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 מורחבמסלול ביטוח  - 2120חוזה ביטוח פירות לעונת 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

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

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

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

מהמינים, המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה והמהווים חלק  שלחין גידולי פירותנזקיו, שייגרמו ל
זאת, עד תקרת גבול אחריות בלתי נפרד ממנו, כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח. 

המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה המצורפת אליו, ומהווה 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה . חלק בלתי נפרד ממנו

 לרשימה, יכריע האמור ברשימה. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח יוכל לבחור אך ורק במסלול ביטוח אחד בלבד לביטוח 

יחולו עליו אך ורק  מורחבמבוטח, שבחר במסלול ביטוח ה. ואסונות טבע כל מין בגין נזקי טבע
בסיסי  , בהתאם לאמור בחוזה ביטוח זה. מבוטח, שנשאר במסלול ביטוח מורחבתנאי ביטוח 

 . בסיסי לפי חוזה ביטוח בסיסי כמוגדר להלן, יחולו עליו אך ורק תנאי ביטוח

 ביטוח נזקי טבע מורחב -חלק א' 

 הגדרות .א

 מקרה הביטוח .1

, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח דלקמןמהסיכונים המפורטים אירוע אחד או יותר 
מהמינים המבוטחים בשטח המבוטח וגרם לנזקים כמותיים ו/או איכותיים לגידולי הפירות 

  בטרם נקטפו, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה ביטוח זה: על פי חוזה זה,

 ברד .א

 קרה .ב
כפי שתימדד בסוכה מעלות צלסיוס ומטה,  0-ירידת הטמפרטורה בשטח הגידול ל

  .מטאורולוגית

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

 חום .ד
 -מעלות צלסיוס בכל אזורי הארץ או טמפרטורה הגבוהה מ 39-טמפרטורה הגבוהה מ

כפי שתימדד בסוכה מטר מעל פני הים,  500-מעלות צלסיוס באזור ההר הגבוה מ 36
בהתרככות  ,בהבשלה מוקדמת של הפרילמעט כל נזק הקשור  ,מטאורולוגית

  .גודל הפרי ומשקלואו ב הפרי שינוי צבעבהפרי, 

 מ"מ 4בתנאי שבעת קרות הנזק גודל החנטים עלה על קוטר של  -בענבי מאכל
 .ובתנאי שמופע הנזק התבטא בהצטמקות והתייבשות של גרגרים

 ח' להלן.בשסק, כיסוי ביטוחי לנזקי חום יינתן אך ורק במסגרת סעיף קטן 
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  - גשם .ה
  :כמפורט להלן

לנזק איכותי  םובתנאי שהגשם גרהיורד בחודשי הסתיו,  גשם : ורימון ענבי מאכלב .1
זה כי במסגרת סיכון  למען הסר ספק יובהר, .לחוזה זה 3, כמוגדר בנספח בלבד

  לא יוכרו נזקי פיצוצים בפרי הרימון.

, לנזק איכותי בלבד םובתנאי שהגשם גר, 1.7.2021 מיוםהחל היורד  גשם :תמרב .2
  .לחוזה זה 3כמוגדר בנספח 

לחוזה  3בתנאי שגרם לנזק איכותי קשה בלבד, כמוגדר בנספח : ביתר מיני הפירות .3
 .זה

  שלג. .ו

 בענבי מאכל בלבד .ז
התייבשות התפרחת  מ"מ ו/או 4דילול יתר טבעי של פרחים וחנטים בקוטר שאינו עולה על 

ושיתרחשו החל משבעה ימים לפני באופן מלא או חלקי לאחר פריסה מלאה של סעיפיה 
  .תחילת הפריחה ולא יאוחר משבעה ימים לאחר סיומה

 בשסק בלבד .ח
, עקב או איכותי לנזק כמותי, שיגרום המלאה טרם הבשלתוהיווצרות כתם נקרוטי 

 .טמפרטורות גבוהות

 בדובדבן ובגודגדן בלבד .ט
 היווצרות פיצוצים וסדקים בפרי כתוצאה מגשמים שירדו בשלב הבשלת הפרי.

 נזק כמותי .2

 בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים: 

אובדן יבול, בכל מין פרי בנפרד, כתוצאה ישירה מאחד הסיכונים המבוטחים שגרמו  .א
הביטוח, שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר ובגידולים המפורטים למקרה 

 להלן בכל שלבי הגידול. אובדן יבול משמעו אחד מהבאים: 5 -ו 4בסעיפים 

 נשירה של פרי ניזוק. .1

 נזק שיתרחש בקיווי בשלב הלבלוב. .2

הורדה לקרקע של כל הפרי הניזוק שנותר על העץ או של חלק ממנו, ובלבד ששיעור  .3
 ומעלה מכלל הפירות בשטח הניזוק, ובכפוף לאישור המעריך. 75%הניזוק הנו  הפרי

נשירה של פרי ניזוק שתתרחש בבוטנה, זיתי מאכל, פקאן, מקדמיה, אגוז מלך,  .4
 אוכמניות, אוסנה, פטל או שקד.

 שימנע את שיווקם. , אננס או שסקנזק מוחלט שיתרחש באוכמניות, אוסנה פטל .5

 הגידול הבא:הפירות הגיעו לשלב  .ב

, אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף, דובדבן, גודגדן, גויאבה, אנונה, חבוש, עץ תפוח .1
קרמבולה, פפאיה, בוטנה, פיג'ויה, מקדמיה, צבר, פקאן, אגוז המלך, תמר, תאנה, 

מעת שגודלם יגיע בעונת הפירות  - סנהובבקו, אוכמניות, שעונית, זיתי מאכל, פטל, א
 מ"מ. 4לקוטר של 

 מ"מ. 8מעת שגודלם יגיע בעונת הפירות לקוטר של  - אגס .2

 מתום חנטת הפרי בעונת הפירות. - שסק .3

 .הלבלוב בעונת הפירות בשלב - קיווי .4

 .2021ביולי  15מיום  - אפרסמון .5

 מ"מ. 30מעת שגודלם יגיע בעונת הפירות לקוטר  - מנגו .6

 מ"מ. 12מעת שגודלם יגיע בעונת הפירות לקוטר של  -ושקד  , רימוןליצ'י .7

 מעת הגיע הפרי לצבע ירוק, למצב מופרה ולאחר התייבשות עלי הכותרת. - פיטאיה .8

 מעת שנת הגידול השניה שלו )לאחר מועד ההפרחה(. -אננס  .9

 .כמותילא יוכר נזק  ענבי מאכל למען הסר ספק, בגידול
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 נזק איכותי .3
נזק, בכל מין פרי בנפרד, שנגרם כתוצאה ישירה מאחד הסיכונים שגרמו למקרה הביטוח 

לחוזה,  3כמוגדר לעיל, שגרם לירידה באיכות הפרי בהתאם לדרגות הנזק המפורטות בנספח 
מעת חנטת הפרי ועד סיום הקטיף בעונת לפי קביעת המעריך שנעשתה לאחר שלב הבוסר, 

, ענבי מאכל ובתנאי שהנזק אינו נזק כמותי כמוגדר לעיל. למרות האמור לעיל הפירות
של ענבי המאכל כמוגדר להלן בחוזה  שלב הלבלובבלבד והחל מיכוסו במסגרת סעיף זה 

 .הביטוח ועד סיום הקטיף בעונת הפירות

תי למען הסר ספק, בגידולים הבאים לא יוכר נזק איכותי: אוכמניות, אוסנה, בוטנה, זי
 מאכל, פטל, פקאן, מקדמיה, אגוז מלך, שקד.

 תקופת ביטוח הפרי .4
, כמפורט בסעיף ב' להלן או מיום קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטח 1.1.2021החל מיום 

, ועד לסיום תקופת השיווק המקובלת למין פרי בעונה מסוימת, על פי לפי המאוחר מביניהם
 לפי המוקדם מביניהם. , חוזה הביטוחקביעת המועצה, או סיום תקופת 

ולשעונית תחל , פיטאיה זני חורף שסקאוכמניות, ללמרות האמור לעיל, תקופת הביטוח 
או מיום קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטח, לפי המאוחר מביניהם,  1.9.2021מיום 

ועד לתום תקופת השיווק המקובלת למין הפרי בעונה מסוימת או עד לסיום הקטיף 
 ., לפי המוקדם מביניהם31.8.2022המסחרי בפועל של המבוטח או ביום 

במסגרת  הביטוח לתקופת הרחבה לרכוש גויאבה מבוטח יוכל, ביטוח דמי תוספת תמורת
 .2022.31.1עד ליום  חלק א' לחוזה הביטוח,

 היבול המבוטח .5
בדונם,  מכפלת היבול בטון לדונם שאושר על ידי המבטח כמפורט ברשימה, בשטח המבוטח

  לכל מין פרי בנפרד ולכל חלקה בנפרד.

 יבול פוטנציאלי .6
היה נקטף ובטון המתייחס לכל מין פרי בנפרד שעל פי קביעת המעריך העונתי הכולל היבול 

ובכל , , במהלך כל תקופת הביטוחאלמלא אירע מקרה הביטוח הניזוק בשטחצפוי להיקטף 
 .מקרה לא יותר מהיבול המבוטח

 דמי הביטוח .7
הפרמיה המשולמת למבטח על ידי המבוטח בהתאם למין, שיטת הגידול, השטח המבוטח 

  . ולרמת הביטוח, כמפורט ברשימה, לרבות כל מס או היטל בגינה

 סך תגמולי הביטוח .8
הכולל שישולם על ידי המבטח, על פי חוזה ביטוח זה, בקרות מקרה הביטוח, סכום הפיצויים 

  לחוזה ביטוח זה וברשימה. 1כמפורט בנספח 

 חוזה הביטוח .9
  פוליסה זו, על נספחיה, לרבות הצעת הביטוח, הודעת התשלום והרשימה.

 המועצה .10
 ענף הפירות. - המועצה לייצור צמחים ולשיווקם - מועצת הצמחים

 הרשימה .11
המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לרבות דמי הביטוח, השטח המבוטח, 

  הגידול המבוטח ופרטים נוספים.

 השתתפות עצמית .12
, הביטוח ושינוכה מסך תגמולי, הביטוח תקופת במהלך אחת פעםהסכום בו ישא המבוטח 

 נפרד ממנו.בהתאם לתנאי חוזה ביטוח זה, לרבות הרשימה המהווה חלק בלתי 

 תקופת החוזה .13
  .31.12.2021ומסתיימת ביום  1.1.2021התקופה המתחילה מיום 
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 עונת פירות .14
, ועד לסיום הקטיף המסחרי של הפירות המבוטחים, 1.1.2021התקופה המתחילה ביום 

  לחוזה זה. 2כמוגדר בנספח 

 גידולי הפירות .15
למען הסר ספק . ובלבד שהם גידולי שלחין )מושקים(, לחוזה זה 1בנספח הפירות המנויים 

מאכל ביטוח זיתי מאכל במסגרת חוזה ביטוח זה מותנה בהוכחת שיווק זיתי יובהר, כי 
 בארבע העונות הרצופות והסמוכות שקדמו לעונת הפירות.מאותן חלקות 

 גבול אחריות המבטח .16
כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה, למקרה הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם 

 .ביטוח, לתקופת הביטוח ולגידול הפירות הרלוונטי, כמפורט בחוזה ביטוח זה

 שלב הלבלוב בענבי מאכל  .17
 השלב שבו קיים מופע של עלים ירוקים על הגפן.

 השטח המבוטח .18
ובפרוט של , בחלוקה לפי חלקות, מינים וזנים כמפורט ברשימהשטח המטע המניב בדונם 

, ובכל מקרה לא יותר שנות נטיעה או גיל המטע, ובגינו הסדיר מראש את תשלום דמי הביטוח
  מהשטח בפועל לפי קביעת המעריך.

 חלקה .19
מטר ו/או  3 עולה על שרוחבהבאותו גידול מבוטח המופרד על ידי דרך חקלאית  הנטועשטח 

  גידור ו/או גידול חקלאי אחר.

 החוק .20
  .על התקנות והצווים מכוחו 1981-התשמ"א חוק חוזה הביטוח,

 היבול שנותר לקטיף .21
בעת ביקור  נותר לקטיף בשטח הניזוקו קיים על העץמעריך ההיבול בטון שעל פי קביעת 

 שנקטף טרם ביקור המעריך.  הפרי, לרבות המעריך בשטח

 השטח הניזוק .22
 .מעריךהשטח מבוטח ממין פרי מסוים שארע בו מקרה ביטוח נזקי טבע, לפי קביעת 

 בסיסיביטוח  .23
מדובר בביטוח נזקי טבע ואסונות טבע לכלל  -עם המועצהבסיסי בכפוף לכך שייחתם ביטוח 

המורחב, , למעט המגדלים שהצטרפו לביטוח רכשה עבורם ביטוח זההמגדלים שהמועצה 
 .בלבדבאותם מיני פירות 

 מורחבביטוח  .24
ולבטח שמבוטחים רשאים להשתייך אליו  הבסיסיוחלופי לביטוח לי אמסלול ביטוח אופציונ

במסגרתו, תמורת דמי ביטוח, ביטוח נזקי טבע מורחב ו/או ביטוח אסונות טבע מורחב לפי 
 .הוראות חוזה ביטוח זה

 שלב בוסר .25
  , לרבות שלב הלבלוב בקיווי.שלב גידול בו הפרי, על פי מצבו הפיזיולוגי, אינו בשל

 פירות/יבול .26
הפירות הגדלים בשטח המבוטח שהנם במצב תקין ושאלמלא קרות מקרה הביטוח היו ראויים 

 לשיווק.

 המעריך .27
  מעריך נזקים מטעם המבטח.

 סוכה מטאורולוגית .28
הקרובה ביותר  לפי - סוכה של השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות

 מטר מעל פני הקרקע. 2על פי הנתונים שימדדו בגובה  - אירוע הנזקלמקום 
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 תנאים מקדמיים .ב

בהתמלא מוסכם בין הצדדים כי על פי חוזה זה ניתן לבטח את כל שטחי גידולי הפירות המבוטחים, 
  התנאים המצטברים להלן:

המבוטח ייבחר  של כל מין פרי.המבוטח ייקבע את כמות היבול המבוטח לדונם בכל חלקה  .1
  לחוזה זה. 1באחת מתוך רמות הביטוח, לכל מין פרי בנפרד, כמפורט בטבלה שבנספח 

, חייב לבטח את כל היבול מורחב מבוטח אשר בחר לבטח את יבול הפירות במסלול ביטוח .2
מאותו מין פרי )כל הזנים( הצפוי בכל חלקותיו במסלול זה ובאותה רמת ביטוח שבחר. 

חד עם זאת ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, באפרסק ונקטרינה בלבד, רשאי המבוטח לבטח י
ב' או ג'. בשסק בלבד, רשאי את הזנים המוקדמים ברמה ד' ואת כל יתר הזנים ברמה א', 

 עם כיסויואת כל שטחי השסק  המבוטח לבטח את שטחי השסק ללא כיסוי רשת ברמה א'
 רשת ברמה א', ב', ג' או ד'.

הצעה חייבת להיות ערוכה על גבי טופס "הזמנה לקבלת  מורחבהבקשה לביטוח במסלול ה .3
  לחוזה זה. 1" בעזרת הטבלה שבנספח 2021לעונת  מורחבלביטוח פירות במסלול 

 חייבת להגיע למשרדי המבטח לא יאוחר מיום: המורחב ההצעה לביטוח במסלול  .4
, למעט אלו לחוזה הביטוח 1המפורטים בנספח כל מיני הפירות ב - 31.1.2021

 .המפורטים להלן
 בפיטאיה זני קיץ - 1.4.2021

 . אנונהו אפרסמוןב - 30.6.2021
 .פיטאיה זני חורףו שעוניתב -  15.9.2021

 .ואוכמניות שסקב  - 31.10.2021
 3כאמור, יגיעו למשרדי המבטח לפחות  המורחב פסי ההצעה לביטוח במסלולוובתנאי שט

 ימים לפני קרות מקרה הביטוח.

 לא יאוחר מיום:המורחב ניתן לשנות את כמות היבול המבוטח במסלול  .5

 בענבי מאכל מוקדמים בערבה ובבקעת הירדן. - 31.1.2021
רשת, אפרסק מוקדמים, אפרסק ונקטרינה בכיסוי  אפרסק ונקטרינהב  -  25.3.2021

, ענבי מאכל , משמש בכיסוי רשת/בבית צמיחהמשמש בבית צמיחה,
כיסוי רשת/חממה במוקדמים, ענבי מאכל  , ענבי מאכלבבית צמיחה

, אננס בכיסוי, בבית רשתפפאיה בבית צמיחה, פפאיה  איטלקית,
שקד,  בכיסוי רשת,שיזף, שיזף  ,קרמבולה בבית צמיחהפיג'ויה, צבר, 

 עץ תפוחפיטנגו, תות עץ,  , בבקו, ספוטה שחורה/לבנה,רשת בכיסויתאנה 
 מזנים מוקדמים. 

 ענבי מאכל לונגן, אוסנה, אפרסק ונקטרינה מאוחרים, זיתי מאכל, ב  -  15.4.2021
, שזיף יפני בכיסוי רשת/בבית שזיף יפני שזיף אירופי,, פטל, מאוחרים

 ותאנה. צמיחה
, בכיסוי רשת דובדבןו גודגדן, , גודגדן ודובדבןבכיסוי רשת, אגס אגסב  -  30.4.2021

 .רשת בכיסויליצ'י  ליצ'י,
קיווי, מלבד הזנים המוקדמים,  , כולל תפוח עץ בכיסוי רשת אךעץ תפוחב  -  15.5.2021

, פיטאיה זני קיץ, פיטאיה עמודית )קובו(, פקאן, חבוש ,רשת בכיסויקיווי 
 .מקדמיהאגוז המלך, בוטנה, 

 ותמר. , מנגו בכיסוי רשתמנגוב  -  31.5.2021
 ברימון ורימון בכיסוי רשת. - 30.6.2021
 , גויאבה בכיסוי רשת.גויאבהב - 31.7.2021
 באפרסמון מוקדם. - 31.8.2021
 אנונה.מאוחר, אפרסמון בכיסוי רשת ו אפרסמוןב  - 30.9.2021

 פיטאיה זני חורף.  - 15.10.2021
 .ושעונית בכיסוי רשת שעוניתב  -  31.10.2021
ואוכמניות בבית  אוכמניות ,שסק בכיסוי ,בשסק, שסק בבית צמיחה  - 30.11.2021

 .צמיחה

ימים לפני קרות מקרה  3בכל מקרה הבקשה לשינוי חייבת להגיע למשרדי המבטח לפחות 
 ביטוח כלשהו.
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למבטח תהיה הזכות שלא לקבל את השינוי ברמת היבול המבוטח, אם על פי הערכת  .6
מעריך, רמת היבול במטע שונה באופן משמעותי מהשינוי המבוקש, או שהוכח כי השינוי ה

 ימים ממועד קרות מקרה הביטוח. 3-בוצע בפרק זמן הקטן מ

ני שיווק קודמים, במקרה של מבוטח עם נזקים חוזרים, המבטח יהיה רשאי לדרוש נתו .7
 .כתנאי להצטרפות לביטוח ולקביעת היבול המבוטח

להלן,  1, לכל מין פרי בנפרד, כמפורט בטבלה שבנספח מורחב דמי הביטוח עבור מסלול  .8
ימים מיום משלוח הודעת התשלום על ידי  14תוך ישולמו על ידי המבוטח ישירות למבטח 

מורחב ה לביטוח פירות במסלול המבטח למבוטח בהתאם לטופס "הזמנה לקבלת הצע
  ".2021לעונת 

יכנסו לתוקף המורחב או השינויים שיתבקשו בביטוח במסלול המורחב  ביטוח במסלול  .9
בתנאי שדמי הביטוח כמפורט בהודעת התשלום של המבטח ישולמו במלואם עד לתאריך 

 האחרון לתשלום הנקוב בהודעת התשלום ושובר התשלום.

ימים מתשלום מלא של דמי  3לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף הביטוח יכנס  .10
 ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח. הביטוח )לא כולל יום התשלום(,

 התחייבויות המבטח .ג

ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות בתמורה להתחייבות המבוטח לתשלום דמי הביטוח,  .1
שיכללו בכל תוספת לו, ו/או שיוסכם עליהם בין והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה, ו/או 

של המבוטח תוך תקופת בקרות מקרה הביטוח ליבול הפירות  המבטח למבוטח בכתב,
, ישלם המבטח למבוטח לחוזה זה 2ולא יאוחר ממועד סיום הקטיף כמפורט בנספח הביטוח, 

ים לטון פרי, כמפורט תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח לפי סכומי הפיצוי המירבי
בכפוף , ולא יותר ממחיר השוק במועד קרות מקרה הביטוח לחוזה ביטוח זה 1בנספח 

 . לניכוי ההשתתפות העצמית ובכפוף לסעיפי ביטוח חסר ויתר

חישוב תגמולי הביטוח כמפורט להלן יבוצע לכל מין פרי בנפרד, בכפוף ליבול המבוטח,  א. .2
לחוזה, וייערך לכל  1ולסכום הפיצוי המירבי כמפורט בנספח מעריך הלקביעת הנזק על ידי 

 חלקה בנפרד.

מכפלת היבול המבוטח בשטח הניזוק,  על בכל מקרה לא יעלה סך תגמולי הביטוח .ב
 בסכום הפיצוי המירבי.

מידה והיבול הפוטנציאלי יהיה נמוך מהיבול המבוטח בשטח הניזוק, אזי יתוקן היבול ב .ג
 .ל הפוטנציאליהמבוטח בשטח הניזוק ליבו

-ל ועד)כולל(  1.5.2022בקרות מקרה ביטוח לשעונית המבוטחת, בין התאריכים  .3
)כולל( לפרי שאמור היה להיקטף בתאריכים אלו, סכום הפיצוי המירבי לפיו  31.8.2022

בלבד מסכום הפיצוי המירבי  50%יחושבו תגמולי הביטוח לשעונית יהיה בשיעור של 
 לחוזה זה. 1הנקוב בנספח 

 :נזק כמותי

נשירת פרי ניזוק לקרקע או נזק בקיווי בשלב הלבלוב או נזק מוחלט באוכמניות, אוסנה או  .4
 :פטל

בקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק כמותי כמוגדר לעיל כתוצאה מנשירת פרי ניזוק לקרקע או 
יקבע המעריך את חלט באוכמניות, אוסנה או פטל ובנזק בקיווי שיגרם בשלב הלבלוב או נזק מ

   כמות הפרי הניזוק בשטח הניזוק.

כמות הפרי שניזוק בטון, לכל מין פרי בנפרד,  -משמעה לעיל ולהלן  כמות הפרי הניזוק
כתוצאה ישירה מקרות מקרה ביטוח בשטח הניזוק, לפי קביעת המעריך כמתואר לעיל ולהלן, 

 .וק ליבול שנותר לקטיףובכל מקרה לא יותר מההפרש שבין היבול המבוטח בשטח הניז
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 :ומעלה %75הורדה לקרקע של פרי ניזוק ששיעורו מכלל הפירות בשטח הניזוק הנו  .5

בקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק כמותי כמוגדר לעיל כאשר שיעור הפרי שניזוק במטע, לפי 
שהתקבל אישור  ובלבדומעלה מכלל הפירות בשטח הניזוק,  75%קביעת המעריך, הינו 

, רשאי המבוטח על פי שיקול דעתו לפעול באחת משתי הדרכים המעריך להורדת הפרי
  הבאות:

בתנאי שהמהלך כולו בוצע בשלב הבוסר בשטח הניזוק לקרקע,  כל היבוללהוריד את  .א
יום לפני תחילת הקטיף של הזן הניזוק באזור בו  21-של הפרי הניזוק, ולא יאוחר מ

ה זה יקבע המעריך את כל היבול שהורד על הקרקע ככמות הפרי במקר נמצא המטע.
 .המבוטח מהיבול יותר לא מקרה ובכלהניזוק בשטח הניזוק, 

בתנאי שהמהלך כולו בוצע בשלב הבוסר  להוריד לקרקע חלק מן היבול בשטח הניזוק, .ב
יום לפני תחילת הקטיף של הזן הניזוק באזור בו  21-של הפרי הניזוק, ולא יאוחר מ

 במקרה זה:נמצא המטע, 

יקבע המעריך את כמות הפרי הניזוק בשטח  - בגין הפרי הניזוק שהורד על הקרקע .1
 לעיל. 4 הניזוק לאחר הורדת הפרי הניזוק לקרקע, בכפוף להגדרה המפורטת בסעיף

יחושבו תגמולי הביטוח בהתאם לכללי נזק איכותי  - בגין הפרי הניזוק שנותר על העץ .2
 כמפורט להלן.

 הערכת הנזק הסופית תבוצע על ידי המעריך בסמוך למועד הקטיף.  .6

א. עם תום ביצוע הערכת הנזק, יחשב המעריך את שיעור הנזק הכמותי בשטח הניזוק על  .7
פי היחס שבין כמות הפרי הניזוק לבין היבול המבוטח בשטח הניזוק כפול דרגת הנזק 

 .הנזק הכמותי בשטח הניזוק"( לחוזה זה )להלן: "שיעור 3הכמותי כמפורט בנספח 

תגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מנזק כמותי, יחושבו, לכל מין פרי  ב.
כפול היבול המבוטח בשטח הניזוק  בנפרד, לפי שיעור הנזק הכמותי בשטח הניזוק

 לחוזה ביטוח זה. 1הפיצוי המירבי כנקוב בנספח  כפול השטח הניזוק כפול סכום

 :נזק איכותי

בקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק איכותי כמוגדר לעיל, יבצע המעריך הערכת נזק בשטח  .8
הניזוק ויקבע, לכל מין פרי בנפרד, מהו שיעור הנזק האיכותי המשוקלל לשטח הניזוק בכפוף 

 "(.שיעור הנזק האיכותי בשטח הניזוקלחוזה זה )להלן: " 3לדרגות הנזק המפורטות בנספח 

 הערכת הנזק הסופית תבוצע על ידי המעריך בסמוך למועד הקטיף.  .9

על פי ומעלה ובתנאי ש 75%בשטח הניזוק הנו המשוקלל כאשר שיעור הנזק האיכותי  .10
פרי מהשטח הניזוק, אזי יחושבו תגמולי הביטוח לפי  כל שווק בפועללא קביעת המעריך 

 .100%בשטח הניזוק של המשוקלל שיעור נזק איכותי 

, יקבע שיעור הנזק הסופי לא כתוצאה מגשם בקרות מקרה ביטוח -בלבד  בי מאכלבענ .11
אך בכל מקרה לא יאוחר ממועד סיום תקופת  ימים ממועד קרות מקרה הביטוח, 14 -מיאוחר 

 הביטוח לפרי.

בקרות נזק איכותי כתוצאה מנזקי חום  - בלבד עץ בזנים הירוקים של תפוחברימון, מנגו ו .12
מש בפרי, יופחת משיעור הנזק האיכותי בשטח הניזוק פחת נורמטיבי המתבטא במכות ש

  .5%בשיעור של 
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שלת בקרות נזק איכותי כתוצאה מגשמים שירדו בשלב הב -בדובדבן ובגודגדן בלבד  .13
הפרי המתבטא בפיצוצים ובסדקים בפרי, יופחת משיעור הנזק האיכותי בשטח הניזוק 

 .ביתר הזנים. 10%בזן צ'יינוק, ובשיעור של  20%פחת נורמטיבי בשיעור של 

תגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוח שיגרום לנזק איכותי יחושבו, לכל מין פרי בנפרד,  .14
שטח הניזוק כפול שיעור הנזק האיכותי בשטח הניזוק כפול העל פי היבול שנותר לקטיף 

למרות האמור לעיל, בענבי  לחוזה ביטוח זה. 1כפול סכום הפיצוי המירבי הנקוב בנספח 
ח על פי השטח הניזוק כפול סכום הפיצוי המירבי הנקוב מאכל יחושבו תגמולי הביטו

לחוזה ביטוח זה כפול ההפרש שבין היבול המבוטח ליבול שנותר לקטיף ובכל  1בנספח 
מקרה לא יעלה הפרש זה על הכמות המתקבלת מהכפלת שיעור הנזק האיכותי ביבול 

 הפוטנציאלי.

  התחייבויות המבוטח .ד

  הביטוח כמפורט בהודעת התשלום.המבוטח ישלם למבטח את דמי  .1

  המבוטח מתחייב להעביר למבטח כל מידע שיידרש לגבי היבול המבוטח. .2

ותוך לגבי נשר של פירות,  -מעת קרות מקרה הביטוח שעות  48תוך המבוטח יודיע למבטח  .3
  מעת קרות נזק איכותי ליבול המבוטח.שעות  72

 .לפני תחילתושבועיים המבוטח יודיע למבטח את מועד הקטיף,  .4

המבוטח חייב לטפל במטעי הפירות וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  .5
באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים 
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 הביטוח  נסיבות המקרה.הסביר ב
להם זכאי המבוטח עד כדי השיעור שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף 

  זה.

מבוטח חייב לבטח את כל החלקות המניבות מאותו מין פרי, לרבות כל הזנים, בהתאם  .6
 לשיטת הגידול בפועל. 

 :חריגים .ה

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

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

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

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

חלות יובהר, כי נזקי מ ואופן, ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה.
ומזיקים יכוסו אך ורק במסגרת ביטוח אסונות טבע, על פי חלק ב' לחוזה 

 הביטוח.

 נזק שנגרם ליבולים לאחר שנקטפו. .3

ה או הקדמה בהבשלה / קטיף של היבול המבוטח בין אם נגרם ינזק הנגרם כתוצאה מדחי .4
 כתוצאה מסיכון המכוסה על פי חוזה ביטוח זה ובין אם לא.

 .2021במרץ  31-ל 2021 בינואר 1האנונה והגויאבה בין התאריכים כל נזק שיגרם לפרי  .5

כל נזק מגורם מכוסה שאינו ברד שמתבטא בפרי מחוספס ו/או בשפשופים, כתמים  .6
 ., אלא אם הוגדר במפורש אחרת לגידול מסויםשטחיים בפרי
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 גודל הפרי הפרי, התרככות הפרי, שינוי צבע ,כל נזק הקשור להבשלה מוקדמת של הפרי .7
 .ומשקלו

 נזק הנגרם לענבי מאכל: .8

כתוצאה מסירוק ו/או מאמצעים יזומים אחרים המשמשים לדילול מכוון של פרחים ו/או  .א
 חנטים.

המתבטא בתפרחות מנוונות החסרות פרחים או סעיפים ו/או תפרחות שהתפתחותן  .ב
 נעצרה ו/או נפגמה בשלב כלשהו בטרם תחילת תקופת הביטוח, כמוגדר בחוזה

 הביטוח.

 נזק הנגרם לפרי הרימון המתבטא בנזק פנימי לגרגרים. .9

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .10
ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, 

באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או  מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו
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 למטרות 

מוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או יפוליטיות הכולל ש
ים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולמען אנש

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 

ו/או הפסקת  רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות הזנחה ו/או רשלנות .11
הטיפול בגידול המבוטח, של המבוטח, בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה 

 או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

 רעידת אדמה, התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית. .12

 פקודת רשות ציבורית כלשהי, תפישה או הפקעה.ב או יבול השמדת רכוש .13

 ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא. .14

 עיקול או החרמה על ידי גורם כל שהוא. .15

תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר אירעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח  .16
 המבוטח.

 וחלט לנטוש את היבול.גניבה או מחירי שוק נמוכים שבגינם ה .17

  דמי הביטוח .ו

 . המבוטח מתחייב לשלם למבטח את דמי הביטוח כמפורט בהודעת התשלום .1

  :עדר תביעותהנחות בגין ה .2

אשר היה מבוטח בשנים קודמות במסלול  במסגרת ביטוח פירות נזקי טבע מורחב מבוטח .א
הביטוח המורחב אצל המבטח ולא קיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח בגין אותו 

נזקי טבע  הנחה בדמי ביטוח בלבד 2021בעונת  יהיה זכאי לקבלמין הגידול ושיטת גידול, 
וסף להנחה לה שתתו 5%של אותו מין גידול ושיטת גידול בגין העדר תביעות בגובה של 

 .2020היה זכאי בעונת 

למרות האמור לעיל, חישוב הנחת העדר תביעות תעשה בנפרד לזן פינק ליידי מיתר זני 
 התפוח עץ.

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

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

2020. 

בגין  נזקי טבע לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי ביטוח א'2למרות האמור בסעיף  .ג
נזקי  קיבל תגמולי ביטוח 2020העדר תביעות עבור מין גידול בשיטת גידול מסוים, ובעונת 

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



10 

מדמי הביטוח הכוללים, ויתרת דמי  65%ים בחוזה זה מהווים דמי הביטוח המפורט .3
תשולם למבטח על ידי הממשלה. במידה ובמהלך העונה תודיע  35%הביטוח בשיעור של 

הממשלה למבטח כי חל שינוי בשיעור השתתפותה בדמי הביטוח, אזי יתוקנו דמי הביטוח 
היא לא תשלם למבוטח  למען הסר ספק יובהר, כי הממשלה הודיעה כי בהתאם לשינוי.

לא  בגין כפל ביטוח במקרה בו רכש המבוטח כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח.
 שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח, ישלם המבוטח למבטח את חלקה של הממשלה.

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

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.

 קביעת גובה הנזק .ז

הכל לפי  -יקבע על פי הערכתו ו/או על פי דגימה את שיעור הנזק האיכותי או הכמותי  המעריך .1
המקרה וימציא למבוטח עם גמר ביצוע ההערכה הסופית העתק מהדו"ח. רשאי המבוטח 

מעת קבלת קביעת המבטח, ביצוע הערכה ימים  4תוך לדרוש בהודעה למבטח ולמועצה 
במקום שעליהם יוסכם בין המועצה לבין המבטח נוספת של הנזק. הבדיקה תיעשה בדרך ו

 וקביעתם תהיה סופית.

 .הנוסף אם יתברר שקביעת המעריך הייתה נכונה יחויב המבוטח בהוצאות הביקור .2

את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי המעריך. למרות האמור לעיל, יוכל המבוטח  .3
"הערכה חיצונית"(  גורם אחר )להלן:להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל 

ימים מעת קבלת קביעת  4אך רק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח תוך 
מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדימים אלה,  והתאפשר למעריך לבדוק את הנזק., המבטח

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו. 
 לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.

  השתתפות עצמית .ח

למרות המותנה בחוזה זה, מוסכם בזאת כי מסכום תגמולי הביטוח המגיע למבוטח, ינוכה  .1
סכום השתתפות עצמית השווה לשיעור ההשתתפות העצמית כמפורט להלן כפול היבול 

כפול סכום הפיצוי המירבי כמפורט  הנמוך,, לפי בשטח הניזוק או המבוטח הפוטנציאלי
  לחוזה זה. 1בנספח 

 השתתפות שיעור
 עצמית

X 
 המבוטח או הפוטנציאלי היבול

 (הנמוך)לפי  הניזוק בשטח
X 

 הפיצוי סכום
 המירבי

 להלן שיעורי ההשתתפות העצמית: .2

 אפרסמון,אנונה, אננס, אגוז מלך, אגס, אוכמניות, אוסנה, : )כל המינים( במיני הפירות .א
זיתי מאכל, חבוש, ליצ'י, מקדמיה, משמש,  דובדבן, גויאבה, גודגדן, אפרסק, בבקו, בוטנה,

 שזיף, רימון, קרמבולה, , פקאן, צבר, קיווי,פפאיה נקטרינה, פטל, פיג'ויה, פיטאיה,
יהיה שיעור  -לחוזה ביטוח זה  1, כהגדרתם בנספח עץ תפוח , תמר,תאנה שעונית, שקד,
 .5%העצמית ההשתתפות 

 :בענבי מאכל .ב

יהיה שיעור הפריחה,  הלבלוב ועד לשלב שלבמכאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה  .1
 .15%ההשתתפות העצמית 

יהיה שיעור  -שלב הפריחה תחילת כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה לאחר  .2
 .5%ההשתתפות העצמית 
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בקרות מקרה ביטוח  -לבדבתמר ובמינים ענבי מאכל, רימון למרות האמור לעיל,  .3
יחולו שיעורי ההשתתפות לחוזה זה,  1-2ה'  1א'  פיםבסעיכתוצאה מגשם, כמוגדר 

  דלקמן: העצמית

יהיה שיעור  -באוקטובר  10כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה עד לתאריך  .א
  .10%ההשתתפות העצמית 

 20באוקטובר ועד  11כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה החל מתאריך  .ב
  .15%יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  -באוקטובר 

למועד באוקטובר ועד  21כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה החל מתאריך  .ג
יהיה שיעור ההשתתפות  - לחוזה זה 2סיום הקטיף לכל זן כאמור בנספח 

  .20%העצמית 

ת מקרה ביטוח כתוצאה מהתייבשות תפרחות ו/או דילול האמור לעיל, בקרולמרות  .4
' לחוזה זה, יהיה שיעור ההשתתפות העצמית ז 1יתר טבעי, כמוגדר בסעיף א' 

15%.  

 :בשסק .ג

יהיה שיעור  -או בשטחים פתוחים או בבתי צמיחה  בשטחים מכוסים ברשת .1
 .10%ההשתתפות העצמית 

גורם להיווצרות כתם נקרוטי בשסק, הבקרות מקרה ביטוח למרות האמור לעיל,  .2
ו/או בשטחים בהם לא פעלה בשטחים ללא כיסוי  לחוזה זה ח' 1כמוגדר בסעיף א' 

יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  - מערכת המטרה מעל הנוף בעת קרות הנזק,
15%. 

 :במנגו .ד

יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  ,במאי 31מועד קרות מקרה הביטוח הוא עד כאשר 
יהיה שיעור ההשתתפות  ליוני, 1-כאשר מועד קרות מקרה הביטוח הוא החל מ .10%

 .5%העצמית 

 

 נזקי גשם: -לכל מיני הפירות  .ה

למעט  )למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מנזקי גשם לגידול המבוטח
לעיל יתווספו לאחוז ההשתתפות  3 ה'1כמוגדר בסעיף א' (ותמר , רימוןבענבי מאכל

לעיל לכל מין פרי בנפרד האחוזים הבאים לפי המועדים  2העצמית הקבוע בסעיף 
 הבאים:

  נוספים. 5% - )כולל( 20.10.2021עד ליום בקרות הנזק האמור 
  נוספים. 10% -)כולל( 5.11.2021ועד ליום  21.10.2021בקרות הנזק האמור החל מיום 
  נוספים. 20% -)כולל( 20.11.2021ועד ליום  6.11.2021הנזק האמור החל מיום בקרות 
 נוספים. 25%  -סוף תקופת הביטוח ועד 21.11.2021 מיום החל האמור הנזק בקרות 

 -(ואוכמניות זני חורף פיטאיה ,למעט שסק, שעונית) לכל מיני הפירותבנוסף לאמור לעיל,  .3
יגדל )כולל(,  2021בפברואר  15שיתרחש עד לתאריך נזקי טבע בקרות מקרה ביטוח 

 .נוספים 5% -שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל, ב

למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו  -בנוסף לאמור לעיל, לכל מיני הפירות  .4
העונות שלוש עונות או יותר במהלך שש  -ארע מקרה ביטוח נזקי טבע באותו מין פרי 

-הרצופות הקודמות לשנת חוזה זה, יגדל שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל, ב
כמפורט לעיל,  5%. לדוגמא: במקרה בו שיעור השתתפות עצמית עומד על נוספים 5%

 .10%כעת יעמוד על 

בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מנזקי חום  - בלבד עץ ובתפוח ברימוןהאמור לעיל, למרות 
ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה  לוהמתבטאים במכות שמש בפרי למבוטח 

שלוש עונות או יותר במהלך שש העונות הרצופות הקודמות  באותו מין פריביטוח נזקי טבע 
 בשטחים נוספים 12%-ב, לעיל המפורט העצמית ההשתתפות שיעור יגדללשנת חוזה זה, 

 ויעמוד רשת בכיסוי בשטחים נוספים 10% -בו בשטחים פתוחים 17%ויעמוד על  פתוחים
 .רשת כיסוישטחים בב 15%על 

: תנוכה ההשתתפות העצמית פעם אחת לכל תקופת הביטוח, לפי שיעור מיני הפירותלכל  .5
 .30% -ולא יותר מ ההשתתפות העצמית הגבוה
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 מורחב ביטוח אסונות טבע -חלק ב' 

 הגדרות .א

 מקרה ביטוח .1

המבוטח על פי פרק  אירוע מהאירועים המנויים דלקמן, שגרם באופן ישיר לנזק כמותי ליבול
  על פי פרק זה:זה או לנזק חלקי או מוחלט לעצים ממין פרי מסוים, המבוטחים 

בשל אחד או יותר  נזק כמותי ליבול המבוטח – מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .א
 :בלבדמהסיכונים דלקמן 

 אירוע אקלימי; .1
 זאת בהיקף אזורי בלבד.אירוע מחלה או תקיפת מזיקים,  .2
נזק כמותי ליבול המבוטח כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור נגע ההסגר ובלבד  .3

 שבוצעו לפי הפעולות שהוגדרו בצו ביעור שניתן על ידי מנהל השירותים.
  כל אלה:ובלבד שהתקיימו 

הנזק הכמותי ארע ליבול אותה עונת פירות בה התרחש מקרה הביטוח והתרחש  א.
  לפני תום תקופת ביטוח היבולים למין הפרי הרלוונטי כקבוע בחוזה זה;

או לחוזה  אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה זה ב.
  .הביטוח הבסיסי, לפי העניין

 כל אמצעי המנע המקובלים בענף;ננקטו  ג.

 ;הצומח הגנת חוק הוראות כל יושמו במלואם ד.

 .להגנת הצומח במשרד החקלאות השירותיםוהמלצות הוראות כל  במלואם יושמו ה.

בשל אחד או יותר  נזק חלקי או מוחלט לעצים – מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים .ב
 :בלבדמהסיכונים דלקמן 

 ברד .1
כפי  ומטה מעלות צלזיוס 0-המבוטח לירידת טמפרטורה בשטח המטע  - קרה .2

 .שתימדד בסוכה מטאורולוגית

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

 .כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית, מעלות צלסיוס 39 טמפרטורה מעל - חום .4
 היה שהשטח ובתנאי זרימה או הצפה של מי גשמים, ים, אגם או נחל,  - שיטפון .5

 .היטב מנוקז

 שלג .6

נזק חלקי או מוחלט לעצים המבוטחים כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור נגע  .7
 השירותים.ההסגר ובלבד שבוצעו לפי הפעולות שהוגדרו בצו ביעור שניתן על ידי מנהל 

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

התרחש לפני תום תקופת ביטוח לעצים למין הפרי הרלוונטי  החלקי /המוחלטהנזק  א.
  כקבוע בחוזה זה;

או לחוזה  אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי פרק א' לחוזה זה ב.
  .הביטוח הבסיסי, לפי העניין

 המקובלים בענף;ננקטו כל אמצעי המנע  ג.

 ;הצומח הגנת חוק הוראות כל יושמו במלואם ד.

להגנת הצומח ושירותי ההדרכה  השירותיםוהמלצות הוראות כל  יושמו במלואם ה.
 .והמקצוע במשרד החקלאות
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 ליבול המבוטח נזק כמותי .2

  -בהיקף העולה על העדר יבול ו/או אבדן יבול, לכל מין פרי בנפרד, 

 בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית.  -בחלקה  .א

 -בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית בכל שטח המטע; לחילופין  -במטע  .ב
 15%שטח החלקות הניזוקות על סך עלה עבור החלקות הניזוקות בלבד אך ורק אם 

לה , ובלבד שהיקף הנזק בכל אחת מהחלקות הניזוקות עוהמניב כל שטח המטעסך מ
למעט נזקי טבע שבגינם מפצה המבטח על פי חלק  על שיעור ההשתתפות העצמית.

 א' לחוזה זה.

למרות האמור לעיל, יובהר בזאת, כי לסיכון נגעי הסגר יוכר נזק כמותי אך ורק במקרה 
כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור נגע ההסגר ובלבד שבוצעו אובדן יבול קיים  של

 שהוגדרו בצו ביעור שניתן על ידי מנהל השירותים.לפי הפעולות 

 אירוע אקלימי  .3
  תופעת טבע אקלימית חריגה שאינה מעשה ידי אדם.

 נזק חלקי לעצים  .4
שטח הניזוק חיתוך עצים שבמעריך כי יש לבצע בהאשר בגינו קבע  ,נזק לעצים ממין פרי מסוים

מהטיפול שעל המבוטח לבצע מדי  ו/או פעולות נוספות החורגים באופן מהותיענפים מרכזיים 
  .וכתוצאה מכך יגרם העדר של יבול העצים הניזוקים, שנה

 נזק מוחלט לעצים .5
מעריך כי יש לעקור את העצים בשטח הניזוק, הנזק לעצים ממין פרי מסוים אשר בגינו קבע 

  .וכתוצאה מכך יגרם העדר מוחלט של יבול העצים הניזוקים

 תקופת הביטוח ליבולים .6
כמפורט בסעיף ב'  יום קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטחאו מ 1.1.2021מיום החל 
ועד לתום תקופת השיווק המקובלת לכל מין פרי בנפרד, בעונת , מביניהם, לפי המאוחר להלן

 לפי המוקדם ביניהם.פירות או תום תקופת עונת הפירות, 

שעונית תחל בו, פיטאיה זני חורף, שסקליבולים בלמרות האמור לעיל, תקופת הביטוח 
ועד לתום תקופת השיווק המקובלת למין הפרי בעונה מסוימת או עד לסיום  1.9.2021מיום 

 , לפי המוקדם מביניהם.31.8.2022הקטיף המסחרי בפועל של המבוטח או ביום 

 תקופת הביטוח לעצים .7
, כמפורט בסעיף ב' להלן על ידי המבטח או מיום קבלת המבוטח לביטוח 1.1.2021יום ב תחל

 .31.12.2021ותסתיים ביום , לפי המאוחר מביניהם

יום בשעונית תחל בו , פיטאיה זני חורףשסקב לעצים למרות האמור לעיל, תקופת הביטוח
למרות האמור לעיל, תקופת הביטוח לעצים )נצרים(  .31.8.2022ותסתיים ביום  1.9.2021

, חודשים לאחר גמר הקטיף בחלקה 3תסתיים תחל ממועד השתילה של האננס ובאננס 
 .ותכלול גם תקופות בהן האננס אינו מניב פרי

 היקף אזורי .8
של אותו מין פרי באזור גיאוגרפי כמוגדר במפות המבוטחות משטחי החלקות  50%לפחות 

  המבטח.

 אזור גיאוגרפי נפגע .9
 בהיקף אזורי.אזור גיאוגרפי כמוגדר במפות המבטח אשר נפגע ממחלה או מזיקים, 

 מטע .10
 .וצורת גידול סך כל החלקות הנטועות מאותו מין פרי
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 מטע מניב .11
עמודת שנת הנטיעה ממנה יחשב מטע שעתיד לתת יבול בעונת הפירות בהתבסס על 

 לחוזה זה. 1נספח המטע למניב שב

 לקהח .12
מטר  3 עולה על שרוחבהבאותו גידול מבוטח המופרד על ידי דרך חקלאית  הנטועשטח 

  ו/או גידור ו/או גידול חקלאי אחר.

 מטע מבוטח בביטוח אסונות טבע .13
שטח מטע מניב של מבוטח ממין פרי מסוים או שטח מטע שאינו מניב, שהמבוטח שילם 

 מעריך.הדמי ביטוח אסונות טבע, לפי הענין, ועל פי קביעת ם ישירות למבטח בגינ

 העצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע .14
 כל העצים במטע ממין פרי מסוים, במטע המבוטח בביטוח אסונות טבע.

 שטח העצים הניזוקים .15
שטח ממין פרי מסוים המבוטח בביטוח אסונות טבע שארע בו מקרה ביטוח אסונות 

 מעריך.  הטבע לעצים, כפי שנקבע על ידי 

 דמי ביטוח אסונות טבע .16
עבור ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים  המבוטחהפרמיה שתשולם למבטח על ידי 

 לתקופת הביטוח, בהתאם לאמור בחוזה זה. 

 ע למטע שאינו מניבדמי ביטוח אסונות טב .17
לחוזה זה, עבור ביטוח אסונות טבע  7הפרמיה לכל מין פרי בנפרד כמפורט בנספח 

לחוזה זה, שתשולם למבטח על ידי המבוטח לדונם מטע שאינו מניב  7בהתאם לנספח 
בעונת הפירות, לרבות מטע צעיר, מטע בו הוחלף זן, מטע שעבר שילוד, ומטע שעבר 

 שנטוע.

 היבול הכולל .18
יבול הפרי ממין מסוים שהמבוטח שיווק בפועל בתקופת הביטוח בהתבסס על  כל

מסמכים שיידרש המבוטח להציג על ידי המבטח בתוספת כמות הפרי מאותו המין 
  בתקופת הביטוח. ביטוח נזקי טבעבמסגרת כניזוקה שאושרה 

 - היבול המבוטח .19
ברשימה, בשטח המבוטח מכפלת היבול בטון לדונם שאושר על ידי המבטח כמפורט  .א

מובהר, היבול המבוטח של מטע צעיר ומטע בוגר  .בדונם, לכל מין פרי בנפרד
לחוזה ביטוח זה,  4שנה ראשונה יהיה על פי היבול הנורמטיבי כמפורט בנספח 

 . ובהתאם לגיל המטע

למרות האמור לעיל, למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או 
בשטח בו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים שלוש עונות  למבוטח המחזיק

או יותר במהלך שש עונות הביטוח הרצופות הקודמות לשנת חוזה זה והוא לא 
 70%יציג למבטח את היבול הממוצע לדונם, יופחת היבול הנורמטיבי ויעמוד על 

 ה.לחוזה ז 4מהיבול הנורמטיבי של המטע, לפי גילו, כמפורט בטבלה שבנספח 

למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם ניזוק רק חלק, משטח מטע המבוטח  .ב
סך מ 15% -סך שטח החלקות הניזוקות גדול מובתנאי כי בביטוח אסונות טבע, 

כל שטח המטע המניב, יחושב היבול המבוטח לצורך תשלום תגמולי הביטוח 
ב' לחוזה זה  ד' בחלק 1' ג, ותגמולי הביטוח כאמור בסעיף בחלק הניזוק בלבד

  ישולמו על פי שיעור הנזק והיבול החסר בחלק הניזוק בלבד.
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 מטע צעיר .20
בטרם הגיעו  מטע בשנות הניבה הראשונות לאחר הנטיעה או לאחר שילוד או החלפת זן,

 .ביטוח זה לחוזה 4להנבה מלאה של מטע בוגר, בהתאם למפורט בנספח 

 היבול שנותר לקטיף .21
לקטיף בשטח המבוטח, לכל מין פרי  היה ראויהיבול בטון שעל פי קביעת המעריך 

בתוספת כמות הפרי ג' להלן,  1הכל כמפורט בסעיף ג'  בנפרד, ולכל חלקה בנפרד,
 .בתקופת הביטוח ביטוח נזקי טבעבמסגרת  כניזוקה שאושרה

 היבול החסר .22
בוטח ליבול שנותר לקטיף. במידה וכל השטח המבוטח ניזוק אזי ההפרש בין היבול המ

במידה ולא כל השטח המבוטח ניזוק אזי ההפרש בין היבול המבוטח ליבול שנותר לקטיף 
 בשטח הניזוק לכל מין פרי בנפרד.

 שיעור הנזק .23
  היבול החסר כשהוא מחולק ביבול המבוטח, לכל מין פרי בנפרד.

 תגמולי ביטוח אסונות טבע .24
בעלת הפוליסה, למבוטח באמצעות שישלם המבטח  סכום הפיצוי או השיפוי, לפי הענין,

על פי חוזה זה, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או לעצים, לכל מין פרי 
 סיכון בגיןבזאת, כי תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח אסונות טבע  יובהרבנפרד. 

בכפוף לממצאי סיכום  31.12.2021 -אחרי ה רק במצטבר ישולמו הסגר נגעי
 כמוגדרלסיכון נגעי הסגר  המבטח אחריות גבול לתקרת ובכפוףהתחקיר השירותים 

 .זה בחוזה

 אסונות טבע ליבולים פיצויסכום  .25
תגמולי הביטוח שישלם המבטח עבור כל טון פרי שנפגע בקרות מקרה ביטוח אסונות 

רמת לחוזה ביטוח זה, על פי  5טבע ליבולים, לכל מין פרי בנפרד, כמפורט בנספח 
  .הביטוח בה בחר המבוטח וכמפורט ברשימה

 אסונות טבע לעצים פיצויסכום  .26
לחוזה ביטוח זה,  6המירבי לעקירת מטע או שיקומו כמפורט בנספח  פיצויסכום ה

, עבור כל שנה מהיבול המבוטח לשטח הניזוק 70%עבור עד  ליבוליםתוספת פיצוי ב
, על פי רמת הביטוח בה בחר לא יותר מארבע שניםושת שעד לתחילת ניבה מחוד

  .המבוטח וכמפורט ברשימה

 מין פרי .27
לחוזה  4לצורך חלק ב' לחוזה הביטוח יוגדר מין פרי לפי המפורט בטבלה שבנספח 

ייחשב מין פרי לכל ז' לחלק ב' לחוזה  -ג' ו סעיפיםלצורך . למרות האמור לעיל הביטוח
  .בנפרד צורת גידול

 המבוטחהשטח  .28
שטח המטע בדונם כמפורט ברשימה, לפי חלוקה למינים וזנים ובפירוט של שנות נטיעה 

ובכל מקרה לא יותר הביטוח, או גיל המטע, ובגינו הסדיר מראש את תשלום דמי 
  .מהשטח בפועל לפי קביעת המעריך

 היבול הממוצע לדונם .29
היבול הממוצע לדונם מניב לפי מין פרי אותו שיווק המבוטח בארבע העונות הרצופות 

בתוספת כמות  ל פי נתונים שיעביר המבוטחע 2019וכלה בעונת  2016החל מעונת 
 שולמו תגמולי ביטוח למבוטח כנזק כמותי במסגרת חלק א' לחוזה הנהפרי שבגי

בתוספת כמות הפרי עבורה שולמו  -המבטח מראשובכפוף לאישור ביטוח נזקי טבע, 
)למעט בזיתי  תגמולי ביטוח למבוטח במסגרת חלק ב' לחוזה, ביטוח אסונות טבע

  .מאכל(

 לדונם המשווקהיבול  .30
היבול הממוצע לדונם מניב לפי מין פרי אותו שיווק המבוטח בארבע העונות הרצופות 

בתוספת כמות  פי נתונים שיעביר המבוטח על 2019וכלה בעונת  2016החל מעונת 
ביטוח  - הפרי שבגינה שולמו תגמולי ביטוח למבוטח כנזק כמותי במסגרת חלק א' לחוזה

  נזקי טבע.
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 המעריך .31
 מעריך נזקים מטעם המבטח.

 גידולי הפירות .32
למען הסר . ובלבד שהם גידולי שלחין )מושקים(, לחוזה זה 4הפירות המנויים בנספח 

ביטוח זיתי מאכל במסגרת חוזה ביטוח זה מותנה בהוכחת שיווק ספק יובהר, כי 
בארבע העונות הרצופות והסמוכות שקדמו לעונת מאכל מאותן חלקות זיתי 

 הפירות.

 צורת גידול .33
 אחת מצורות הגידול הבאות: שטח פתוח, שטח מכוסה )ברשת או בכיסוי פלסטיק(.

 סוכה מטאורולוגית .34
הקרובה  לפי - השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות סוכה של

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

  השירותים .35
 השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 השירותים מנהל .36
 במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. ולביקורתמנהל השירותים להגנת הצומח 

  הסגר נגע .37
, וכל 1956 –נגע מן הנגעים המפורטים בתוספת השניה לחוק הגנת הצומח, תשט"ז 

 נגע אחר שאינו קיים בישראל או לא התבסס בה, לפי קביעת מנהל השירותים.

  ביעור צו .38
הפעולות  צו בדבר ביעור נגעים שניתן על ידי מנהל השירותים, לרבות נספחיו ופירוט כל

 שהוגדרו בו למיגור נגע ההסגר ולוחות זמנים שננקבו בו.

 השירותים תחקיר סיכום .39
דו"ח מסכם לאחר סיום הטיפול בנגע ההסגר שיוכן על ידי השירותים ויאשר את סיום 
הטיפול בנגע ההסגר על ידי המבוטח ויאשר כי המבוטח מילא במלואם אחר כל הוראות 

 הגנת הצומח.השירותים בצו הביעור ובחוק 

 הצומח הגנת חוק .40
 על תקנותיו. 1956 –תשט"ז ה, הצומח הגנת חוק

 הסגר נגעי לסיכון המבטח אחריות גבול תקרת .41
סכום הפיצוי המירבי לדונם אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח במסגרת סיכון 
נגעי הסגר למבוטחים באמצעות בעלת הפוליסה, למקרה ביטוח במשך כל תקופת 

שסכום תגמולי הביטוח המצטבר לסיכון זה, במסגרת חוזה ביטוח  ובלבדהביטוח 
 אבוקדו ביטוח חוזה, 2020/2021, חוזה ביטוח בננות לעונת 2021פירות לעונת 

לא יעלה על סך של  2020/2021פרי הדר לעונת  ביטוח וחוזה 2020/2021 לעונת
  .31.12.2021 ליום עד ₪מיליון  13

 גבול תקרת על יעלה לעיל יםהביטוח בכל המצטבר הביטוח תגמולי וסך במידה
תגמולי הביטוח יופחתו  , אזי31.12.2021נכון ליום  ,לעיל הנקובה המבטח אחריות

המצטברים באופן יחסי בהתאם ליחס בין סך תגמולי הביטוח  ויחושבו לכל מבוטח
 . לעיל הנקובה תקרת גבול אחריות המבטחבין ללסיכון זה בכל הביטוחים 

יובהר בזאת, כי במקרה של הפחתה יחסית כמוגדר לעיל, הרי שלמבוטחי 
 תגמולי השלמת תתבצע בלבד הפוליסהם הבסיסים שבוטחו על ידי בעלת המסלולי

באמצעות ביטוח משנה שמעמידה בעלת  לסכום המלא לפי חוזה הביטוח, ביטוח
 .במצטבר לכל הביטוחים ₪מיליון  3הפוליסה למבטח וזאת עד לגבול נוסף של 
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 תנאים מקדמיים .ב

את כל שטחי בביטוח אסונות טבע מוסכם בין הצדדים כי על פי חוזה זה ניתן לבטח 
 התנאים המצטברים להלן:כל בהתמלא  ,המניביםגידולי הפירות 

מאותו  או הלא מניבים המניבים המטעיםהוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח  .1
גידול, הנמצאים בבעלותו ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם.  מין

הבקשה הוגשה על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם 
 .2120.1.31כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום 

לפי היבול  המבוטח ייקבע את כמות היבול המבוטח לדונם בכל חלקה של כל מין פרי .2
לחוזה זה, או עד לגובה היבול הממוצע לדונם,  4המפורט בנספח הנורמטיבי 

המבוטח ייבחר  .כמוגדר בחוזה זה, ובכפוף לקבלת הסכמת המבטח לכך מראש
לחוזה  5באחת מתוך רמות הביטוח, לכל מין פרי בנפרד, כמפורט בטבלה שבנספח 

 זה.

ליבולים ו/או למבוטח למרות האמור לעיל, למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע 
המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים שלוש עונות או יותר במהלך 
שש עונות הביטוח הרצופות הקודמות לשנת חוזה זה והוא לא יציג למבטח את היבול 

מהיבול הנורמטיבי של המטע,  70%הממוצע לדונם, יופחת היבול הנורמטיבי ויעמוד על 
 לחוזה זה. 4ורט בטבלה שבנספח לפי גילו, כמפ

יובהר, כי המבטח על פי הערכתו רשאי שלא לקבל את בקשת המבוטח להגדלת 
 היבול המבוטח.

 יבוצע הסגר נגעי סיכון התממשות בגין נזקים כי בזאת יובהר, לעיל האמור למרות
 המבוטח אם גם וזאת, בלבד הבסיסי הביטוח ותעריפי הבסיסי הביטוח נורמות פי על

)במינים להם לא קיים ביטוח בסיסי,  זה חוזה לפי מורחב טבע אסונות ביטוח רכש
 .אזי לפי רמת ביטוח א'(

, חייב לבטח את מורחב מבוטח אשר בחר לבטח את יבול הפירות במסלול ביטוח .3
כל היבול מאותו מין פרי )כל הזנים( בכל חלקותיו במסלול זה ובאותה רמת ביטוח 

 שבחר.

 .ולגובה היבול המבוטח את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח המבטח אישר בכתב .4
 

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

אחר אישור הביטוח יכנס לתוקף רק ל -בביטוח אסונות טבע למטעים שאינם מניבים  .5
 ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(, 14קנט ולאחר חלוף 

 ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.

 התחייבויות המבטח  .ג

  תגמולי הביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .1

ובכפיפות לכל לתשלום דמי ביטוח אסונות טבע,  המבוטחבתמורה להתחייבות  .א
, מתחייב המבטח, בקרות התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה

מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים, לכל מין פרי בנפרד בתוך תקופת הביטוח, לשלם 
תגמולי ביטוח בסכום השווה למכפלת היבול החסר בשטח שניזוק בנזק כמותי  למבוטח
לחוזה  5אסונות טבע ליבולים לעונת הפירות, כמפורט בנספח של  מירבי פיצויובסכום 

 . בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בפרק השתתפות עצמית דלקמןביטוח זה, 

מוסכם בזאת, כי לעניין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים בגין מחלה או תקיפת  .ב
 תגמולי ביטוח למבוטח, ישלם המבטח בהיקף אזורי כמוגדר בחוזה זה מזיקים

אסונות טבע ליבולים לכל מין פרי בנפרד, כאמור בסעיף קטן א' לעיל, עבור היבול 
החסר של כל מגדל במטע מבוטח הנמצא באזור גיאוגרפי נפגע, או במטע מבוטח 

ובלבד שהמטע שנפגע באזור זה נמצא הנמצא באזור גיאוגרפי שלא נפגע, 
 בצמידות מוחלטת לשטחי אזור גיאוגרפי נפגע.
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לצורך חישוב שיעור הנזק למבוטח יקבע המעריך את גודל השטח בפועל וגודל  .1 ג.
השטח הניזוק, ועל פי הערכתו ו/או על פי דגימה, בסמוך לאחר אירוע הנזק 

פוטנציאל היבול בכל שטח המטע המבוטח את המעריך יקבע ובזמן הקטיף, 
נות היבול שנותר לקטיף בכל המטע המבוטח בביטוח אסובעונת הנזק ואת 

  .טבע לכל מין פרי בנפרד כמוגדר בחוזה זה

 תעשה על ידי המעריך. מובהר כי הקביעה הסופית של היבול שנותר לקטיף .2
המבוטח יהיה רשאי לערר בפני המבטח על הקביעה הסופית של היבול 
שנותר לקטיף, בתנאי שבמועד הגשת ערעורו ניתן עדיין לבצע הערכת יבול 

 .נוספת בשטח

רה לא יפחת היבול שנותר לקטיף מהיבול הכולל, כמוגדר בחוזה בכל מק .3
 .זה

מקרה של נזק כמותי למטע על פי החלופה של נזק לחלק מהחלקות במטע המבוטח,  .ד
כל שטח המטע המניב, יבצע סך מ 15%שטח החלקות הניזוקות עולה על סך אשר 

טיף בכל מעריך המבטח את הערכת היבול כך: המעריך יקבע את היבול הנותר לק
אחת מהחלקות המבוטחות; אם יעלה היבול הכולל מכל החלקות המבוטחות על 
הערכת המעריך, תתוקן הערכת המעריך של היבול שנותר לקטיף בחלקות 
הניזוקות, ביחס שבין היבול הכולל מכל החלקות לבין הערכת המעריך ליבול לקטיף 

  מכל החלקות.

וימציא העתק מדו"ח זה למבוטח. כל  המעריך יערוך דו"ח בו יפרט את ממצאיו, .ה
מעריך הימים מיום קבלת דו"ח  14תוך מבוטח יהא רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 

, ביצוע בדיקה נוספת של השטחים הניזוקים וביצוע ולא יאוחר מתחילת הקטיף
 הערכה נוספת של היבול שנותר בהם לקטיף.

ביטוחי במקרה בו המבוטח לא לסיכון נגעי הסגר יובהר בזאת, כי לא יינתן כיסוי  .ו
 ביצע במלואן אחר כל הוראות השירותים ו/או חוק הגנת הצומח.

  תגמולי ביטוח אסונות טבע לעצים .2

ובכפיפות לכל לתשלום דמי ביטוח אסונות טבע,  המבוטחבתמורה להתחייבות  .א
, אזי בקרות התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחלק ב' ובחלק ג' לחוזה זה

טוח אסונות טבע לעצים, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח אסונות מקרה בי
, זאת עבור כל מבוטח שנפגע לחוזה הביטוח 6בהתאם למפורט בנספח טבע לעצים 

חוזה זה בבניכוי השתתפות עצמית כמוגדר , במקרה ביטוח אסונות טבע לעצים
ובכפוף  לעציםלהלן, זאת עבור כל מבוטח שנפגע ממקרה ביטוח אסונות הטבע 

  לסעיפי ביטוח חסר וביטוח יתר.

כמפורט  אסונות טבע למטעים לא מניביםביטוח  מראש כל מבוטח זכאי לרכוש .ב
  .לחוזה ביטוח זה ובכפוף לאישור המבטח 7בנספח 

מעריך, והוא יוציא על כך דו"ח הלכל מבוטח ייקבע על ידי  שטח העצים הניזוקים .ג
בכתב, אשר העתק ממנו ימסר לידי המבוטח. כל מבוטח יהיה רשאי לדרוש, בהודעה 

ביצוע בדיקה נוספת של שטח מעריך המיום קבלת דו"ח  ימים 14תוך למבטח 
 .וסוג הנזק העצים הניזוקים

בוטח לא לסיכון נגעי הסגר יובהר בזאת, כי לא יינתן כיסוי ביטוחי במקרה בו המ .ד
 ביצע במלואן אחר כל הוראות השירותים ו/או חוק הגנת הצומח.
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 התחייבויות המבוטח .ד

מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח המחושבים על פי הכללים המפורטים בפרק  המבוטח .1
  דמי הביטוח להלן.

בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לעצים על המבוטח להודיע למבטח על כך  .2
מקרה הביטוח או גילויו ולא יאוחר קרות  שעות ממועד 48תוך בפקס ובטלפון 
. בהודעתו זו יפרט המבוטח את החלקות בהן אירע נזק תוך ציון זיהוין מתחילת הקטיף

  "הודעת הנזק"(.  -ומיקומן )להלן 

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

  .הנזק ומהיקפו

מובהר ומוסכם, כי בהעדר טעם מיוחד לכך, אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק כאמור,  .4
רות וברורות את סוג הנזקים והיקפם בפועל ולא יוכיח בראיות אובייקטיביות ישי

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

ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  מטעי הפירות וביבוליםהמבוטח חייב לטפל ב .5
באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת 
יבולים גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת 

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

  זה.

 המבוטח חייב לבטח את כל החלקות המניבות מאותו מין פרי, לרבות כל הזנים.  .6

המבוטח מתחייב להמציא למבטח מסמכים שיידרשו על ידי המבטח לצורך הוכחת כמות  .7
 ות, לפי מין פרי ובחלוקה לזנים וחלקות.הפרי אותה שיווק המבוטח בעונת הפיר

 אסונות טבע דמי ביטוח .ה

  .כמפורט בהודעת התשלוםמתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח אסונות טבע  המבוטח .1

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח אסונות טבע על פי חלק ב' לחוזה  .2
ישולמו למבטח מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים, אשר  20%הביטוח, מהווים רק 

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

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

להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע יובהר בזאת, כי המבטח מחויב  .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 

  מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור. הביטוח בקנט, המבוטח
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 חריגים .ו

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי פרק זה לחוזה הביטוח אינו מכסה ואינו חל במקרים 
 הבאים:

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

 .לרבות לגבי ניקוז שטח המטע ואי יישום של המלצות ההדרכה המקובלות הנזק,

מטופל כראוי מבחינה מקצועית שאינו חוסר או אובדן יבול במטע שאינו מושקה ו/או  .2
 ים בענף.ו/או שאינו עומד בכל הסטנדרטים המקובל

 דחייה או הקדמה של הבשלת היבול המבוטח, למעט במקרה בו ארע נזק כמותי. .3

 כל נזק ליבול לאחר שנקטף. .4

 שאינו נזק כמותי. ליבול אירוע נזק .5

הפסקת הטיפול במטע המבוטח ו/או ביבול המבוטח, בין חלקית ובין מלאה, לרבות  .6
 נטישתם.

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

 עיקול או החרמה על ידי גורם כל שהוא. .8

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

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

 אי אספקת מים, חשמל או תשומות חקלאיות אחרות כלשהן. .11

 ם מסיבה כלשהי.מחסור בכוח אד .12

 נזקי מחלות ומזיקים שפגיעתם בעצים תגרום אובדן יבול. .13

 ., למעט אם צוין אחרת בחוזהמזיקים ומחלות במקרה ביטוח אסונות טבע בעצים .14

במקרה ביטוח אסונות טבע בעצים: קרה בשטח הרגיש לקרה שאינו מומלץ לנטיעה  .15
 .1999על ידי משרד החקלאות בנטיעות חדשות החל משנת 

 עקיף או תוצאתי.  נזק .16

כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים על פי פרק  .17
 .1זה לחוזה הביטוח כמפורט לעיל בסעיף א' 

)למעט נזק שנגרם בעקבות  השמדת רכוש או יבול בפקודת רשות ציבורית כלשהי .18
ות צו ביעור פעולות שבוצעו למיגור נגעי הסגר כמוגדר בחוזה זה ובכפוף להורא

 , תפישה או הפקעה.שהוצא על ידי מנהל השירותים(

 רעידת אדמה, התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית. .19

עלות פעולות הביעור שבוצעו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו למיגור נגע ההסגר  .20
 אינן מכוסות במסגרת הביטוח. –לפי הוראות צו הביעור 

וכן  כל הוראות חוק הגנת הצומח מילא אחרמבוטח לא ביטוחי ככל וה לא יהיה כיסוי .21
 השירותים.  והמלצות הוראותלא עמד ב

לא יהיה כיסוי ביטוחי לנזקי נגעי הסגר מעבר לכיסוי הביטוחי המפורט בחוזה  .22
 הביטוח זה, לרבות למקרי השבתות קרקע לפי הוראת השירותים.
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בה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי אי .23
הוכרזה 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 מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים 

ום של משטר צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור לידי הכרזה או קי
מוש באלימות למטרות הפחדת יפירושו שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל ש

הצבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. 
חוזה ביטוח זה אינו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי 

פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר
  .1961 -התשכ"א 

חוסר יבול שנגרם לענבי מאכל אשר בוצעה להם השכמה לפני המועדים המפורטים  .24
הימים שלאחר ביצוע ריסוס ההשכמה נמדדה  3-להלן, ובתנאי שבמהלך כל אחד מ

 מעלות צלזיוס:  15העולה על  טמפרטורת מקסימום

 2020בנובמבר  1 -חממות/בתי רשת בערבה  .א

 .2020בנובמבר  15 -חממות בשאר חלקי הארץ  .ב

 .2021בינואר  1בית רשת בשאר חלקי הארץ ושטח פתוח :  .ג

 שיעור ההשתתפות העצמית  .ז

  :שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע ליבולים .1

מהיבול המבוטח לכל מין פרי, למעט  30%שיעור ההשתתפות העצמית יהא  .א
 מהיבול המבוטח. 40%שיעור ההשתתפות העצמית  בזיתי מאכל בהם יהא

המבוטח  מחלקות המטעלעיל, כאשר בחלק א'   ןקט ףלמרות האמור בסעי .ב
בביטוח אסונות טבע, עולה שיעור הנזק על שיעור ההשתתפות העצמית, ובלבד 

כל שטח המטע המניב, סך מ 15% שסך שטח החלקות הניזוקות עולה על
של לעיל, מתוך היבול המבוטח א' עיף קטן תחושב ההשתתפות העצמית לפי ס

 בלבד.  החלקות הניזוקות

 ותהמבוטחסך שטח החלקות הניזוקות כי בכל מקרה בו  ,למען הסר ספק מובהר .ג
, תחושב מסך כל שטח המטע המניב 15%-בביטוח אסונות טבע יהא קטן מ

   .של כל השטח המטע המניב ההשתתפות העצמית מכל היבול המבוטח

 :תתפות העצמית באסונות טבע לעציםשיעור ההש .2

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

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

 דונם לכל מין פרי. 

כולל את הוצאות העקירה  -"סכום הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח"  -לעניין זה 
 בתוספת פיצוי עבור 6נספח כמפורט בהכל השיקום, לפי העניין, הוצאות או בניכוי פחת 

עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מחודשת , היבול המבוטח לשטח הניזוקמ 70% עד
 .ולא יותר מארבע שנים

למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו אירע נזק חלקי ונזק מוחלט, יחושב סכום 
הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח לכל השטח המבוטח לכל מין פרי בנפרד 

 ן יחסי.באופ

 10%נגעי הסגר שיעור ההשתתפות העצמית יעמוד על  לסיכון, לעיל האמור למרות .3
 לפי הנמוך מבניהם, לכל מקרה ביטוח בנפרד. ₪ 5,000מסכום תגמולי הביטוח או 
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 הוראות כלליות לכל חלקי הפוליסה

 תחולת החוק .1

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

 פרשנות .2

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

  חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון .3

ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  מטעי הפירות וביבוליםהמבוטח חייב לטפל ב .א
ע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת באמצעי המנ

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

ם המבוטח את להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה נחסך לו קיי
  חובתו על פי סעיף זה.

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

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

 ומשמעותה המשפטיתחובת הגילוי של המבוטח  .4

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

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

הביטוח, יהיה המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי 
 הוראות החוק.

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

ל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו, בכפוף הסיכון, יהיה המבטח רשאי לבט
 להוראות החוק.

"ענין מהותי" או "החמרת הסיכון" הינו ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח  .ד
  לכרות את חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים מסוימים, לרבות:

תיאור היבול המבוטח, לרבות תיאור השטח המבוטח, תנאים ושיטת הגידול וכמות  .1
  היבול המבוטח.

  זהות הבעלים ו/או המחזיקים ביבול המבוטח. .2

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

העונות  בששרעו ליבול מסוג היבול המבוטח לפי חוזה זה ינזקים קודמים שא .4
  שקדמו לתקופת הביטוח.

  של המבוטח. עברו הביטוחי .5

נזקים שקרו ליבול המבוטח ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף, ואשר היו בידיעת  .6
  המבוטח.
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  חובת ההודעה על מקרה הביטוח .5

  בביטוח נזקי טבע .א

לגבי נשר של  -מעת קרות מקרה הביטוח שעות  48תוך המבוטח יודיע למבטח  .1
  מעת קרות נזק איכותי ליבול המבוטח. שעות  72ותוך פירות, 

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

  .בעצמו מסוג הנזק ומהיקפו

  המבוטח יודיע למבטח את מועד הקטיף, שבועיים לפני תחילתו. .3

  אסונות טבעבביטוח  .ב

בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לעצים על המבוטח להודיע למבטח  .1
שעות ממועד מקרה הביטוח או גילויו ולא יאוחר  48תוך על כך בפקס ובטלפון 

. בהודעתו זו יפרט המבוטח את החלקות בהן אירע נזק תוך ציון מתחילת הקטיף
  "הודעת הנזק"(.  -זיהוין ומיקומן )להלן 

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

  .בעצמו מסוג הנזק ומהיקפו

מובהר ומוסכם, כי בהעדר טעם מיוחד לכך, אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק  .3
יות ישירות וברורות את סוג הנזקים כאמור, ולא יוכיח בראיות אובייקטיב

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

  תביעה לתגמולי ביטוח .6

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

  יכולתו על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.

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

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

  לנקוט.

לאחר קבלת המבטח מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח, יישלח המבטח מעריך  .1 ד.
 לצורך קביעת מקרה הביטוח, היקף הנזקים וסוגיהם.

 ממצאי המעריך ימסרו למבוטח. .2

חלק המבוטח על ממצאי המעריך, עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח  .3
, והמבטח ישלח מעריך נוסף מעריךהמיום שנמסרו לו ממצאי  ימים, 14בתוך 

 . לצורך קביעה חוזרת

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

 לא נעשה אותו דבר.

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

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

  מחבותו.
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 תגמולי הביטוח .7

יום מהיום שהיו בידי המבטח  30תגמולי הביטוח ישולמו מהמבטח למבוטח, תוך  .א
פרטיכל השמדה, נתוני שיווק, המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, לרבות 

, כי לסיכון נגעי הסגר המבוטח יובהר .הצהרת המבוטח על שטחי המטע שבבעלותו
  .השירותים תחקיר סיכום את למבטח להמציא מחויב

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
  שולמה התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.

  הפעולה עם המבטחחובת שיתוף  .8

המבוטח אחראי ויגרום לכך שבאי כוח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל עת  .א
למטעי הפירות של המבוטח, ללא קבלת כל הסכמה או אישור מצידם, וזאת לשם ביצוע 

  כל פעולה הנוגעת לחוזה ביטוח זה.

הפירות, מבוטח שמנע את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לשטח מטעי  .ב
ייחשב כמי 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
המבטח שמחדלו גרם לכך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר, לא יהיה 

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

 תקופת ההתיישנות .9

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

 ביטוח כפל .10

יה קיים לגביו ביטוח או ביטוחים אחרים אם בעת קרות מקרה הביטוח ליבול המבוטח, יה
לתקופות ביטוח חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח 

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

  חד ולחוד עם המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.המבוטח י

  ביטוח חסר .11

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי השטח בפועל של החלקה  .א
המבוטחת במין גידול כלשהו, שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח, גדול מהיקף 
השטח המבוטח של החלקה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין 

  שטח החלקה המבוטחת לבין שטח החלקה בפועל.

כגדל  שבוטח הניזוק הגידולבזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי  מוסכם .ב
, גדל בפועל תחת שטח פתוח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיסויתחת 

כיחס בין שיעור הפרמיות ששולם לבין שיעור הפרמיות שהיה אמור להיות משולם 
  .לפי הוראות חוזה הביטוח עבור הגידול
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 ביטוח יתר .12

עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של 
הגידול או השטח המבוטח, רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד 
לשווי הנכס בקרות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל 

  גם דמי הביטוח לתקופה הרלוונטית.יפחתו 

  הצמדה .13

מוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכומים הנקובים בנספחים הינם סכומי הפיצוי המירביים  .א
  ודמי הביטוח אשר הצדדים מסכימים להם מראש.

סכומי הפיצוי, לרבות אלה הנקובים ברשימה, ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן  .ב
הביטוח, ביחס למדד המחירים הידוע ביום תחילת תקפו הידוע במועד תשלום תגמולי 

  של חוזה ביטוח זה.

 קיזוז חובות .14

בין בגין חוזה ביטוח זה ובין בגין חוזה ביטוח שהמבוטח חייב למבטח  קצובים חובות
במידה וקיים , ניתנים לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח. כמו כן, אחר

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

  תחלוף .15

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

  ששילם.

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

  מעריך.ההביטוח מתוך סך הנזק המכוסה, לפי קביעת 

קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו  .ג
להעבירו מיד למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה 

  למבטח, אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח, עליו לפצותו בשל כך.

בכוונה בידי אדם שמבוטח  אם מקרה הביטוח נגרם שלא הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד
סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד 

  ועובד שביניהם.

  הארכת הביטוח .16

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

הביטוח יהוו המידע, שנמסר על ידי הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש חוזה  .ב
  המבוטח 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  .ג
  לביטוח המקורי, כחלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.
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  ביטול הביטוח .17

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

למרות האמור לעיל, ביטול הביטוח בעקבות חוב דמי . התאריך בו יתבטל הביטוח
לחוק וחישוב דמי הביטוח  15ביטוח של המבוטח למבטח ייעשה על פי המפורט בסעיף 

  יעשה כמפורט בסעיף ב' להלן.

לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה  הביטוחאם המבטח יבטל את  .ב
המבטח למבוטח  ישיבאו ניסה להונות את המבטח,  הביטוח שהמבוטח הפר את חוזה

 לפי סוג הביטוח המבוטל, לאותו ,שהיה דורש ממבוטח דומה דמי הביטוח את סכום
  סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

לפי שיקול  המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח .ג
, ובלבד בתנאי שלא קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במהלך תקופת הביטוח, דעתו

 . רשום שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר

הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל  פקיעת תוקף .ד
  המבטח כאמור לעיל.

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

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

 מביניהם.

 בוררות .18

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

  לבוררות.

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

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

 -אחד  על ידי המבטח. -אחד  הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים, שימונו כדלקמן: .ד
על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כיו"ר  -אחד  מועצה.על ידי ה

  "(.ועדת הבוררות)להלן: 

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

  על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ו

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

מציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב תגמולי הביטוח, ואילו המבטח ו/או המבוטח י
יום מעת שנמסרה למבטח ו/או למבוטח כתב התביעה בכתב, כאמור  30הגנתם תוך 

  לעיל.
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מוסכם בזאת בין הצדדים, כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה, ובמועד  .י
הדיון לא הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים 
כיו"ר, כמפורט בסעיף קטן ד' לעיל, וזאת ללא הודעה מוקדמת, למרות שזומנו כדין, 
בעוד כל שאר הצדדים לדיון הופיעו, רשאי יו"ר ועדת הבוררות, לפי שיקול דעתו 

  הבלעדי, לדון באותו עניין באותו מועד כבורר דן יחיד.

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

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

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

  צדדים.מי מההבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות ל כי

 קריאת סרק .19

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

  בקשר לתביעה לתגמולי ביטוח עלפי חוזה זה.

 המחאת זכויות .20

המבוטח רשאי להמחות את זכויותיו על פי חוזה הביטוח לצד שלישי, לרבות זכותו לקבלת 
  תגמולי ביטוח, בכפוף לקבלת הסכמת המבטח מראש ובכתב.

  הודעות .21

 אביב.-, תל74מנחם בגין הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך  .א

 הודעה למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. .ב

הודעה, שנשלחה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען  .ג
   שעות אחר שנשלחה. 72



זה הנם סכומי פיצוי מירביים ובכל  למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח
 קרות מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק במועד

 הביטוח. מקרה
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2120לחוזה ביטוח פירות לעונת  1נספח 
 בש"ח לטון  טבע נזקי ביטוחלטבלת סכומי הפיצוי המירביים ודמי הביטוח 

קוד 
 גידול

 הערה הגידול מין
 רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 ון/טש"ח

 דמי 
 ביטוח 

 ון/טש"ח
 4.00 1,150 א   אגוז המלך 47
 85.00 1,740 א   אגס 9
 115.00 2,180 ב   אגס 9
 150.00 2,610 ג   אגס 9
 26.00 1,740 א (2)  אגס בכיסוי רשת 59
 40.00 2,180 ב (2)  אגס בכיסוי רשת 59
 60.00 2,610 ג (2)  אגס בכיסוי רשת 59
 15.00 1,270 א  אוכמניות 49

צמיחה בבית אוכמניות 109  480.00 20,000 א  
 23.00 1,740 א   אוסנה 90
 93.00 5,220 ב   אוסנה 90
 25.00 2,440 א   אנונה 17
 37.00 2,750 ב   אנונה 17
 23.00 2,610 א    אננס בכיסוי 60
 32.00 3,260 ב    אננס בכיסוי 60
 43.00 3,920 ג   אננס בכיסוי 60
 58.00 5,000 ד   אננס בכיסוי 60
 26.00 1,600 א (2)  אפרסמון בכיסוי רשת 88
 35.00 1,900 ב (2)  אפרסמון בכיסוי רשת 88
 43.00 2,200 ג (2)  אפרסמון בכיסוי רשת 88
 60.00 2,800 ד (2)  רשתאפרסמון בכיסוי  88
 54.00 1,600 א   מאוחר אפרסמון 18
 70.00 1,900 ב   מאוחר אפרסמון 18
 88.00 2,200 ג   מאוחר אפרסמון 18
 120.00 2,800 ד   מאוחר אפרסמון 18
 29.00 1,600 א   מוקדםאפרסמון  28
 38.00 1,900 ב   מוקדםאפרסמון  28
 46.00 2,200 ג   מוקדםאפרסמון  28
 63.00 2,800 ד   מוקדםאפרסמון  28

 13.00 2,180 א   אפרסק בבית צמיחה 107
 16.50 2,500 ב   אפרסק בבית צמיחה 107
 24.00 3,260 ג   אפרסק בבית צמיחה 107
 33.00 3,920 ד (1) אפרסק בבית צמיחה 107
 16.00 2,180 א (2) אפרסק בכיסוי רשת 57
 20.00 2,500 ב (2) אפרסק בכיסוי רשת 57
 29.50 3,260 ג (2) אפרסק בכיסוי רשת 57
 37.00 3,920 ד (2( )1) אפרסק בכיסוי רשת 57
 77.00 1,960 א   אפרסק מאוחר 7
 105.00 2,390 ב   אפרסק מאוחר 7
 170.00 3,260 ג   אפרסק מאוחר 7
 100.00 2,180 א   אפרסק מוקדם 97
 142.00 2,500 ב   אפרסק מוקדם 97
 200.00 3,260 ג   אפרסק מוקדם 97
 270.00 3,920 ד (1) אפרסק מוקדם 97
 11.00 1,120 א   בבקו 42



זה הנם סכומי פיצוי מירביים ובכל  למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח
 קרות מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק במועד

 הביטוח. מקרה
29 

קוד 
 גידול

 הערה הגידול מין
 רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 ון/טש"ח

 דמי 
 ביטוח 

 ון/טש"ח
 13.00 1,270 א   בוטנה 43
 20.00 1,740 א   גויאבה 5
 32.50 2,180 ב   גויאבה 5
 12.50 1,740 א (2) גויאבה בכיסוי רשת 21
 20.50 2,180 ב (2) גויאבה בכיסוי רשת 21
 140.00 2,800 א   דובדבן וגודגדן 44
 255.00 3,500 ב   דובדבן וגודגדן 44
 410.00 5,000 ג   דובדבן וגודגדן 44
 600.00 6,500 ד   דובדבן וגודגדן 44
 755.00 7,500 ה (10) דובדבן וגודגדן 44
 54.00 2,800 א (2) דובדבן וגודגדן בכיסוי רשת 64
 85.00 3,500 ב (2) דובדבן וגודגדן בכיסוי רשת 64
 126.00 5,000 ג (2) דובדבן וגודגדן בכיסוי רשת 64
 183.00 6,500 ד (2) דובדבן וגודגדן בכיסוי רשת 64
 270.00 7,500 ה (10()2) דובדבן וגודגדן בכיסוי רשת 64
 4.80 2,000 א   זיתי מאכל 22
 7.00 2,300 ב   זיתי מאכל 22
 2.50 870 א   חבוש 3
 11.00 1,120 א   לונגן 58
 84.00 4,350 א   ליצ'י 31
 117.00 5,000 ב   ליצ'י 31
 150.00 5,900 ג   ליצ'י 31
 45.00 4,350 א  ליצ'י בכיסוי רשת 71
 63.00 5,000 ב  ליצ'י בכיסוי רשת 71
 100.00 5,900 ג  ליצ'י בכיסוי רשת 71
 45.00 1,650 א  מנגו 45
 57.00 1,900 ב   מנגו 45
 71.00 2,180 ג   מנגו 45
 100.00 2,610 ד   מנגו 45
 30.00 1,650 א  מנגו בכיסוי רשת 46
 40.00 1,900 ב  מנגו בכיסוי רשת 46
 50.00 2,180 ג  מנגו בכיסוי רשת 46
 70.00 2,610 ד  בכיסוי רשתמנגו  46
 5.00 1,270 א  מקדמיה 37
 130.00 1,940 א   משמש 8
 160.00 2,200 ב   משמש 8
 210.00 2,610 ג   משמש 8
 310.00 3,480 ד (6) משמש 8

 19.00 1,940 א   משמש בבית צמיחה 108
 22.50 2,200 ב   משמש בבית צמיחה 108
 29.00 2,610 ג   משמש בבית צמיחה 108
 43.00 3,480 ד (6) משמש בבית צמיחה 108
 24.00 1,940 א (2) משמש בכיסוי רשת 78
 30.00 2,200 ב (2) משמש בכיסוי רשת 78
 39.00 2,610 ג (2) משמש בכיסוי רשת 78
 54.00 3,480 ד (6( )2) משמש בכיסוי רשת 78



זה הנם סכומי פיצוי מירביים ובכל  למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח
 קרות מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק במועד

 הביטוח. מקרה
30 

קוד 
 גידול

 הערה הגידול מין
 רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 ון/טש"ח

 דמי 
 ביטוח 

 ון/טש"ח
 26.00 2,440 א (2) נקטרינה בכיסוי רשת 65
 32.00 2,750 ב (2) נקטרינה בכיסוי רשת 65
 41.00 3,100 ג (2) נקטרינה בכיסוי רשת 65
 55.00 3,920 ד (2( )1) נקטרינה בכיסוי רשת 65
 165.00 1,960 א   נקטרינה מאוחרת 25
 225.00 2,250 ב   נקטרינה מאוחרת 25
 380.00 3,100 ג   נקטרינה מאוחרת 25
 235.00 2,440 א   נקטרינה מוקדמת 95
 300.00 2,750 ב   מוקדמתנקטרינה  95
 390.00 3,100 ג   נקטרינה מוקדמת 95
 585.00 3,920 ד (1) נקטרינה מוקדמת 95

 11.00 1,120 א   ספוטה לבנה/שחורה 56

 28.00 3,200 א   ענבי מאכל בבית צמיחה 81

 37.00 3,750 ב   ענבי מאכל בבית צמיחה 81

 47.00 4,350 ג (4) ענבי מאכל בבית צמיחה 81

 81.00 6,530 ד (4) ענבי מאכל בבית צמיחה 81

 91.00 3,200 א (7) ענבי מאכל בחממה איטלקית 67

 124.00 3,750 ב (7) ענבי מאכל בחממה איטלקית 67

 152.00 4,350 ג (7) בחממה איטלקית ענבי מאכל 67

 53.00 3,200 א (7( )2) ענבי מאכל בכיסוי רשת 61

 75.00 3,750 ב (7( )2) ענבי מאכל בכיסוי רשת 61

 90.00 4,350 ג (7( )2) ענבי מאכל בכיסוי רשת 61

 128.00 2,160 א (9) ענבי מאכל מאוחרים 41

 143.00 2,400 ב (9) ענבי מאכל מאוחרים 41

 162.00 2,650 ג (9) ענבי מאכל מאוחרים 41

 138.00 3,100 א (9) ענבי מאכל מוקדמים 1

 153.00 3,400 ב (9) ענבי מאכל מוקדמים 1

 170.00 3,700 ג (9) ענבי מאכל מוקדמים 1

 200.00 4,350 ד (9( )5) ענבי מאכל מוקדמים 1

 23.00 1,740 א   פטל 50

 93.00 5,220 ב   פטל 50

 6.50 1,740 א   פיג'ויה 36

 30.00 2,610 א  בכיסוי רשת -פיטאיה זוחלת זני חורף  48

 65.00 4,350 ב  בכיסוי רשת -זני חורף פיטאיה זוחלת  48

 25.00 2,610 א  בכיסוי רשת -פיטאיה זוחלת זני קיץ  53

 55.00 4,350 ב  בכיסוי רשת -פיטאיה זוחלת זני קיץ  53

 27.50 2,610 א   )קובו( פיטאיה עמודית 54

 61.00 4,350 ב   )קובו( פיטאיה עמודית 54

 11.00 1,120 א   פיטנגו 51

 11.00 1,740 א   פפאיה בבית צמיחה 63

 16.00 2,180 ב   פפאיה בבית צמיחה 63

 25.00 3,050 ג   פפאיה בבית צמיחה 63

 23.50 1,740 א   בכיסוי רשתפפאיה  39

 42.00 14,000 א   פקאן 19

 6.00 1,740 א   צבר 40

 14.00 2,610 ב   צבר 40



זה הנם סכומי פיצוי מירביים ובכל  למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח
 קרות מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק במועד

 הביטוח. מקרה
31 

קוד 
 גידול

 הערה הגידול מין
 רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 ון/טש"ח

 דמי 
 ביטוח 

 ון/טש"ח

 16.50 2,180 א   יוקיו 32

 29.50 2,610 ב   יוקיו 32

 42.50 3,260 ג   יוקיו 32

 7.00 2,180 א (2) י בכיסוי רשתוקיו 72

 10.50 2,610 ב (2) י בכיסוי רשתוקיו 72

 14.50 3,260 ג (2) י בכיסוי רשתוקיו 72

 10.00 1,740 א   קרמבולה בבית צמיחה 68

 19.00 2,610 ב   קרמבולה בבית צמיחה 68

 39.00 1,440 א   רימון 4

 52.00 1,700 ב   רימון 4

 70.00 2,000 ג   רימון 4

 32.00 1,440 א (2) רימון בכיסוי רשת 34

 43.00 1,700 ב (2) רימון בכיסוי רשת 34

 54.00 2,000 ג (2) רימון בכיסוי רשת 34

 120.00 1,740 א   שזיף אירופי 24

 185.00 1,960 ב   שזיף אירופי 24

 220.00 2,180 ג   שזיף אירופי 24

 80.00 1,740 א   שזיף יפני 2

 118.00 2,180 ב   שזיף יפני 2

 182.00 3,050 ג   שזיף יפני 2

 18.50 1,740 א   שזיף יפני בבית צמיחה 102

 28.00 2,180 ב   בבית צמיחהשזיף יפני  102

 50.00 3,050 ג   שזיף יפני בבית צמיחה 102

 35.00 1,740 א (2) שזיף יפני בכיסוי רשת 92

 50.00 2,180 ב (2) שזיף יפני בכיסוי רשת 92

 90.00 3,050 ג (2) שזיף יפני בכיסוי רשת 92

 45.00 2,000 א   שיזף 52

 30.00 2,000 א (2)  שיזף בכיסוי רשת 20

 300.00 1,740 א   שסק 15

 130.00 3,700 א   שסק בבית צמיחה 66

 180.00 4,350 ב   שסק בבית צמיחה 66

 165.00 2,180 א  שסק בכיסוי רשת 55

 235.00 2,830 ב  שסק בכיסוי רשת 55

 360.00 3,700 ג  שסק בכיסוי רשת 55

 460.00 4,350 ד  שסק בכיסוי רשת 55

 65.00 2,500 א (11) שעונית )פסיפלורה( 75

 125.00 4,000 ב (11) שעונית )פסיפלורה( 75

 210.00 6,000 ג (11) )פסיפלורה(שעונית  75

 50.00 2,500 א (11()2) שעונית )פסיפלורה( בכיסוי רשת 85

 90.00 4,000 ב (11()2) שעונית )פסיפלורה( בכיסוי רשת 85

 160.00 6,000 ג (11()2) שעונית )פסיפלורה( בכיסוי רשת 85

 63.00 18,000 א   שקד 12

 90.00 20,000 ב   שקד 12



זה הנם סכומי פיצוי מירביים ובכל  למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח
 קרות מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק במועד

 הביטוח. מקרה
32 

קוד 
 גידול

 הערה הגידול מין
 רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 ון/טש"ח

 דמי 
 ביטוח 

 ון/טש"ח
 27.50 2,180 א   תאנה 14

 55.00 3,260 ב   תאנה 14

 125.00 3,920 ג (8) תאנה 14

 200.00 5,220 ד (8) תאנה 14

 9.50 2,180 א (2) תאנה בכיסוי רשת 74

 18.00 3,260 ב (2) תאנה בכיסוי רשת 74

 51.00 3,920 ג (8( )2) תאנה בכיסוי רשת 74

 90.00 5,220 ד (8( )2) תאנה בכיסוי רשת 74

 17.50 1,740 א   תות עץ 73

 80.00 5,220 ב   תות עץ 73

 5.50 2,500 א   תמר טרי 23

 7.00 2,850 ב   תמר טרי 23

 18.00 6,400 א   תמר יבש 33

 22.00 7,250 ב   תמר יבש 33

 11.00 3,500 א   תמר לח 13

 12.50 4,000 ב   תמר לח 13

 22.00 6,400 א   תמר מג'הול 93

 36.00 8,000 ב   תמר מג'הול 93

 63.00 10,440 ג   תמר מג'הול 93

 47.50 1,350 א   תפוח עץ 6

 75.00 1,600 ב   תפוח עץ 6

 115.00 1,960 ג   תפוח עץ 6

 11.00 1,350 א (3( )2) תפוח עץ בכיסוי רשת 86

 17.00 1,600 ב (3( )2) תפוח עץ בכיסוי רשת 86

 25.00 1,960 ג (3( )2) תפוח עץ בכיסוי רשת 86

 145.00 1,350 א (3) תפוח עץ מוקדם  96

 205.00 1,600 ב (3) תפוח עץ מוקדם  96

 69.00 1,350 א   תפוח עץ פינק ליידי וסן דאונר 89

 110.00 1,600 ב   פינק ליידי וסן דאונרתפוח עץ  89

 160.00 1,960 ג   תפוח עץ פינק ליידי וסן דאונר 89

 285.00 2,450 ד   תפוח עץ פינק ליידי וסן דאונר 89

 11.00 1,350 א (2) תפוח עץ פינק ליידי וסן דאונר בכיסוי רשת 83

 17.00 1,600 ב (2) פינק ליידי וסן דאונר בכיסוי רשתתפוח עץ  83

 25.00 1,960 ג (2) תפוח עץ פינק ליידי וסן דאונר בכיסוי רשת 83

 45.00 2,450 ד (2) תפוח עץ פינק ליידי וסן דאונר בכיסוי רשת 83
 



33 

 :אפרסק ונקטרינה ברמת ביטוח ד' (1)
. במקרה 2021במאי  10והקטיף והשיווק יסתיימו עד  2021בתנאי שהפריחה החלה בינואר 

יפוצה המבוטח  2021במאי  10בו הפרי הניזוק שבוטח ברמת ביטוח ד' לא ייקטף וישווק עד 
 ג'. ת ביטוחלפי סכומי הפיצוי ברמ

 :ידולים המכוסים רשתג (2)
מכסה את כל , ובתנאי שהרשת נגד ברדיובהר, כי במינוח "רשת" הכוונה היא אך ורק לרשת 

 .נוף העצים גם מצדדיהם ועוגנה היטב לעצים
כתוצאה מברד בעקבות חדירת ברד את  2021רשת יינזק בעונת  בכיסויגידול שבוטח אם 

תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סך הפרמיות ששילם המבוטח , הרשת
שלם המבוטח, על פי חוזה זה, אמור לבפועל עבור אותו שטח ניזוק לבין סך הפרמיות שהיה 

עבור  זהה אין רמת ביטוחבו במקרה  רשת באותה רמת ביטוח. בכיסויעבור שטח דומה שאינו 
לפי גובה הפרמיה ברמת הביטוח אזי יחושבו תגמולי הביטוח  ,רשת בכיסוישטח דומה שאינו 

 זו. ולפי סכום הפיצוי המירבי של רמת ביטוח הגבוהה ביותר

 :מוקדםעץ תפוח  (3)
 לחוזה זה. 2הזן יקוטלג כמוקדם בהתבסס על המפורט בנספח 

 :ענבי מאכל בבית צמיחה ברמת ביטוח ג' או ברמת ביטוח ד' (4)
. במקרה בו הפרי הניזוק שבוטח ברמת 2021במאי  30בתנאי שהקטיף והשיווק יסתיימו עד 

המבוטח לפי סכומי  , יפוצה2021במאי  30ביטוח ג' או ברמת ביטוח ד' לא ייקטף וישווק עד 
 הפיצוי ברמת ביטוח ב'.

 :ענבי מאכל מוקדמים רמת ביטוח ד' (5)
. במקרה בו הפרי הניזוק שבוטח ברמת 2021ביוני  15בתנאי שהקטיף והשיווק יסתיימו עד 

 , יפוצה המבוטח לפי סכומי הפיצוי ברמת ביטוח ג'.2021ביוני  15ביטוח ד' לא ייקטף וישווק עד 

 : ביטוח ד' משמש ברמת (6)
. במקרה בו הפרי הניזוק שבוטח ברמת ביטוח ד' 2021במאי  30בתנאי שהקטיף יסתיים עד 

 , יפוצה המבוטח לפי סכומי הפיצוי ברמת ביטוח ג'.2021במאי  30לא ייקטף עד 

 :ענבי מאכל בכיסוי רשת או חממה איטלקית (7)
 .2021לינואר  31-רשת או החממה האיטלקית הוקמו לא יאוחר מהבתנאי שכיסוי 

 ג' בלבד: ת ביטוחל בכיסוי רשת או חממה איטלקית רמענבי מאכ
ת . במקרה בו הפרי הניזוק שבוטח ברמ2021ביוני  15בתנאי שהקטיף והשיווק יסתיימו עד 

 ב'. ת ביטוחהמבוטח לפי סכומי הפיצוי ברמ, יפוצה 2021ביוני  15ג' לא ייקטף וישווק עד  ביטוח

 :תאנה ברמות ביטוח ג' וד' (8)
 1-החל מ או, 2021ביוני  30עד שנקטפים ד' בתאנה מיועדות לזנים -רמות ביטוח ג' ו

-. במקרה בו הפרי הניזוק שבוטח ברמת ביטוח ג' או ד' ייקטף וישווק בין ה2021באוקטובר 
 , יפוצה המבוטח לפי סכומי הפיצוי ברמת ביטוח ב'.2021באוקטובר  1-ל 2021ביוני  30

 :ענבי מאכל שטח פתוח (9)
במקרה בו מבוטח בשטח פתוח מכסה את הגידול בחממה איטלקית בחודש אוגוסט ואילך, 
ועל ידי כך מקטין את הסיכון של מקרה ביטוח כתוצאה מגשם, אזי בקרות מקרה ביטוח 

 .30%-יצוי עבור המבוטח יגדל בכתוצאה מגשם סכום הפ

  ':ביטוח ה דובדבן וגודגדן ברמת (10)
ת . במקרה בו הפרי הניזוק שבוטח ברמ2021במאי  20בתנאי שהקטיף והשיווק יסתיימו עד 

 ד'. ביטוח ת, יפוצה המבוטח לפי סכומי הפיצוי ברמ2021במאי  20ה' לא ייקטף וישווק עד  ביטוח

 ועד)כולל(  1.5.2022טבע לשעונית )פסיפלורה( בין התאריכים בקרות מקרה ביטוח נזקי  (11)
)כולל( לפרי שאמור היה להיקטף בתאריכים אלו, סכומי הפיצוי המירביים  31.8.2022-ל

בלבד מסכומי הפיצוי  50%לפיהם יחושבו תגמולי הביטוח לשעונית יהיו בשיעור של 
 המירביים הנקובים בטבלה לעיל.

יובהר, כי מבוטח אשר בחר לבטח את יבול הפירות במסגרת מסלול ביטוח מורחב, חייב לבטח את 
 כל היבול מאותו מין פרי )כל הזנים( הצפוי בכל חלקותיו במסלול זה, באותה רמת ביטוח שבחר. 

מובהר בזאת, כי המבטח רשאי להוסיף במהלך תקופת הביטוח קודי ביטוח נוספים על המפורטים 
לעיל, בהתאם לבקשות מגדלים. ניתן יהיה לצפות בקודי ביטוח נוספים אלו באתר האינטרנט של 

 .www.kanat.co.il -המבטח בצמוד לפרסום חוזה הביטוח 

http://www.kanat.co.il/
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 רשימת זנים ומועדי סיום הקטיף

 מועד סיום הקטיף בתקופת החוזה בכל מין וזן של פרי לפי הפירוט הבא: א. 
 תאריך סיום קטיף שם הזן מין פרי

 באוקטובר 31 - אגוז מלך
 ביולי 31 , כרמן, אטרוסקהג'נטיל אגס

 אגס
 ,דוויז-רד, ספדונה, ספדוצינה, קוסציה, TP)עדן( 

 , אוסוילרסן ,, נאשי, קומיס, סנטה מריהקלפרד 
 באוגוסט 31

 באוקטובר 15 - אוכמניות
 במרץ 31 ודומיושיין -סאן מוקדם אוכמניות
 במאי 31 ודומיהםדון -'ורג'יהג, רבל ביניים אוכמניות
 באוגוסט 15 ודומיהם טיטאן, אוקלוכוני מאוחר אוכמניות

 באוקטובר 15 - אוסנה
 בדצמבר 31 קמפס-גפנר, כספי, מלומד, רוטה, לס אנונה

 באוקטובר 15 123, ג'ירו, שינשו, איזו מוקדם אפרסמון
 בדצמבר 15 , רוחוטריומף מאוחר אפרסמון

 אפרסק מוקדם
 82-9W ,83-4Wפלורידה גלו = 

 ,White Spring=1270אלמוג, עומר, טקסס, 
1334,1405ארלי ספרינג=, 15  

 במאי 31

 ביוני GA-87 15-10עודד= 1818סטאר = פיתה,  אפרסק מוקדם
 ביוני 30 כתום 14-55 , דזרט גולד, פלורידה גולד אפרסק מוקדם

 אפרסק מוקדם
, סנו פרינס70ee355 =,מיי שוגר, סווילינג

 ג', ספרינג סנו, עומר318, 355
 ביולי 15

 ביולי 31 , ריץ ליידי484, בבקוק, וויט ליידי מאוחראפרסק 

 אפרסק מאוחר
 , , טסטי זיאורפז, ג'ובילי, שוגר ליידי

 שלו )שליו(.
 באוגוסט 15

 אפרסק מאוחר
ED-95=95ed1 ,,סאמר  פזי, הרמוזה

 , שחר, ירדן.ED-1-90סנו,
 באוגוסט 31

 בספטמבר 15 1882 אפרסק מאוחר

 אפרסק מאוחר
ספטמבר סנו, , אוקטובר סנו, סקרלט סנו

, אוגוסט סנו, 882, 1952, 580סמרסט, 
 פרטיים

 באוקטובר 15

1881, 1880, 1580סנו פול, ,  אפרסק מאוחר  באוקטובר 31 633
 באוקטובר 15 - בוטנה
 בדצמבר 31 , אדומה, ליאורהודית, בן דב גויאבה
 באוקטובר 30 מצרית גויאבה

 גודגדן
106EB325 = ברנרד,, בורלא 

17H580  =17H בלק טטריאן, ציינוק 
108, 104מיני רויאל,   

 ביוני 15

 גודגדן
וואן, כיוס, לפינס, לריאן, משהד, סאם, סטלה 

, בינג, ריקומפקט, סטרקנזון, רויאל אן, רני
 רויאל דון, פייבוריט

 ביוני 30

 ביולי 15 , רגינה50E40, סוויט הרט, חמוץ, דלפינגןיה גודגדן
 ביולי 15  דובדבן

 (1) זיתי מאכל
סנטה, נובו, מנזלינו, נבלי מוחסן, מרחביה, 

 , קלמטהקדש, שדה אליהו
 בנובמבר 30

 באוקטובר 31 פורטוגל חבוש

 ליצ'י
, לונג-און, מאוריציוס ,5/27'י, נומיצ

KAIMANA ,תמוז'י, צ-ואי, טונג סוי ,S.K 
 באוגוסט 31

 בספטמבר 15 , בנגליפלורידיאני ליצ'י
 בספטמבר K.M.P. 30מי פינק =  ואי ליצ'י

 מנגו
, אירוין, היידן, R2-E2, 34/83פז  ,דייק ואן

, ,  שלימנזניאולילי, מאיה,  איה, אטקינס, טומי
 , קינג דויד, טלי, דודנעמיעומר )פז קסטורי(, 

 בספטמבר 30

 באוקטובר 15 , היידיפלמר מנגו
 בנובמבר 15 , אגם, אוסטיןאורלי, נועה, קנט, קיט מנגו

 משמש

, סייב, 333-, ארלי קוט330, 312, 311, 310
אביב, אורית = לוזי מכר, אורנג' גולד, , 1-34

, 315ווארדי, חולה בלאש=, 223ארלי גולד, 
, תרוג, ניצן, 343, 235, 129, ורד בן, 123

 , פופידניאל, לנדיני

 ביוני 10

 ביוני 30 , קלוטה גולד.ספרינג ג'אנט, פלמינג גולד משמש

 משמש
, זייגר, פלד, גייט-גולדרץ, פולינייז, רעננה, סאן

 .ף, נט170, ספי, פיצ'קוט
 ביולי 15
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 נקטרינה מוקדמת

 ,188סן מיסט, סנלייט, אפריל גלו= 
21LD118 

 1CG, רד רובי = 911RH156, = רד גלו, 30
EB22231סנרד, אפרתי , 

W36/16 ,329 ,SLL486 21, זינקל, רומי ,
5LL586 ,בנימינה לבנה, ויאו וייט , 

 בנימינה צהובה.

 במאי 31

 נקטרינה מוקדמת
7LA30 שמעוני, , 837, פיסטה רד 
 IGC-100 ,147-Z ,467 ,586, 9-15סן בלז 

 ביוני 30

 נקטרינה מוקדמת

, רייזנס, 322W 835, מי ורדים, 515סנו, -סן
, ורד, רויאל גלו, סילברי, Z-60, יעל, מעיין

ארקטיק סטאר, רויטל, סאן יובל, דליות, 
 ,513, 1644, 8416(, 961רייסר, מאי גלו )

 , קריסטל, רויאל קוויןשני

 ביולי 15

 נקטרינה מאוחרת

אינדפנדנס, ארקטיק גלו, ארקטיק קווין, ארלי 
, 6סן גרנד, סנו קויין = עין עירון, נקטהרד 

, דובי, עדי, קובי, פליבור ג'יינט, פלייברטופ
, ביג טופ, 1, נעם 318, דדוןארקטיק סוויט, 

 , סופרינה.קווין ג'יאנט

 ביולי 31

 באוגוסט LK-213 15, ארגמן, , דורינהEE220 ,238 נקטרינה מאוחרת

 נקטרינה מאוחרת
  ארקטיק פרייז= ארקטיק פריד, רד הייבן,

, אוגוסט רד, אוגוסט קווין, גולד האני, פנטזיה
 , ליאור.LH-170, יוסי

 באוגוסט 31

 נקטרינה מאוחרת
, ייטוו ווייט, 121EE320=320 אוטום פרי

 , זפיר.ספטמבר רד
 בספטמבר 15

 בספטמבר 30 , לייט פיירפלמקיס נקטרינה מאוחרת

 נקטרינה מאוחרת
, 12, רויאל ג'יינט, אוטום דילייט, יפית, ג פרליין

= ארקטיק  15RC-338, ארקטיק סנואילנה, 
 מיסט

 אוקטוברב 30

 מוקדמיםכל ענבי מא
, פריים = 108, מיסטרי = S.B.Sארלי סוויט = 

, פליים, פליים סידלס, סופריור , פרלט125
 .1449, אדום, אייבורי

 ביולי 15

 ביולי S-49. 31, 6090, 637, ספרינג בלאש = 670ורד =  ל מוקדמיםענבי מאכ

 מוקדמים ענבי מאכל
, 7050, פרל ביג, אדומיניק, יערה, 1סופריור = ג

3020 
 באוגוסט 15

 באוגוסט 31 חנה בן דן, מידנייט, סייבל, מוסקט המבורגי ביניים ענבי מאכל
 בספטמבר 30 טה.נ, מג'S-48, לבן 001לבן,  1389, 4070 ענבי מאכל ביניים

 ענבי מאכל ביניים
, 86=  בלאק'ט ג, ומפסוןתסולטנינה = 

, ARRA-15, סופיה, איטליה, רד סאן, קרימסון
 טימפסון

 באוקטובר 15

 מאוחרים  ענבי מאכל
אוטום בלק, אוטום רויאל, בונייר, בלק פינגר, 

, רדלוש, 9010, אוטם קריספי, מלודי, רוקי
 דבוקי, אדורה

 באוקטובר 31

 מאוחרים ענבי מאכל
, סקרלוטה, חברוני, רד גלוב, זיני = חילואני

 .S-43 ,ARRA-32, שחור 101שפיגל 
 בנובמבר  15

 בדצמבר  15 זיני = חילואני בכיסוי פלסטיק בלבד מאוחריםל ענבי מאכ
 באוקטובר 15 - פטל

 בנובמבר 30 - פיג'ויה

 פיטאיה זני חורף
 ,12-14מלך המדבר  S - 75מלך המדבר 

 17-Zפיטאיה דודאי , 
 2022באפריל  30

 פיטאיה זני קיץ
, 98-338, גולדן S105, נילי 89024אונדטוס 

 , פנקי34-07 , ונוס04-25עומר 
 בדצמבר 31

פיטאיה עמודית 
 )קובו(

 בדצמבר 31 -

 בדצמבר 31  פפאיה

 פקאן
 , קיווה,אפש, מוהוק, מאהן, בורקט, דלמס

  צ'וקטו, כפפר, ויצ'יטה
 בדצמבר 15

 בנובמבר 1 ג'ינטאו קיווי
 בנובמבר 30 , היווארדברונו,  קיווי

 בספטמבר 15 105עמק,  רימון

 רימון
(, שאמי, 130(, שני )128ראש פרד, עכו )

 (, קאמל 116פשה, הרשקוביץ )
 באוקטובר 15

 בנובמבר 15 מליסיוונדרפול,  רימון
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 בספטמבר 30 סטנלי, שגיב, פרזידנט שזיף אירופי

 במאי 31 תומר (376) בלו נייט (682),   שזיף יפני

  שזיף יפני

 , מטלי, סוויט אלינור, פרימייר, רד ביוטי
 ,גולף רוז, רד ג'ון, רד דיאמונד

 , 1200רויאל זי  רוז זי, רויאל זי )רוזאל(,
266-55K ,260K ,1-K ,2-K ,ביוטי ספרינג ,
 , אוזיוניה, יעל

 ביוני 30

  שזיף יפני
י, בלק בלק אמבר, בלק ביוט ,אוגדן אמברה,
 MG   -360טורש, 

 ביולי 31

  שזיף יפני

 בלק דימונד, ויקסון, אלדורדו,  ,מירל
 , לירן, דולי, איירוני רד, זוהר, סנטה רוזה

פורטונה )פורצ'ן(, מריפוזה, רויאל דימונד, 
 .מגרנטל, פדימונד

 באוגוסט 15

  שזיף יפני
הרי פיקסטון, לאטיטיה, לרודה, נוביאנה, 

ין רוזה, ור, קווין אן, קויניויורקר, סימקה, פרי
 44K ,28 , אבא,קלסי, רד רוזה

 באוגוסט 31

  שזיף יפני

 אוטם ג'ינט, אנג'לינו, , (ROYSUM)רויסום 
 , גולד קינג, סנגולד, קסלמן, קווין ארלי

בטי אן, לוריין, ביג סאן, ניו קווין, אוטום רד, רד 
 1009גולד, גלית, 

 בספטמבר 30

  שזיף יפני
בלק ג'יינט , אוטום פרייד, A2,  26G-B440-

 בלק ג'ם 
 באוקטובר 31

 2022 במאי 15 טנקה שסק 

 שסק
, 1, יהודה, עמנואל, עכו 8צריפין  אברי, זיקים,

 , גולדן נגט13עכו 
 2022 במאי 31

 2022באוגוסט  31 - שעונית

 שקד
, א.א.פ., מ.ד., גלעד, כוכבא, נ.פ.א., 54, 53

, שחר, מתן, פתפס, שפע  
 באוגוסט 31

 במאי 31 נצרתית תאנה
 באוגוסט 15 ברזילאית = ארגמנית )יבול קיץ( תאנה
 בספטמבר 15 חמאדי תאנה
 בדצמבר 31 )יבול חורף(, קפריסאית ברזילאית = ארגמנית תאנה

 במאי 31 - תות עץ

 תמר יבש
  חדראווי,דקל נור, חלאווי, 

 , זהידי, אמרי דרי
 בנובמבר 30

 בנובמבר 30 חיאני, ארגמני תמר לח
 בנובמבר 30 ברהי תמר טרי

 בנובמבר 30 - תמר מג'הול

 מוקדם תפוח עץ
, A-52 ,A-60, 311 ,, אודםגולד אוזר=  אוזרק

 רותי, דורסט גולדן, סלור, ענה
 באוגוסט 31

 תפוח עץ
 גייל גאלה, גאלה =רויאל גאלה = גלקסי, 

 , ספארטן, אקאנה, ג'ינג'ר, מולי דלישס
 גולדן סופרים, סמר רד

 בספטמבר 15

 בספטמבר 30 זהוב = מוזהב = סמוטי, יונתן = ג'וני, גרנד עץתפוח 
 באוקטובר 15 , אמפרטריז.אורליאנס תפוח עץ

 תפוח עץ
סטרקינג = אורגון = דלישס = מרטינה = 

אמפייר, סקרלוט ספיר = טופ רד = רד צ'יפ, 
 , דרור., ניקולאיאור, דלישס אדום

 באוקטובר 31

 תפוח עץ
 , ליידי גרניסמית, פוג'י, פינק

 קריספי = קריספ פינק, רוזי גלו
 בנובמבר 30

 בדצמבר 15 סאן דאונר תפוח עץ

מועד סיום ביטוח ושייכות למוקדם או למאוחר במינים או בזנים שאינם מופיעים ברשימה,  .ב
 הארץ השונים על ידי המדריך הארצייקבע על פי סיום הקטיף המקובל באזורי 

גורמים אקלימיים תהיה מאוחרת מן המועדים בכל מקרה שהבשלת הפרי בגלל  .ג
המפורטים לעיל והתופעה תהיה אזורית תאשר ועדה המורכבת מנציג מועצת הצמחים, 

 נציג המבטח ונציג משרד החקלאות את המשך הביטוח

 הביטוח הנו כפוף לכך שמטע הזיתים מיועד לגידול זיתי מאכל ולא זיתי שמן.  (1)
זני מאכל הנטועים כחלק מחלקת זני שמן, משמשים להפרייתם ואינם מהווים חלקה 

 לא יבוטחו במסגרת ביטוח זה. -נפרדת 
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2120לחוזה ביטוח פירות לעונת  3נספח 

 דרגות סיווג נזק בביטוח נזקי טבע )חלק א' לחוזה(

 חוזה ביטוח זהכפופות להוראות סעיף ג' לחלק א' לדרגות סיווג נזק כמפורט להלן הנן 
 התחייבויות המבטח. -

 להלן הגדרות לצורך נספח זה:

כתם צהוב חזק עד נזקי חום כמוגדר בחוזה הביטוח המתבטאים בהיווצרות  -" "מכת שמש קלה
 על גבי חלקו החיצוני של הפרי.  קרוב להלבנה

נזקי חום כמוגדר בחוזה הביטוח המתבטאים בהחמה ו/או בכתם נקרוטי  -" "מכת שמש קשה
 שחור על גבי חלקו החיצוני של הפרי.

 אגס
 סווג

קוטר פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 4.5עד  תקין
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת שמש קלה  סמ"ר 0.15בשטח כולל עד 
 משטח הפרי 20%ששטחה עד 

0%  

נזק איכותי 
 קל -

4.5 - 7 
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 ו/או  סמ"ר 0.4סמ"ר ועד  0.15 -כולל גדול מ
  משטח הפרי 35%מכת שמש קלה ששטחה עד 

20%  

נזק איכותי 
 בינוני-

7 - 10 

בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
סמ"ר ו/או פגיעות  0.8סמ"ר ועד  0.4 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותומוגלדות 
 50%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר 0.8

  משטח הפרי

70%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 10מעל 

פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני ו/או מכתב 
 ו/או מכת שמש 51%שמש קלה ששטחה עולה על 

ואינו ווק יהגורמות לכך שהפרי אינו ראוי לש קשה
 משווק 

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 אוכמניות
 סווג

קוטר פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 תקין
 5%עד 

משטח 
 קליפת הפרי

קל שאינו פוסל שיווק, או ללא נזק או נזק איכותי 
 פרי שאינו בשל

%0  

 -- כמותי  נזק
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 בוסר, בהתאם להגדרה המופיעה בחוזה
%70  

 איכותי  נזק
 5% מעל

 משטח
 הפרי קליפת

פגיעות מוגלדות בקליפת הפרי ו/או פגיעות עמוקות 
הגורמות לכך בקליפת הפרי )כולל סדקים ופיצוצים( 

 שהפרי אינו ראוי לשיווק ואינו משווק
%100  

 אנונה

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 8עד  תקין
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.5כולל עד 
0%  

 -נזק איכותי
 קל

8 - 11 
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  1מ"ר עד  0.5 -כולל גדול מ
20%  

נזק איכותי 
 בינוני-

11 - 20 

בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
סמ"ר ו/או פגיעות  3.14סמ"ר עד  1 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותומוגלדות 
 סמ"ר  3.14

60%  

 -נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 20מעל 
ו/או החמת  מנזק איכותי בינוניפגיעות חמורות 

הגורמות לכך שהפרי אינו הפרי כתוצאה מחום 
 ואינו משווק ווק יראוי לש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 
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 אננס

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 11עד  תקין
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר 1כולל עד 
0% 

נזק איכותי 
 בינוני-

11 - 25  
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או נזק מוחלט  סמ"ר 5סמ"ר עד  1 -כולל גדול מ
  לעלי הכותרת

50% 

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 25מעל 
הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני

 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש
100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
100% 

 אפרסמון

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 0 תקין
 20%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  ללא נזק

 משטח הפרי
 0% 

-נזק איכותי 
 בינוני

 מ"מ 5עד 
 0.2פגיעות מוגלדות ושטחיות בשטח כולל עד 

 40%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר
  משטח הפרי

 50% 

-נזק איכותי 
 קשה

 מ"מ  5מעל 

ו/או מכת שמש  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני 
משטח הפרי ו/או  41%קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך שהפרי אינו ראוי מכת שמש קשה 
 ואינו משווק ווק ילש

 100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 אפרסק

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 8עד  תקין

בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
ו/או מכת שמש קלה ששטחה סמ"ר  0.5כולל עד 

ו/או שפשופים בקליפת  משטח הפרי 20%עד 
 משטח הפרי 50%הפרי ששטחם הכולל עד 

0%  

נזק איכותי 
 קל-

8 - 11 
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת סמ"ר  1סמ"ר עד  0.5 -כולל גדול מ
 משטח הפרי 35%שמש קלה ששטחה עד 

35%  

-נזק איכותי
 בינוני

11 - 20 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  3.14סמ"ר עד  1 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותומוגלדות 
שמש קלה ששטחה עד ו/או מכת סמ"ר  3.14
ו/או שפשופים בקליפת הפרי  משטח הפרי 50%

 משטח הפרי 50%ששטחם הכולל עולה על 

50%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 20מעל 

ו/או מכת שמש  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
משטח הפרי ו/או  51%קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך שהפרי אינו ראוי מכת שמש קשה 
 ו משווק ואינווק ילש

100%  

  נזק כמותי

אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 
 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר

הפסיק את הגידול, בכפוף  המבוטח יושבעקבותו
 לקבלת אישור מראש ובכתב של המעריך

70% 

  נזק כמותי

אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 
, ובמידה המופיעה בחוזה, בהתאם להגדרה בוסר

, בכפוף והמבוטח ממשיך בגידול יתרת היבול
 המעריך מראש ובכתב של אישור לקבלת

80% 
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 בבקו

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 11עד  תקין
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  1בשטח כולל עד 
0%  

-נזק איכותי
 קל

11 - 16 
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר 2סמ"ר עד  1 -בשטח כולל גדול מ
20%  

-נזק איכותי
 בינוני

16 - 22 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  3.8סמ"ר עד  2 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד בקליפת הפרי עמוקות ומוגלדות 
 סמ"ר 3.8

60%  

-איכותינזק 
 קשה

 22מעל 
 מ"מ

הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 גויאבה

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 5עד  תקין
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת שמש קלה ששטחה סמ"ר  0.2כולל עד 
 משטח הפרי 20%עד 

0%  

 -נזק איכותי
 קל

5 - 8 
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת סמ"ר  0.5סמ"ר עד  0.2 -כולל גדול מ
 משטח הפרי 35%שמש קלה ששטחה עד 

20%  

  -נזק איכותי
 בינוני

8 - 11 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  1סמ"ר עד  0.5 -כולל גדול מ

 1בשטח כולל עד בקליפת הפרי עמוקות ומוגלדות 
 50%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר

 משטח הפרי

60%  

 -נזק איכותי
 קשה

 11מעל 
 מ"מ

איכותי בינוני ו/או מכת שמש פגיעות חמורות מנזק 
משטח הפרי ו/או  51%קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך שהפרי אינו ראוי  מכת שמש קשה
 ואינו משווק ווק ילש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 )*( דובדבן, גודגדן

 סווג
שטח 
 פגיעה 

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

מ"מ   תקין  0%  ללא נזק 0

-נזק איכותי
 בינוני

 5%עד 
משטח 
קליפת 

  הפרי

 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
 סמ"ר  0.15 -בשטח כולל של כ

40% 

 -נזק איכותי
 קשה

 5%מעל 
משטח 
קליפת 

 הפרי

ו/או פגיעות בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות 
)כולל סדקים ופיצוצים( בקליפת הפרי עמוקות 

 ואינו משווק ווק יהגורמות לכך שהפרי אינו ראוי לש
 100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

בקרות נזק איכותי כתוצאה מגשמים שירדו בשלב הבשלת הפרי  -בדובדבן ובגודגדן בלבד  )*(
בפיצוצים ובסדקים בפרי, יופחת משיעור הנזק האיכותי בשטח הניזוק פחת נורמטיבי המתבטא 

 ביתר הזנים. 10%בזן צ'יינוק, ובשיעור של  20%בשיעור של 
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 חבוש

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 דרגת הנזק תיאור מילולי

 מ"מ 8עד  תקין
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.5בשטח כולל עד 
0%  

נזק 
 קל -איכותי

8 - 11 
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  1סמ"ר עד  0.5 -בשטח כולל גדול מ
20%  

נזק 
-איכותי
 בינוני

11 - 20 
בשטח כולל בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 

סמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  3.14סמ"ר עד  1 -גדול מ
 סמ"ר 3.14בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותו

40%  

נזק 
-איכותי
 קשה

 מ"מ 20מעל 
פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני הגורמות לכך 

 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש
70%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 ליצ'ילונגן, 

 סווג
פגיעה  קוטר

 )מ"מ(
 דרגת הנזק תיאור מילולי

 0% סמ"ר 0.5כתם חום ו/או נקרוטי בשטח כולל עד  מ"מ 8עד  תקין

נזק איכותי 
 בינוני-

11 - 8 
סמ"ר  0.5 -כתם חום ו/או נקרוטי בשטח כולל הגדול מ

 סמ"ר 1עד 
50% 

נזק איכותי 
 קשה -

 מ"מ 11מעל 
לכך  מותהגור פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני

 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש
100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 מנגו

 דרגת הנזק תיאור מילולי סווג

 0% כולל הצהבה קלה של הקליפה )בזנים ירוקים( תקין

-נזק איכותי
 בינוני

מ"מ  10כתם חום בקוטר עד  ו/או קרוב להלבנהכתם צהוב חזק עד 
ו/או פגיעות מוגלדות ושיטחיות בקליפת הפרי  במרכז האזור הפגוע

סמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  1סמ"ר עד  0.5 -בשטח כולל גדול מ
 . .סמ"ר 1ועמוקות בקליפת הפרי בשטח כולל עד 

50% 

-נזק איכותי
 קשה

ו/או פגיעות חמורות מנזק  כתם נקרוטי שחור במרכז האזור הפגוע
 ואינו משווק ווק ים לכך שהפרי אינו ראוי לשמיהגור -איכותי בינוני 

100% 

 נזק כמותי
, בהתאם אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר

ושבעקבותיו המבוטח הפסיק את הגידול,  להגדרה המופיעה בחוזה
 בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של המעריך.

70% 

 נזק כמותי
, בהתאם אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר

, ובמידה והמבוטח ממשיך בגידול יתרת להגדרה המופיעה בחוזה
 היבול, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של המעריך

80% 

בקרות נזק איכותי כתוצאה מנזקי חום המתבטא במכות שמש בפרי, יופחת משיעור הנזק  -מנגו ב )*(
   .5%האיכותי בשטח הניזוק פחת נורמטיבי בשיעור של 
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 משמש

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 נזק

 מ"מ 4עד  תקין
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

מכת שמש קלה ו/או סמ"ר  0.12בשטח כולל עד 
 משטח הפרי 20%ששטחה עד 

0%  

 -נזק איכותי
 קל

4 - 7 
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת  סמ"ר 0.4סמ"ר עד  0.12 -כולל גדול מ
 משטח הפרי 35%שמש קלה ששטחה עד 

20%  

-נזק איכותי
 בינוני

7 - 9.5 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  0.7סמ"ר עד  0.4 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותומוגלדות 
 50%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר 0.7

 משטח הפרי

60%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 9.5מעל 

ו/או מכת  פגיעות חמורות יותר מנזק איכותי בינוני
 משטח הפרי 51%שמש קלה ששטחה עולה על 

 כתוצאה בפרי פיצוצים/או ו ו/או מכת שמש קשה
ואינו ווק ילכך שהפרי אינו ראוי לש יםהגורמ מגשם

 משווק 

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 נקטרינה

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 4עד  תקין

 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
ו/או מכת שמש קלה  סמ"ר 0.12בשטח כולל עד 

ו/או שפשופים  משטח הפרי 20%ששטחה עד 
משטח  50%בקליפת הפרי ששטחם הכולל עד 

 הפרי

0%  

 -נזק איכותי
 קל

4 - 8 
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת סמ"ר  0.5סמ"ר עד  0.12 -כולל גדול מ
 משטח הפרי 35%שמש קלה ששטחה עד 

35%  

-נזק איכותי
 בינוני

8 - 11 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  1סמ"ר עד  0.5 -כולל גדול מ 

בשטח כולל עד בקליפת הפרי עמוקות ומוגלדות 
 50%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר 1

ו/או שפשופים בקליפת הפרי  משטח הפרי
 משטח הפרי 50%ששטחם הכולל עולה על 

70%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ  11מעל 

פגיעות חמורות יותר מנזק איכותי בינוני ו/או מכת 
משטח הפרי  51%שמש קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך שהפרי אינו  ו/או מכת שמש קשה
 ואינו משווק ווק יראוי לש

100%  

  נזק כמותי

אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 
 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר

ושבעקבותיו המבוטח הפסיק את הגידול, בכפוף 
 לקבלת אישור מראש ובכתב של המעריך

70% 

  נזק כמותי

מקרה הביטוח היה בשלב אובדן יבול שערב קרות 
, ובמידה , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר

והמבוטח ממשיך בגידול יתרת היבול, בכפוף 
 לקבלת אישור מראש ובכתב של המעריך

80% 
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 ענבי מאכל

 תיאור מילולי סווג
דרגת 
 הנזק

 0% גרגרים פגועים באשכול 4עד  תקין

 -נזק איכותי
 קל

גרגרים, שבעקבות ניקויו לא ניתן  10 -אשכול שניזוק באופן קל, כ
 יהיה לראות עליו נזק

10% 

-נזק איכותי
 בינוני

 25% "קשה" -אשכול שניזוק ברמה שבין "קל" ל

-נזק איכותי
 קשה

אשכול שנפגע קשה אך עדיין ניתן לשווק מבחינת משקל ומראה 
גרם, רציפות גרגרים סבירה אף כי לא  180)משקל מינימלי 

 מלאה(
50% 

-איכותי נזק 
 מוחלט

 -אשכול שאינו ניתן לשווק מבחינת משקל ומראה )משקל פחות מ
גרם, דלילות גרגרים רבה מדי( או נזק מוחלט לאשכול בשלב  180

 הלבלוב והפריחה
100% 

 פיג'ויה

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 4עד  תקין
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.12בשטח כולל עד 
0%  

 -נזק איכותי
 קל

4 - 7 
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר 0.4סמ"ר עד  0.12-בשטח כולל גדול מ
20%  

-נזק איכותי
 בינוני

7 - 9.5 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  0.7סמ"ר עד  0.4 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותומוגלדות 
 סמ"ר 0.7

60%  

 -נזק איכותי
 קשה

 9.5מעל 
 מ"מ

הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 , ספוטהפיטאיה זוחלת

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 0%  ללא נזק מ"מ 0 תקין

 -נזק איכותי
 בינוני

 40%  סמ"ר 0.5פגיעות שטחיות קלות בשטח כולל עד  מ"מ 8עד 

 -נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 8מעל 
הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני

 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש
 100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 
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 פפאיה

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 11עד  תקין
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  1בשטח כולל עד 
0%  

-איכותינזק 
 קל

11 - 16 
 בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר 2סמ"ר עד  1 -בשטח כולל גדול מ
20%  

-נזק איכותי
 בינוני

16 - 22 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  3.8סמ"ר עד  2 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד בקליפת הפרי עמוקות ומוגלדות 
 סמ"ר 3.8

60%  

-נזק איכותי
 קשה

 22מעל 
 מ"מ

הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 

 צבר

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 8עד  תקין
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  1עד 
0% 

-נזק איכותי
 בינוני

8- 20 
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר 3.14סמ"ר עד  1 -גדול מ
50% 

-נזק איכותי
 קשה

 20מעל 
 מ"מ

הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 קיווי

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 5עד  תקין
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.2עד 
0%  

 -נזק איכותי
 קל

5 - 8 
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר 0.5סמ"ר עד  0.2 -גדול מ
20%  

-נזק איכותי
 בינוני

8 - 11 
בשטח כולל בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 

סמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  1סמ"ר עד  0.5 -גדול מ
 סמ"ר 1עד  בשטח כולל בקליפת הפרי עמוקותו

40%  

-נזק איכותי
 קשה

 11מעל 
 מ"מ

הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 
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 בבית צמיחהקרמבולה 

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 5עד  תקין
 בשטח כוללבקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 20%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד סמ"ר  0.2עד 
 משטח הפרי

0%  

-נזק איכותי
 קל

5 - 8 
בשטח כולל בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 

ו/או מכת שמש קלה  סמ"ר 0.5עד סמ"ר  0.2 -גדול מ
 משטח הפרי 35%ששטחה עד 

20%  

-נזק איכותי
 בינוני

8 - 11 

בשטח כולל בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  1סמ"ר עד  0.5 -גדול מ

 ו/או  סמ"ר 1בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותו
 משטח הפרי 50%מכת שמש קלה ששטחה עד 

60%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 11מעל 
ו/או מכת שמש קלה  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני

משטח הפרי ו/או מכת שמש  51%ששטחה עולה על 
 ואינו משווק ווק יהגורמות לכך שהפרי אינו ראוי לש קשה

100%  

  נזק כמותי
, אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר

 המופיעה בחוזהבהתאם להגדרה 
70% 

 )*( רימון

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 נזק

 מ"מ 20עד  תקין
בשטח כולל עד בקליפת הפרי שטחיות ו מוגלדות פגיעות

משטח  20%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד סמ"ר  3
 הפרי

0%  

-נזק איכותי
 קל

20 - 35 

בשטח כולל בקליפת הפרי  ות ושיטחיותמוגלד פגיעות
סמ"ר ו/או חתכים מוגלדים  10סמ"ר עד  3 -גדול מ

ו/או מכת שמש  סמ"ר 10בשטח כולל עד בקליפת הפרי 
 משטח הפרי 35%קלה ששטחה עד 

 40% 

-נזק איכותי
 בינוני

35-75 
בקליפת הפרי בשטח כולל מוגלדות ושיטחיות  פגיעות
 50%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר 10 -גדול מ

 משטח הפרי
80%  

 -נזק איכותי
 קשה

 מעל 
 מ"מ 75

פגיעות מוגלדות ושיטחיות בקליפת הפרי בשטח כולל 
משטח הפרי ו/או מכת שמש קלה  51%העולה על 

משטח הפרי ו/או מכת שמש  51%ששטחה עולה על 
 ואינו משווק ווק יהגורמים לכך שהפרי אינו ראוי לש קשה

100% 

  נזק כמותי
, אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר

 בהתאם להגדרה המופיעה בחוזה
70% 

בקרות נזק איכותי כתוצאה מנזקי חום המתבטא במכות שמש בפרי, יופחת משיעור  - ברימון )*(
  .5%הנזק האיכותי בשטח הניזוק פחת נורמטיבי בשיעור של 
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 שזיף

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 4עד  תקין
בשטח כולל עד בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

משטח  20%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד סמ"ר  0.12
 הפרי

0%  

-נזק איכותי
 קל

4 - 7 
בשטח כולל גדול בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 

ו/או מכת שמש קלה ששטחה סמ"ר  0.4סמ"ר עד  0.12 -מ
 משטח הפרי 35%עד 

20%  

-נזק איכותי
 בינוני

7 - 10 

בשטח כולל גדול בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
 עמוקותוסמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  0.8סמ"ר עד  0.4 -מ

ו/או מכת שמש  סמ"ר 0.8בשטח כולל עד  בקליפת הפרי
 משטח הפרי 50%קלה ששטחה עד 

60%  

-נזק איכותי
 קשה

 10מעל 
 מ"מ

ו/או מכת שמש קלה  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
 משטח הפרי ו/או מכת שמש קשה 51%ששטחה עולה על 

 ואינו משווק ווק יהגורמות לכך שהפרי אינו ראוי לש
100%  

  נזק כמותי

, אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר
ושבעקבותיו המבוטח  בהתאם להגדרה המופיעה בחוזה

הפסיק את הגידול, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של 
 המעריך

70% 

  נזק כמותי

, אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר
, ובמידה והמבוטח בהתאם להגדרה המופיעה בחוזה

ממשיך בגידול יתרת היבול, בכפוף לקבלת אישור מראש 
 ובכתב של המעריך

80% 

  שסק 

 סווג
קוטר 
פגיעה 
 )מ"מ(

 תיאור מילולי
דרגת 
 הנזק

 מ"מ 3עד  תקין
בשטח כולל עד בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.07
0%  

 -נזק איכותי
 קל

3 - 5.5 
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.25סמ"ר עד  0.07 -גדול מ
20%  

-נזק איכותי
 בינוני

5.5 - 8 

בשטח כולל בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  0.5סמ"ר עד  0.25 -גדול מ

, סמ"ר 0.5בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותו
 0.5בשטח עד כתם נקרוטי  -במקרה של מכות שמש 

 סמ"ר

50%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 8מעל 
הגורמות לכך שהפרי  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני

 ואינו משווק ווק יאינו ראוי לש
100%  

  נזק כמותי
, אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב בוסר

 בהתאם להגדרה המופיעה בחוזה
100% 
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 שעונית

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 4עד  תקין
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד  סמ"ר 0.12עד 
 משטח הפרי  20%

0%  

 8 - 4 קל -נזק איכותי
בשטח כולל בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 ו/או מכת שמשסמ"ר  0.5סמ"ר עד  0.12 -גדול מ
 משטח הפרי 35%קלה ששטחה עד 

20%  

 11 - 8 בינוני-נזק איכותי

בשטח כולל בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות מוגלדות  1סמ"ר עד  0.5 -גדול מ 

ו/או  סמ"ר 1בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותו
 משטח הפרי 50%מכת שמש קלה ששטחה עד 

70%  

 מ"מ 11 מעל קשה-נזק איכותי

ו/או מכת  פגיעות חמורות יותר מנזק איכותי בינוני
משטח הפרי ו/או  51%שמש קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך שהפרי אינו ראוי מכת שמש קשה 
 ואינו משווק ווק ילש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 תאנה

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 4עד  תקין
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.12כולל עד 
0%  

 7 - 4 קל -נזק איכותי
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.4סמ"ר עד  0.12 -כולל גדול מ
20%  

-נזק איכותי
 בינוני

7 - 9.5 

בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר ו/או פגיעות  0.7סמ"ר עד  0.4 -כולל גדול מ

בשטח כולל עד  בקליפת הפרי עמוקותומוגלדות 
 סמ"ר 0.7

60%  

 מ"מ 9.5מעל  קשה-נזק איכותי
הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני

 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש
100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 , בהתאם להגדרה המופיעה בחוזהבוסר
70% 

 תמר

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 10עד  תקין
בשטח בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 

 סמ"ר  0.8כולל עד 
0%  

 20 - 10 קל -נזק איכותי
בשטח בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 

 סמ"ר  3.14סמ"ר עד 0.8 -כולל גדול מ
20%  

 מ"מ 20מעל  קשה-נזק איכותי
הגורמות לכך  פגיעות חמורות מנזק איכותי קל

 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש
60%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה בשלב 

 להגדרה המופיעה בחוזה, בהתאם בוסר
70% 
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 זני תפוח עץ ירוק( -)כל הזנים, למעט  אדום עץ תפוח

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 8עד  תקין

בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
ו/או מכת שמש  סמ"ר 0.5בשטח כולל עד 

ו/או  משטח הפרי 20%קלה ששטחה עד 
שפשופים בקליפת הפרי ששטחם הכולל עד 

 בשטח הפרי 50%

0%  

 -נזק איכותי
 קל

8 - 11 

בקליפת הפרי פגיעות מוגלדות ושטחיות 
סמ"ר  1סמ"ר עד  0.5 -גדול מ בשטח כולל

 35%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד 
 משטח הפרי

20%  

-איכותינזק 
 בינוני

11 - 20 

בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר  3.14סמ"ר עד  1 -בשטח כולל גדול מ

 בקליפת הפרי עמוקותוו/או פגיעות מוגלדות 
ו/או מכת שמש  סמ"ר 3.14בשטח כולל עד 

ו/או  משטח הפרי 50%קלה ששטחה עד 
שפשופים בקליפת הפרי ששטחם הכולל 

 משטח הפרי 50%עולה על 

70%  

-נזק איכותי
 קשה

 מ"מ 20מעל 

ו/או מכת  פגיעות חמורות מנזק איכותי בינוני
משטח  51%שמש קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך הפרי ו/או מכת שמש קשה 
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100%  

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה 

המופיעה , בהתאם להגדרה בשלב בוסר
 בחוזה

70% 
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 ירוק עץ תפוח

פינק   'י,פוגענה, , דאונר סאן , זהוב,גאלה גיילגאלה, גרנד, גרניסמית,  ,אמפייראוזרק, הזנים: )
   )*( (גלו רוזיפינק,  קריספי, ליידי

 סווג
קוטר פגיעה 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

 מ"מ 5עד  תקין

בקליפת הפרי שטחיות מוגלדות ופגיעות 
ו/או מכת שמש  סמ"ר 0.2בשטח כולל עד 

ו/או  משטח הפרי 20%קלה ששטחה עד 
שפשופים בקליפת הפרי ששטחם הכולל עד 

 בשטח הפרי 50%

0%  

-נזק איכותי 
 קל

5 - 8 

בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
 סמ"ר 0.5סמ"ר עד  0.2 -בשטח כולל גדול מ

 35%ו/או מכת שמש קלה ששטחה עד 
 משטח הפרי

20%  

 -נזק איכותי
 בינוני

11 - 8  

בקליפת הפרי שטחיות ופגיעות מוגלדות 
סמ"ר  1סמ"ר עד  0.5 -בשטח כולל גדול מ

 בקליפת הפרי עמוקותוו/או פגיעות מוגדלות 
ו/או מכת שמש קלה  סמ"ר 1בשטח כולל עד 

ו/או  משטח הפרי 50%ששטחה עד 
שפשופים בקליפת הפרי ששטחם הכולל 

 משטח הפרי 50%עולה על 

70% 

 -נזק איכותי
 קשה

מ"מ 11מעל   

זק איכותי בינוני ו/או מכת פגיעות חמורות מנ
משטח  51%שמש קלה ששטחה עולה על 

הגורמות לכך ו/או מכת שמש קשה  הפרי
 ואינו משווק ווק ישהפרי אינו ראוי לש

100% 

  נזק כמותי
אובדן יבול שערב קרות מקרה הביטוח היה 

, בהתאם להגדרה המופיעה בשלב בוסר
 בחוזה

70% 

בקרות נזק איכותי כתוצאה מנזקי חום המתבטא במכות שמש  - עץ בזנים הירוקים של תפוח )*(
 .5%בפרי, יופחת משיעור הנזק האיכותי בשטח הניזוק פחת נורמטיבי בשיעור של 

פקאן,  פיטנגו, פטל,מקדמיה, טנה, זיתי מאכל, ואוסנה, באגוז המלך, 
 , תות עץשקדשיזף, 

 סווג
פגיעה קוטר 

 )מ"מ(
 תיאור מילולי

דרגת 
 הנזק

  נזק כמותי
אובדן יבול, בהתאם להגדרה המופיעה 

 בחוזה
100% 
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  מורחבמסלול ביטוח  - 2120חוזה ביטוח פירות לעונת ל 4נספח 

 גידולי הפירות המבוטחים וטבלת יבולים נורמטיביים

קוד 
 גידול

 תאור גידול

שנת הנטיעה 
ממנה יחשב 
המטע למניב 

 2021בעונת 

יבול 
 נורמטיבי

 לשנת ניבה
 ראשונה
 )בטון לדונם(

יבול 
נורמטיבי  
 לשנת ניבה

  שניה
 )בטון לדונם(

יבול נורמטיבי 
 לשנת ניבה
 שלישית

 ואילך )בוגר(
 )בטון לדונם(

 0.60 - 0.40 0.20 0.10 2015 (8אגוז המלך ) 47
 1.90 1.50 1.00 2018 אגס 9

 0.80- 1.00 0.40 0.20 2018 (1) אוכמניות 49
 1.00 1.00 0.75 2019  צמיחה בבית אוכמניות 109

 1.00 0.50 0.25 2020 אוסנה 90
 1.50 1.00 0.60 2018 אנונה 17
 0.00 0.00 4.00 2021 אננס בכיסוי 60
 2.00 1.50 0.70 2017 מאוחר אפרסמון 18
 1.00 1.00 0.70 2017 מוקדםאפרסמון  28
 2.60 2.00 2.00 2018 אפרסק מאוחר 7

 1.60 1.30 1.00 2018 אפרסק מוקדם 97
 1.00 0.50 0.30 2017 בבקו 42
 0.50 0.40 0.20 2016 בוטנה 43
 2.00 1.25 0.75 2018 גויאבה 5

 1.00 0.80 0.30 2018 דובדבן וגודגדן 44
 0.80 0.60 0.50 2017 זיתי מאכל 22
 1.90 1.50 1.00 2018 חבוש 3

 1.00 0.50 0.30 2017 לונגן 58
 1.00 0.30 0.10 2017 ליצ'י 31
 2.30 0.70 0.40 2017 מנגו 45
 0.30 0.20 0.10 2016 מקדמיה 37
 1.25 1.00 0.40 2018 משמש 8

 2.50 2.35 2.00 2018 נקטרינה מאוחרת 25
 1.30 1.30 0.70 2018 נקטרינה מוקדמת 95
 1.00 0.50 0.30 2017 ספוטה לבנה/שחורה 56
 2.00 2.00 1.80 2018 ענבי מאכל ביניים 27
 2.50 2.50 2.20 2018 ענבי מאכל מאוחרים  41
 1.60 1.60 1.40 2018 ענבי מאכל מוקדמים  1

 1.00 0.50 0.25 2019 פטל 50
 0.80 0.80 0.50 2017 פיג'ויה 36

48 
  -יה זוחלת זני חורף אפיט

 בכיסוי רשת
2018 0.20 0.40 1.60 

 2.00 0.50 0.25 2018 בכיסוי רשת -יה זוחלת זני קיץ אפיט 53
 2.00 0.50 0.25 2018 )קובו( יה עמודיתאפיט 54
 1.00 0.50 0.30 2017 פיטנגו 51
 7.00 7.00 7.00 2021 (7פפאיה בבית צמיחה ) 63
 4.00 4.00 4.00 2021 (7) פפאיה בבית רשת 39
 0.25 0.05 0.02 2015 פקאן 19
 1.00 1.00 0.40 2018 צבר 40
 2.00 1.50 0.50 2018 ויוקי 32
 1.50 1.20 0.80 2018 קרמבולה בבית צמיחה 68
 2.00-2.50 1.00 0.60 2018 (5) רימון 4

 2.00 1.50 0.75 2018 שזיף אירופי 24
 1.50 1.20 0.80 2018 שזיף יפני 2

 1.00 0.50 0.30 2018 שיזף 52
 1.50 0.75 0.30 2018 שסק 15
 1.50 0.75 0.30 2018 בכיסוישסק  55
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קוד 
 גידול

 תאור גידול

שנת הנטיעה 
ממנה יחשב 
המטע למניב 

 2021בעונת 

יבול 
 נורמטיבי

 לשנת ניבה
 ראשונה
 )בטון לדונם(

יבול 
נורמטיבי  
 לשנת ניבה

  שניה
 )בטון לדונם(

יבול נורמטיבי 
 לשנת ניבה
 שלישית

 ואילך )בוגר(
 )בטון לדונם(

 1.40 1.40 0.80 2021 (6) שעונית )פסיפלורה( 75
 0.07 0.05 0.02 2018 שקד בעל 112

 0.12 0.10 0.05 2018 (4) שקד שלחין 12
 2.00 0.70 0.50 2018 תאנה 14
 1.00 0.80 0.50 2018 תות עץ 73
 1.20-2.80 0.80 0.40 2017 (2) תמר טרי 23
 0.60-1.10 0.40 0.20 2017 (3) תמר יבש 33
 1.20-2.00 0.80 0.40 2017 (2) תמר לח 13
 0.60-1.10 0.40 0.20 2017 (3) תמר מג'הול 93
 3.12 2.00 1.50 2018 תפוח עץ 6

למען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים נורמטיביים  -
 למטע שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.

חלוקת המינים המפורטת לעיל, מותנית בהצהרת המבוטח מראש, וכפופה למען הסר ספק, יובהר כי  -
 .לממצאי המעריך בפועל

 .לחוזה זה 2חלוקת מיני פירות למוקדמים ולמאוחרים, כמפורט לעיל, תקבע לפי המפורט בנספח  -

ממנה יחשב המטע למניב הנה לצורך ביטוח אסונות טבע בלבד )חלק ב' לחוזה  שנת הנטיעה -
  הביטוח(.

בביטוח אסונות  לשנת הניבה הראשונה במקרה של שילוד או החלפת זן, ייקבע היבול הנורמטיבי -
 יבול הנורמטיבי לשנת ניבה שניה.המפורט בטבלה לעיל ללפי  טבע )חלק ב' לחוזה הביטוח(

 טון לדונם. 0.80הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה השלישית : אוכמניות (1)
 .טון לדונם 1.00הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה הרביעית ואילך )בוגר(

 טון לדונם. 1.20הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה השלישית : תמר לח/טרי (2)
 טון לדונם. 1.60הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה הרביעית 

 טון לדונם. 2.00הנו  הנורמטיבי בשנת הניבה החמישית היבול
 טון לדונם. 2.80הנו  (תמר טריהיבול הנורמטיבי בשנת הניבה השישית ואילך )

 טון לדונם. 0.60הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה השלישית : תמר יבש/מג'הול (3)
 טון לדונם. 0.80הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה הרביעית 
 טון לדונם. 0.90הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה החמישית

 טון לדונם. 1.10הנו  ואילך )בוגר( שישיתהיבול הנורמטיבי בשנת הניבה ה

 מהמפורט בטבלה לעיל. 70%היבול הנורמטיבי יחושב לפי  בשקד אורגני (4)

 טון לדונם. 2.00וונדרפול( הנו : היבול הנורמטיבי בשנת הניבה השלישית ואילך )למעט בזן רימון( 5)
 טון לדונם. 2.50היבול הנורמטיבי בשנת הניבה השלישית ואילך בזן וונדרפול הנו 

 .2021באפריל  30אם ניטע עד  2021: מטע שעונית ייחשב כמניב לראשונה בשנת  שעונית( 6)

 2021: מטע פפאיה הגדל בבית צמיחה ייחשב כמניב לראשונה בשנת /בבית רשתפפאיה בבית צמיחה( 7)
 .2021באפריל  30אם ניטע עד 

 טון לדונם. 0.40הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה השלישית : אגוז מלך (8)
 טון לדונם 0.50הנו  היבול הנורמטיבי בשנת הניבה הרביעית  
 טון לדונם 0.60הנו  ואילך )בוגר( היבול הנורמטיבי בשנת הניבה החמישית  
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 5נספח 

הסכומים המירביים ודמי ביטוח לביטוח אסונות טבע  הפיצויטבלת סכומי 

 לטון ש"ח ב

 קוד 
 גידול

 תאור 
 גידול

 פיצויסכום 
 מירבי 
רמת 
 א'  ביטוח

 /ט₪

 דמי 
 ביטוח 
רמת 

  *א' ביטוח
 /ט₪

 פיצויסכום 
 מירבי 
רמת 
 ב'  ביטוח

 /ט₪

 דמי 
 ביטוח 
רמת 

  *ב' ביטוח
 /ט₪

 6.10 1,270 5.00 1,150 אגוז המלך 47

 20.50 1,610 18.00 1,460 אגס 9

 6.10 1,400 5.00 1,270 אוכמניות 49

     320.00 16,000 צמיחה בבית אוכמניות 109

 6.10 1,400 5.00 1,270 אוסנה 90

 23.00 2,680 19.00 2,440 אנונה 17

 4.60 2,100 3.80 1,910 אננס בכיסוי 60

 18.80 1,760 15.50 1,600 מאוחר אפרסמון 18

 10.90 1,760 9.00 1,600 מוקדםאפרסמון  28

 19.30 1,690 16.00 1,540 אפרסק מאוחר 7

 16.30 2,400 13.50 2,180 אפרסק מוקדם 97

 6.00 1,230 5.00 1,120 בבקו 42

 4.90 1,400 4.00 1,270 בוטנה 43

 10.90 1,400 9.00 1,270 גויאבה 5

 58.10 3,080 48.00 2,800 דובדבן וגודגדן 44

 75.00 2,200 62.00 2,000 זיתי מאכל 22

 6.10 720 5.00 650 חבוש 3

 6.00 1,230 5.00 1,120 לונגן 58

 108.10 4,000 56.00 2,280 ליצ'י 31

 25.80 1,800 21.50 1,650 מנגו 45

 4.90 1,400 4.00 1,270 מקדמיה 37

 36.20 2,130 30.00 1,940 משמש 8

 22.00 1,740 18.20 1,580 נקטרינה מאוחרת 25

 8.00 2,680 6.60 2,440 נקטרינה מוקדמת 95

 6.00 1,230 5.00 1,120 ספוטה לבנה/שחורה 56

 15.40 2,970 12.70 2,700 ענבי מאכל ביניים 27

 18.20 3,520 15.00 3,200 מאכל ביניים בכיסויענבי  70

 10.10 2,380 8.30 2,160 ענבי מאכל מאוחרים  41

 15.10 3,520 12.50 3,200 ענבי מאכל מאוחרים בכיסוי 77

 20.80 3,400 17.20 3,100 ענבי מאכל מוקדמים 1

 21.80 3,520 18.00 3,200 ענבי מאכל מוקדמים בכיסוי 87
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 קוד 
 גידול

 תאור 
 גידול

 פיצויסכום 
 מירבי 
רמת 
 א'  ביטוח

 /ט₪

 דמי 
 ביטוח 
רמת 

  *א' ביטוח
 /ט₪

 פיצויסכום 
 מירבי 
רמת 
 ב'  ביטוח

 /ט₪

 דמי 
 ביטוח 
רמת 

  *ב' ביטוח
 /ט₪

 6.10 1,400 5.00 1,270 פטל 50

 3.00 1,400 2.50 1,270 פיג'ויה 36

 10.90 1,820 9.00 1,650 בכיסוי רשת -יה זוחלת זני חורף אפיט 48

 10.90 1,820 9.00 1,650 בכיסוי רשת -יה זוחלת זני קיץ אפיט 53

 10.90 1,820 9.00 1,650 )קובו( יה עמודיתאפיט 54

 6.00 1,230 5.00 1,120 פיטנגו 51

 3.00 1,400 2.50 1,270 פפאיה בבית צמיחה 63

 3.00 1,400 2.50 1,270 פפאיה בבית רשת 39

     75.00 14,000 פקאן 19

 2.90 1,570 2.40 1,430 צבר 40

 8.50 1,960 7.00 1,780 יוקיו 32

 3.00 1,400 2.50 1,270 קרמבולה בבית צמיחה 68

 10.90 1,580 9.00 1,440 רימון 4

 19.30 1,690 16.00 1,540 שזיף אירופי 24

 24.10 1,690 20.00 1,540 שזיף יפני 2

 6.00 1,230 5.00 1,120 שיזף 52

 3.60 1,670 3.00 1,520 שסק 15

 3.60 2,340 3.00 2,130 שסק בכיסוי 55

 21.80 1,610 18.00 1,460 שעונית )פסיפלורה( 75

 146.70 20,000 120.00 18,000 שקד 12

 4.20 1,760 3.50 1,600 תאנה 14

 6.10 1,400 5.00 1,270 תות עץ 73

 5.60 2,750 3.50 2,500 תמר טרי 23

 16.80 7,400 10.50 6,400 תמר יבש 33

 8.00 3,850 5.00 3,500 תמר לח 13

 16.80 7,400 10.50 6,400 תמר מג'הול 93

 6.80 1,210 5.60 1,100 תפוח עץ 6
 

 לדונם בגין סיכון נגעי הסגר. ₪ 1.90* לדמי הביטוח יתווספו 

 הסגר נגעי סיכון התממשות בגין נזקים כי בזאת יובהר, לעיל האמור למרות
 גם וזאת, בלבד הבסיסי הביטוח ותעריפי הבסיסי הביטוח נורמות פי על יבוצע

 .זה חוזה לפי מורחב טבע אסונות ביטוח רכש המבוטח אם

מירביים  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצוילמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי ה
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או  הפיצויבאופן שבכל מקרה סכומי 

, הנמוך למיןפרי בתקופת הביטוח  מיןלפי התמורה הממוצעת שתתקבל בפועל עבור כל 
מביניהם.
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2120לחוזה ביטוח פירות לעונת  6נספח 

  לעצים במטעים מניביםאסונות טבע  ביטוח

 מירביים פיצויטבלת סכומי 

 קוד 
 גידול

 תאור הגידול

 א
 שנת

הנטיעה 
ממנה יחשב 
המטע למניב 

 2021בעונת 

 ב
 הפחת
 לכל
 - שנה

 באחוזים
 

 ג
 פיצויסכום 

מירבי 
לעקירת 

  -מטע 
 "ח/דונםש

 ד
 פיצויסכום 

מירבי 
 לשיקום

 -מטע 
 "ח/לדונםש

 630 6,300 3 2015 המלך אגוז 47

 585 5,850 3 2018 אגס 9

 1,045 10,450 17 2018 אוכמניות 49

 2,500 25,000 17  2019 צמיחה בבית אוכמניות 109

 565 5,650 17 2020 אוסנה 90

 435 4,350 5 2018 אנונה 17

 - 1,740 - 2021 (2) אננס בכיסוי 60

 545 5,450 4 2017 אפרסמון מאוחר 18

 545 5,450 4 2017 מוקדםאפרסמון  28

 520 5,200 7 2018 אפרסק מאוחר 7

 520 5,200 7 2018 אפרסק מוקדם 97

 435 4,350 5 2017 בבקו 42

 435 4,350 3 2016 בוטנה 43

 480 4,800 5 2018 גויאבה 5

 610 6,100 3 2018 דובדבן וגודגדן 44

 390 3,900 5 2017 זיתי מאכל 22

 585 5,850 5 2018 חבוש 3

 435 4,350 5 2017 לונגן 58

 630 6,300 5 2017 ליצ'י 31

 695 6,950 3 2017 מנגו 45

 655 6,550 3 2016 מקדמיה 37

 565 5,650 7 2018 משמש 8

 520 5,200 7 2018 נקטרינה מאוחרת 25

 520 5,200 7 2018 נקטרינה מוקדמת 95

 435 4,350 5 2017 לבנה/שחורה ספוטה 56

 785 7,850 4 2018 ביניים מאכל ענבי 27

 785 7,850 4 2018 ענבי מאכל מאוחרים  41

 785 7,850 4 2018 ענבי מאכל מוקדמים  1

 565 5,650 12 2019 פטל 50

 445 4,450 5 2017 פיג'ויה 36

 1,200 5,650 12 2018 שתר בכיסוי -יה זוחלת זני חורף אפיט 48

 1,200 5,650 12 2018 רשת בכיסוי -יה זוחלת זני קיץ אפיט 53
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 קוד 
 גידול

 תאור הגידול

 א
 שנת

הנטיעה 
ממנה יחשב 
המטע למניב 

 2021בעונת 

 ב
 הפחת
 לכל
 - שנה

 באחוזים
 

 ג
 פיצויסכום 

מירבי 
לעקירת 

  -מטע 
 "ח/דונםש

 ד
 פיצויסכום 

מירבי 
 לשיקום

 -מטע 
 "ח/לדונםש

 565 5,650 12 2018 )קובו( יה עמודיתאפיט 54

 435 4,350 5 2017 פיטנגו 51

 - 4,350 - 2021 (1פפאיה בבית צמיחה ) 63

 - 4,350 - 2021 (1בבית רשת ) פפאיה 39

 630 6,300 3 2015 פקאן 19

 - 3,250 5 2018 צבר 40

 870 8,700 4 2018 ויוקי 32

 785 7,850 4 2018 קרמבולה בבית צמיחה 68

 480 4,800 4 2018 רימון 4

 565 5,650 5 2018 שזיף אירופי 24

 565 5,650 5 2018 שזיף יפני 2

 565 5,650 5 2018 שיזף 52

 565 5,650 5 2018 שסק 15

 565 5,650 5 2018 שסק בכיסוי 55

 435 4,350 20 2021 (3שעונית )פסיפלורה( ) 75

 435 4,350 5 2018 שקד 12

 565 5,650 5 2018 תאנה 14

 565 5,650 10 2018 תות עץ 73

 1,390 13,900 3 2017 תמר טרי 23

 1,390 13,900 3 2017 תמר יבש 33

 1,390 13,900 3 2017 תמר לח 13

 1,390 13,900 3 2017 מג'הולתמר  93

 585 5,850 4 2018 תפוח עץ 6

ד' שבנספח זה הם סכומים מירביים -בטבלה בטורים ג' ו פיצוילמען הסר ספק יובהר, כי סכומי ה
שישולמו למבוטח בגין עקירת מטע או שיקום המטע בפועל בלבד, בכפוף לביצוע הפעולה בתוך חצי 

 שנה ממועד קרות מקרה הביטוח, ובהתאם לאישור המעריך. 

מרבי לעקירת מטע פפאיה ישולם רק במקרה של נזק מוחלט לשתילים בשנת נטיעה  פיצויסכום  (1)
 30 עד ניטע אם 2021 בשנת לראשונה כמניב ייחשב צמיחה בבית הגדל פפאיה מטע ראשונה.
 .2021 באפריל

מירבי לעקירת מטע אננס בכיסוי ישולם במקרה של נזק מוחלט לנצרים, בכפוף  פיצויסכום  (2)
חודשים  3יהיה  )לנצרים( להצגת חשבוניות על רכישת נצרים, ומועד סיום תקופת הביטוח לעצים

במהלכה ינתן כיסוי ביטוחי רק עבור נזק מוחלט לנצרים ללא כיסוי  לאחר גמר הקטיף בחלקה
 .ביטוחי לרכיב היבול

 .2021באפריל  30אם ניטע עד  2021מטע שעונית ייחשב כמניב לראשונה בשנת  (3)
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המירביים למטעים מניבים יהיו  הפיצויסכומי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים 
 :כדלקמן 

 :בקרות נזק מוחלט לעצים .א

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

עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה  ,היבול המבוטח לשטח הניזוקמ 70% פיצוי עבור
לחוזה  2' זבניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף מחודשת ולא יותר מארבע שנים, 

 .בשנה( 2%נת הנזק )לפי ריבית בשיעור מהוון לש

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

 מעריך ימצא, כי במטעהבמידה ועל פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף. 
 פיצויהניזוק לא קיימים כל אמצעי הייצור הנדרשים כאמור, יפחית המבטח מסכום ה

 .מעריךההמירבי את סכום אמצעי הייצור שנחסכו, לפי קביעת 

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

, היבול המבוטח לשטח הניזוקמ 70% תוספת פיצוי עבורהעצים הניזוקים כאמור לעיל, ב
בניכוי השתתפות עצמית כמפורט , לא יותר משנתיים בלבדעד ניבה מחודשת ו

 .בשנה( 2%לחוזה מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  2בסעיף ו' 

 :חלקי לעציםבקרות נזק  .ב

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

מהיבול המבוטח  70%לגובה של  עדבתוספת פיצוי עבור היבול החסר שבנספח זה, 
בניכוי ולא יותר משנתיים,  תחילת ניבה מחודשתלשטח הניזוק עבור כל שנה שעד ל
לחוזה מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  2' זהשתתפות עצמית כמפורט בסעיף 

 .בשנה( 2%

יובהר בזאת, כי קביעת גובה היבול החסר במטע הניזוק תתבצע על ידי המעריך  (2)
לפי חוזה  בעונת הנזק או בעונות העוקבות לעונת הנזק. ככל ותהא זכאות לפיצוי

לעיל, התשלום יתווסף לפיצוי בגין הנזק החלקי  1ביטוח זה כמוגדר בסעיף קטן 
 לעצים.

בגין נזק חלקי לעצים, כנקוב בטור ד' בטבלה שבנספח זה, הנו  הפיצוימוסכם, כי סכום  (3)
על ידי המבוטח לצורך  שנעשו בפועלהמירבי הניתן עבור הוצאות עיבוד  הפיצויסכום 

 מעריך.ההניזוקים, בכפוף לאישור  שיקום שטח העצים

 בנספח זהלמרות האמור לעיל, יובהר בזאת כי בהתממש סיכון נגעי הסגר כמוגדר  (4)
הפיצוי למבוטח יכלול אך ורק את מרכיב  –שיגרום לנזק חלקי לעצים המבוטחים 

עבודות השיקום בשטח העצים הניזוקים כאמור לעיל, ללא תשלום פיצוי בגין מרכיב 
 היבול המבוטח החסר.

 בטבלה שבנספח זה, ינוכה פחת לכל שנה ג'המירביים המפורטים בטור  הפיצוימסכומי  .ג
 המפורט הפחת לאחוז בהתאםו ,לטבלה' א טור לפי, הראשונה ההנבה משנת החל

 בטבלה לעיל.  'ב בטור

, למעט למטע שערב קרות הנזק הניב פרי בהיקף מסחרי 70%הפחת המירבי יעמוד על 
 .100%בהם הפחת המירבי יעמוד על  -בגידולים הבאים: שעונית, אוסנה, אוכמניות 
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2120חוזה ביטוח פירות לעונת ל 7נספח 

 אסונות טבע למטעים שאינם מניבים  ביטוח

 )חלק ב' לחוזה( הסכומים בש"ח לדונם

מסלול ביטוח  2021עונת פירות לבכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 
)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום תנאי  מורחב

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

)המפרט המצורף לחוזה זה, לרבות דמי מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה 
 הביטוח, השטח המבוטח, הגידול המבוטח, ופרטים נוספים(, יכריע האמור ברשימה.

, רשאי להלןכמפורט  על ידי המבוטח תמורת תשלום דמי ביטוח שישולמו ישירות ומראש למבטח .1
שאינו מניב, כל מין  הפירותהמבוטח לרכוש מהמבטח ביטוח אסונות טבע לעצים לכל שטח מטע 

בעניין  6יחולו, בשינויים המחויבים, כל הוראות נספח  אלו יםבנפרד, כמפורט בנספח זה. על מטע
 .מניבים, אלא אם כן נאמר אחרת בנספח זה למטעיםאסונות טבע 

 קוד 
 גידול

 גידול תאור
שנה 

ראשונה
* 

 שנה 
 שניה

* 

שנה 
שלישית

* 

שנה 
 רביעית

*  

שנה 
 חמישית

* 

שנה 
 שישית

* 

 החלפת 
 זן
* 

 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.00 4.40 המלך אגוז 47

 20.90  -   -   -  20.90 18.80 16.70 אגס 9

 8.00  -   -   -  8.00 7.20 6.40 אוכמניות 49

 160.00  -   -   -  160.00 144.00 128.00 צמיחה בבית אוכמניות 109

 11.00  -   -   -  11.00 9.90 8.80 אוסנה 90

 16.50  -   -   -  16.50 14.90 13.20 אנונה 17

 21.00  -   -  21.00 21.00 18.90 16.80 אפרסמון מאוחר 18

 21.00  -   -  21.00 21.00 18.90 16.80 מוקדםאפרסמון  28

 30.20  -   -   -  30.20 27.20 24.20 אפרסק מאוחר 7

 12.90  -   -   -  12.90 11.60 10.30 אפרסק מוקדם 97

 11.00  -   -   -  11.00 9.90 8.80 בבקו 42

 0.60  -  0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 בוטנה 43

 16.30  -   -   -  16.30 14.70 13.00 גויאבה 5

 18.00  -   -   -  18.00 16.20 14.40 וגודגדןדובדבן  44

 65.00  -   -  65.00 65.00 58.50 52.00 זיתי מאכל 22

 14.80  -   -   -  14.80 13.30 11.80 חבוש 3

 10.00  -   -   -  10.00 9.00 8.00 לונגן 58

 36.50  -   -  36.50 36.50 32.90 29.20 ליצ'י 31

 20.50  -   -  20.50 20.50 18.50 16.40 מנגו 45

 1.70  -  1.70 1.70 1.70 1.50 1.40 מקדמיה 37

 16.30  -   -  16.30 16.30 14.70 13.00 משמש 8

 47.60  -   -   -  47.60 42.80 38.10 נקטרינה מאוחרת 25

 18.40  -   -   -  18.40 16.60 14.70 נקטרינה מוקדמת 95
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 קוד 
 גידול

 גידול תאור
שנה 

ראשונה
* 

 שנה 
 שניה

* 

שנה 
שלישית

* 

שנה 
 רביעית

*  

שנה 
 חמישית

* 

שנה 
 שישית

* 

 החלפת 
 זן
* 

 10.00  -   -   -  10.00 9.00 8.00 /שחורהלבנה ספוטה 56

 20.30  -   -   -  20.30 18.30 16.20 ביניים מאכל ענבי 27

 20.30  -   -   -  20.30 18.30 16.20 ענבי מאכל מאוחרים  41

 20.30  -   -   -  20.30 18.30 16.20 ענבי מאכל מוקדמים  1

  -   -   -   -   -  8.90 7.90 פטל 50

 6.40  -   -  6.40 6.40 5.80 5.10 פיג'ויה 36

48 
יה זוחלת זני אפיט

 בכיסוי רשת -חורף 
14.20 17.80 19.60  -   -   -   -  

53 
יה זוחלת זני קיץ אפיט

 בכיסוי רשת -
14.20 17.80 19.60  -   -   -   -  

  -   -   -   -  19.60 17.80 14.20 יה עמודית )קובו(אפיט 54

 10.00  -   -   -  10.00 9.00 8.00 פיטנגו 51

  -   -   -   -   -   -  35.00 פפאיה בבית צמיחה 63

  -   -   -   -   -   -  35.00 פפאיה בבית רשת 39

 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 4.60 4.10 פקאן 19

 2.80  -   -   -  2.80 2.50 2.20 צבר 40

 13.00  -   -   -  13.00 11.70 10.40 ויוקי 32

68 
קרמבולה בבית 

 צמיחה
9.60 10.80 12.00  -   -   -  12.00 

 17.00  -   -   -  17.00 15.30 13.60 רימון 4

 22.00  -   -   -  22.00 19.80 17.60 שזיף אירופי 24

 28.50  -   -   -  28.50 25.70 22.80 שזיף יפני 2

 10.00  -   -   -  10.00 9.00 8.00 שיזף 52

 11.30  -   -   -  11.30 10.20 9.00 שסק 15

 11.30  -   -   -  11.30 10.20 9.00 שסק בכיסוי 55

  -   -   -   -   -   -  9.00 שעונית )פסיפלורה( 75

 13.50  -   -   -  13.50 12.20 10.80 שקד 12

 9.90  -   -   -  9.90 8.90 7.90 תאנה 14

 11.00  -   -   -  11.00 9.90 8.80 תות עץ 73

 13.50  -   -  13.50 13.50 12.20 10.80 תמר טרי 23

 13.50  -   -  13.50 13.50 12.20 10.80 תמר יבש 33

 13.50  -   -  13.50 13.50 12.20 10.80 תמר לח 13

 13.50  -   -  13.50 13.50 12.20 10.80 תמר מג'הול 93

 27.50  -   -   -  27.50 24.80 22.00 תפוח עץ 6

לדונם בגין סיכון נגעי הסגר. ₪ 1.90* לדמי הביטוח יתווספו 
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היבול הנורמטיבי של אותו מטע שאינו מניב לצורך חישובי נספח זה בלבד, יהיה כמפורט  .2
  .לחוזה ביטוח זה 4בנספח 

המירביים למטעים שאינם מניבים  הפיצויסכומי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים  .3
 : יהיו כדלקמן

  -למטע מנטיעה עד גיל שנה )כולל(  .א

, לפי לחוזה זה 6שנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  הפיצוימסכומי  70% .1
  העניין.

חלק ב' ל 2' זהשתתפות עצמית כמפורט בסעיף מסכום הפיצוי הכולל תנוכה  .2
 .הביטוח חוזהל

 -למטע מעל גיל שנה ועד גיל שנתיים )כולל(  .ב

, לחוזה זה 6שבנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  הפיצוימסכומי  80% .1
  העניין.לפי 

 חוזהחלק ב' לל 2' זהשתתפות עצמית כמפורט בסעיף מסכום הפיצוי הכולל תנוכה  .ג
 .הביטוח

 -למטע מעל גיל שנתיים ועד גיל שלוש )כולל(  .ד

, לחוזה זה 6שבנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  הפיצוימסכומי  90% .1
 לפי העניין.

למטע מעל גיל שנתיים  הפיצוילסכום  -במקרה של נזק מוחלט בלבד המחייב עקירה  .2
היבול הנורמטיבי, מ 70% ג' לעיל, יתווסף פיצוי עבור 3ועד גיל שלוש כאמור בסעיף 

 מהוון לשנת הנזק ולא יותר משנתייםעבור כל שנה עד לתחילת ניבה מחודשת 
 בשנה(. 2%)לפי ריבית בשיעור 

חלק ב' ל 2' זהשתתפות עצמית כמפורט בסעיף תנוכה הכולל מסכום הפיצוי  .3
 .הביטוח חוזהל

למטע בוגר שעבר שילוד ו/או  למטע אננס או למטע מעל גיל שלוש ועד גיל ארבע או .ה
 -שנטוע ו/או החלפת זן 

, לפי לחוזה זה 6שבנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  הפיצוימסכומי  100% .1
 העניין.

למטע מעל גיל שלוש  הפיצוילסכום  -במקרה של נזק מוחלט בלבד המחייב עקירה  .2
ועד גיל ארבע או למטע בוגר שעבר שילוד ו/או שנטוע ו/או החלפת זן כאמור בסעיף 

עד לתחילת היבול הנורמטיבי, עבור כל שנה מ 70% ד' לעיל, יתווסף פיצוי עבור 3
 2%)לפי ריבית בשיעור  מהוון לשנת הנזק משלוש שנים ניבה מחודשת ולא יותר

 בשנה(.

חלק ב' ל 2' זהשתתפות עצמית כמפורט בסעיף תנוכה כולל המסכום הפיצוי  .3
 .הביטוח חוזהל
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2120חוזה ביטוח פירות לעונת ל - 8נספח 

 באגס תוספת סיכון של מזיקים ומחלות -ביטוח אסונות טבע לעצים 

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

 חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

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

בזאת  , יינתן2021בעונת  אגסה יאשר רכש אצל המבטח ביטוח מורחב למטע מבוטחל .1
כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח אסונות טבע כמוגדר להלן, גם  לעצים מניבים ממין אגס בלבד

, וזאת בנוסף ליתר הסיכונים "(הנוסף הסיכוןלעצים מניבים עבור סיכון נוסף )להלן: "
 . זההמכוסים המפורטים בחוזה ביטוח 

מוסכם בין הצדדים, כי לעניין נספח זה בלבד, עצי אגס מניבים יחשבו כעצים שנטעו עד 
 )כולל(. 2019שנת 

אירוע מחלה או תקיפת מזיקים לעצים ממין פרי אגס בלבד, להלן פירוט הסיכון הנוסף:  .2
, ויושמו בפועל כל הוראות והמלצות ובתנאי שננקטו כל אמצעי המנע המקובלים בענף

 .שירות ההדרכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בכך  היובהר בזאת, כי מתן כיסוי ביטוחי למבוטח כנגד סיכון זה מותנ
  .2020שהמבוטח היה מבוטח אצל המבטח כנגד סיכון זה גם בעונת ביטוח 

כמוגדר בנספח זה להלן, אשר יגרם בקרות נזק חלקי או נזק מוחלט לעצי האגס המניבים,  .3
, ובתנאי שהנזק והסיכון אירעו במהלך תקופת הביטוחמהסיכון הנוסף  כתוצאה ישירה

להלן, עבור  5ישלם המבטח למבוטח, תגמולי ביטוח אסונות טבע לעצים כמוגדר בסעיף 
בניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בחלק ב' לחוזה השטח הניזוק לפי קביעת המעריך, 

 )הכל בשינויים המחויבים(. הביטוח ובכפוף לסעיפי ביטוח חסר ויתר

נזק מוחלט, נזק חלקי, שילוד מלא ושילוד חלקי יוגדרו לצורך  -למרות המוגדר בחוזה הביטוח .4
 נספח זה, כדלקמן:

נזק כתוצאה ממחלה או מזיק למטע אגס אשר בגינו קבע המעריך,  כי יש  - נזק מוחלט .א
 לעקור את העצים בשטח הניזוק.

או מזיק למטע אגס אשר בגינו קבע המעריך, כי לצורך  נזק כתוצאה ממחלה - נזק חלקי .ב
 שיקום המטע יש לבצע שילוד מלא או חלקי, כמוגדר להלן.

אשר בעקבותיו הענפים המרכזיים עד קרוב לגזע  כלחיתוך של  - שילוד מלא .1
 .ייגרם אובדן מוחלט של יבול העצים הניזוקים לשנה אחת לפחות

אשר בעקבותיו מהענפים המרכזיים עד קרוב לגזע  חלקחיתוך של  - שילוד חלקי .2
 . ייגרם אובדן חלקי של יבול העצים הניזוקים לשנה אחת לפחות
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 אופן חישוב תגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים בעקבות הסיכון הנוסף: .5

המירבי בגין נזק מוחלט לעצים במטע  פיצויסכום ה - בקרות נזק מוחלט לעצי האגס .א
יהיה לפי טור ב' בטבלה  שבגינו נעקרו העצים הניזוקים ופונו משטח המטעמניב 

בניכוי שבנספח זה להלן עבור כל שטח העצים הניזוקים בהתאם לקביעת המעריך, 
 .חוזה הביטוחחלק ב' לפחת כמוגדר להלן ובניכוי השתתפות עצמית כמוגדר ב

 לא יינתן כל פיצוי בגין  אובדן יבול עתידי.למען הסר ספק, 
המירבי עבור עקירת המטע ופינויו כנקוב בטור ב' בטבלה  פיצוייובהר, כי סכום ה

שבנספח זה, מותנה בקיומו של מטע תקין המניב פרי בהיקף מסחרי. במידה והמעריך 
המירבי בהתאם  פיצויימצא, כי המטע הניזוק אינו תקין כאמור, יקטין המבטח את סכום ה

 לערך השדה שקבע המעריך.

 המוגדר בטור ב'המירבי  פיצויבקרות נזק מוחלט לעצים, ינוכה פחת לכל שנה מסכום ה 
שנת לכל  2%בשיעור של  ,לעיל 1מניבים כמוגדר בסעיף בטבלה להלן עבור מטעים 

 .למטע שערב קרות הנזק הניב פרי בהיקף מסחרי ,60%-ולא יותר מ הנבה

המירבי בגין נזק חלקי לעצים במטע מניב  פיצויסכום ה - נזק חלקי לעצי האגסבקרות  .ב
יהיה לפי טור ג' בטבלה  שבגינו נעשה שילוד מלא בעצים הניזוקים ופונו הענפים שנחתכו

בניכוי שבנספח זה להלן עבור כל שטח העצים הניזוקים בהתאם לקביעת המעריך, 
  .הביטוחחוזה חלק ב' להשתתפות עצמית כמוגדר ב

שבגינו נעשה שילוד חלקי בעצים המירבי בגין נזק חלקי לעצים במטע מניב  פיצויסכום ה
יהיה לפי טור ד' בטבלה שבנספח זה להלן עבור כל  הניזוקים ופונו הענפים שנחתכו

בניכוי השתתפות עצמית כמוגדר שטח העצים הניזוקים בהתאם לקביעת המעריך, 
 . חוזה הביטוחחלק ב' לב

 הסר ספק, לא יינתן כל פיצוי בגין  אובדן יבול עתידי. למען

ד' בטבלה  -המירבי עבור שילוד המטע כנקוב בטורים ג' ו פיצוייובהר, כי סכום ה
שבנספח זה, מותנה בקיומו של מטע תקין המניב פרי בהיקף מסחרי. במידה והמעריך 

המירבי בהתאם  פיצויהימצא, כי המטע הניזוק אינו תקין כאמור, יקטין המבטח את סכום 
 לערך השדה שקבע המעריך.

בקרות מקרה ביטוח במסגרת נספח זה, מתחייב המבוטח לנקוט בכל אמצעי המנע  .ג
המקובלים בענף כדי למנוע את התפשטות המחלה ו/או המזיקים, בהתאם להוראות 
המעריך מטעם המבטח, לרבות פינוי של העצים שנעקרו והענפים שנחתכו משטח 

 המטע.

 לדונם(:)₪ המירביים  פיצוילהלן טבלת סכומי ה .ד

 א'
 מין

 הפרי

 ב'
 מירבי  פיצויסכום 

 לנזק מוחלט

 ג'
 מירבי  פיצויסכום 

 שילוד מלא -נזק חלקי ל

 ד'
 מירבי  פיצויסכום 

 שילוד חלקי-לנזק חלקי 

 585 1,755 5,850 אגס

סך תגמולי הביטוח שישלם המבטח לכל המבוטחים  - תקרת גבול אחריות המבטח .ה
 2021במסגרת נספח זה, הן במסלול ביטוח בסיסי והן במסלול ביטוח מורחב בעונת 

. במידה וסך תגמולי הביטוח יעלה על סכום ₪ 12,500,000לא יעלו על סכום של 
ביחס שבין גבול האחריות  -למבוטחים באופן יחסי  תגמולי הביטוחזה ישולמו 

 לסכום סך תגמולי הביטוח שחושבו.

בחלק ב' בחוזה הביטוח, תחולת הביטוח בקרות נזק לעצים כתוצאה  16למרות האמור בסעיף ה'  .6
 ממזיקים או מחלות מוחרגת מכל עצי הפרי למעט מעצי האגס, על פי הוראות נספח זה.

, אשר בוטחו ק על מטעי אגס מניביםלמען הסר ספק יובהר, כי הוראות נספח זה חלות ר .7
 .בביטוח מורחב 2020אצל המבטח בעונת 


