכ י באג ונם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נו ים חדשים לד ירמה ב  בשקל ום פיצו ורות מירבי סכ י באג ונם *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נו ים חדשים לד  בשקל

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ב רמה א

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 64.00 40.00 48.00 30.00 32,000 מנתור 80100

 338.00 30.00 259.00 23.00 90,000 נורית 35600

 103.00 43.00 77.00 32.00 48,000 נץ חלב 34500

 114.00 35.00 85.00 26.00 65,000 נץ חלב דוביום 34507

 128.00 32.00 96.00 24.00 80,000 סולידגו 80400

 72.00 60.00 54.00 45.00 24,000 סייפנים 30000

 48.00 60.00 36.00 45.00 16,000 סכילה פרוביאנה 200001

 80.00 50.00 61.00 38.00 32,000 סנדרסוניה 38100

 86.00 36.00 65.00 27.00 48,000 סנסיבריה 40902

 113.00 42.00 86.00 32.00 54,000 עדעד סינואטום 55100

 320.00 200.00 240.00 150.00 16,000 פיוני אדמונית 36200

 140.00 40.00 105.00 30.00 70,000 פלוקס 80300

 42.00 13.00 32.00 10.00 64,000 פרזיה 93000

 24.00 12.00 18.00 9.00 40,000 צבעוני צרפתי 98000

 74.00 31.00 55.00 23.00 48,000 צסטרום 45800

 74.00 31.00 55.00 23.00 48,000 זוהר-צסטרום 45804

 49.00 13.00 38.00 10.00 75,000 צפורן ברבטוס 24000

 96.00 20.00 72.00 15.00 96,000 צפורן ננסית 20000

 101.00 21.00 77.00 16.00 96,000 צפורן סטנדרט 22000

 83.00 52.00 62.00 39.00 32,000 קאלה 35500

 83.00 52.00 62.00 39.00 32,000 קאלה צבעונית 35501

 50.00 20.00 38.00 15.00 50,000 קמפנולה/פעמון 95700

 140.00 25.00 106.00 19.00 112,000 קסנדו 44901

 48.00 19.00 35.00 14.00 50,000 קרספידיה גלוב 96300

 106.00 53.00 80.00 40.00 40,000 שושן אורינטלי 35100

 100.00 50.00 76.00 38.00 40,000 שושן אסיאתי 35000

 114.00 57.00 86.00 43.00 40,000 שושן לונג/צחור 35200

 75.00 20.00 56.00 15.00 75,000 תגית 94300

 למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל. * 



 

35 

 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  5נספח 

 המשך -חלק ב' לחוזה הביטוח  -ביטוח אסונות טבע 

 רשת בתי - 3 קבוצה
י יבול תיאור צמח הנוי זן ורמטיב ונם נ לד ירמה א   ום פיצו ורות מירבי סכ י באג ונם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נו ים חדשים לד ירמה ב  בשקל ום פיצו ורות מירבי סכ י באג ונם *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נו ים חדשים לד  בשקל

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ב רמה א

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 50.00 21.00 38.00 16.00 48,000 איריס 33000

 89.00 37.00 67.00 28.00 48,000 אסטר 52000

 45.00 15.00 33.00 11.00 60,000 אספרגוס וריגטום 41912

 109.00 39.00 81.00 29.00 28,000 אספרגוס מירקלאודיוס 41904

 90.00 69.00 68.00 52.00 26,000 אקוניטום 36000

 88.00 25.00 67.00 19.00 70,000 ארליה 43219

 14.00 12.00 11.00 9.00 24,000 בר גביע 41700

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה מוזהבת 81910

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה רוברטה 81911

 128.00 32.00 96.00 24.00 80,000 גרין בל 82500

 64.00 40.00 48.00 30.00 32,000 דלפיניום 80200

 64.00 40.00 48.00 30.00 32,000 דלפיניום ח.ש 80201

 72.00 40.00 54.00 30.00 36,000 דלפיניום ר.ש 80250

 11.00 9.00 8.00 7.00 24,000 הדרה 43209

 56.00 28.00 42.00 21.00 40,000 כוחיה 41800

 360.00 20.00 270.00 15.00 160,000 כלנית 33500

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 לכו' ג'סטר 41226

 98.00 28.00 74.00 21.00 70,000 מגינית 42000

 112.00 40.00 84.00 30.00 56,000 מונסטרה 44300

 30.00 25.00 23.00 19.00 24,000 מוריה 49800

 64.00 40.00 48.00 30.00 32,000 מנתור 80100

 168.00 30.00 129.00 23.00 56,000 נורית 35600

 81.00 25.00 62.00 19.00 65,000 נץ חלב דוביום 34507

 40.00 25.00 30.00 19.00 32,000 קוקולוס -סהרון  41600

 112.00 28.00 84.00 21.00 80,000 סולידגו 80400

 160.00 200.00 120.00 150.00 16,000 פיוני אדמונית 36200

 63.00 21.00 48.00 16.00 60,000 פיטוספורום 40300

 128.00 40.00 96.00 30.00 64,000 פלוקס 80300

 24.00 12.00 18.00 9.00 40,000 צבעוני צרפתי 98000

 74.00 31.00 55.00 23.00 48,000 זוהר-צסטרום 45804

 83.00 52.00 62.00 39.00 32,000 קאלה צבעונית 35501

 100.00 25.00 76.00 19.00 80,000 קסנדו 44901

 48.00 19.00 35.00 14.00 50,000 קרספידיה גלוב 96300

 60.00 15.00 44.00 11.00 80,000 רוסקוס 40100

 74.00 53.00 56.00 40.00 28,000 שושן אורינטלי 35100

 88.00 20.00 66.00 15.00 88,000 שרך עלה העור 40205

 40.00 10.00 32.00 8.00 80,000 שרך שרון 40203

 לעיל.למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט  * 
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 2220/2120לחוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  5נספח 

 המשך -חלק ב' לחוזה הביטוח  -ביטוח אסונות טבע 

 פתוח שטח - 4 קבוצה
י יבול תיאור צמח הנוי זן ורמטיב ונם נ לד ירמה א   ום פיצו ורות מירבי סכ י באג ונם *דמי ביטוחרמה א  לצמח נו ים חדשים לד ירמה ב  בשקל ום פיצו ורות מירבי סכ י באג ונם *דמי ביטוחרמה ב  לצמח נו ים חדשים לד  בשקל

 תיאור צמח הנוי זן
 יבול

 נורמטיבי
 לדונם

 רמה ב רמה א

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 סכום פיצוי
 מירבי

לצמח נוי 
 באגורות

דמי 
 *ביטוח

 /ד'₪

 19.00 12.00 14.00 9.00 32,000 אורכידיולה 32000

 84.00 30.00 64.00 23.00 56,000 אלסטרומריה 91000

 7.00 9.00 6.00 7.00 16,000 אקליפטוס 40500

 35.00 35.00 26.00 26.00 20,000 ארומורוס 36500

 19.00 12.00 14.00 9.00 32,000 גומא 41400

 50.00 16.00 38.00 12.00 63,000 גיפסנית 53000

 50.00 16.00 38.00 12.00 63,000 גיפסנית מיליון סטאר 53024

 50.00 16.00 38.00 12.00 63,000 גיפסנית פינקו לינה 53008

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה אייבנהו 81908

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה מוזהבת 81910

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה מיסטרי 81905

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 גרבילאה ספידר 81900

 24.00 15.00 18.00 11.00 32,000 דלפיניום 80200

 24.00 15.00 18.00 11.00 32,000 דלפיניום בלדונה 80252

 24.00 15.00 18.00 11.00 32,000 דלפיניום ח.ש 80201

 4.00 0.50 3.00 0.40 160,000 חיטה 47600

 18.00 18.00 14.00 14.00 20,000 חמנית 81800

 22.00 18.00 17.00 14.00 24,000 כוחיה 41800

 192.00 12.00 96.00 6.00 160,000 כלנית 33500

 22.00 27.00 16.00 20.00 16,000 לאוקוספורום 90730

 45.00 16.00 34.00 12.00 56,000 ליאטריס 34600

 48.00 16.00 36.00 12.00 60,000 לימוניום 55202

 25.00 25.00 19.00 19.00 20,000 לכו' ג'סטר 41226

 43.00 27.00 32.00 20.00 32,000 לפטוספרמום 80800

 90.00 16.00 67.00 12.00 56,000 נורית 35600

 42.00 30.00 32.00 23.00 28,000 נץ חלב 34500

 24.00 30.00 18.00 23.00 16,000 סכילה פרוביאנה 200001

 36.00 30.00 28.00 23.00 24,000 ספרי סנסט 41208

 15.00 30.00 12.00 23.00 10,000 ערבה מסולסלת 40550

 40.00 50.00 30.00 38.00 16,000 פיוני אדמונית 36200

 53.00 24.00 40.00 18.00 22,000 פרח שעוה 80600

 20.00 20.00 15.00 15.00 20,000 קליקרפה 48600

 24.00 20.00 18.00 15.00 24,000 קרלי 41230

 למען הסר ספק יובהר, כי דמי הביטוח מותאמים ליבול הנורמטיבי לדונם המפורט לעיל. * 


