
 

 

 2021 יולי

 2022/2021עונת ל שום ביטוחהנדון: 

 שלום רב, 

, מועצת הצמחים ענף הירקותבשיתוף עם  נערך . הביטוח2021/2022החלה ההרשמה לביטוח שום לעונת בימים אלו 

  .ושה"מנציגי המגדלים  ארגון מגדלי ירקות,

 :(2021/2022סעיפי הביטוח המלאים ניתן למצוא בחוזה ביטוח ירקות לעונת להלן מספר דגשים בביטוח שום )את 

  :מורחב לביטוח הצטרפותבעת ה

  :לנוכחות נמטודותהמיועד לנעיצה בדיקות מעבדה של חומר הריבוי לטופס הבקשה להצטרפות לביטוח יש לצרף 

  לנעוץדונם אותם בכוונתך  50מן החומר עבור כל במשקל חצי ק"ג לפחות יש לדגום לפחות דגימה אחת 

  בעונה הקרובה.
 הזריעה: פעולת ביצוע טרם, הריבוי בחומר לבדוק יש אותן המחלות גורמי 

 .ומייבוא מקומי מייצור ריבוי בחומר לבדוק יש אותו המחלה גורם הגידול שם

 Ditylenchus dipsaci שום

 .את הבדיקות יש למסור למעבדה לנמטולוגיה אשר בשירותים להגנת הצומח בבית דגן  

 לעונת שום בגידול מורחב טבע אסונות לביטוח להצטרף תוכל לא, כאמור מעבדה בדיקות העברת ללא כי יודגש 

2021/22.  

 טבע נזקי ביטוח

חל שינוי  מאוחרים היורדים בתקופת האביבכתוצאה מגשמים לצורך הכרת נזק מוחלט  -( 201בגידול שום )קוד 

אובדן יבול שבעת הנזק היה עדיין בקרקע והגשם מנע את הוצאתו מן הקרקע. היבול הניזוק ביבול המחושב כך ש

)במקום ק"ג לדונם לחלקה תקינה  1,000יהיה היבול שנותר בקרקע לפי קביעת המעריך, ולא יותר מההפרש שבין 

 ק"ג לדונם 1,000 -נאסף בפועל. יובהר כי הנזק יקבע בהתאם ליחס שבין היבול הניזוק לליבול שק"ג לדונם(  1,200

 .ק"ג לדונם( 1,200)במקום 

 :ומזיקים ממחלות כתוצאה ביטוח מקרה בקרות לפיצוי הזכאות תנאי, להזכירך

נבקשך להקפיד ולמלא אחר הנחיות ההדרכה. בכלל זה, אך לא רק, הנך מתבקש לפעול  2021/2022במהלך עונת הגידול 

 על פי ההנחיות הבאות כתנאי להכרה במקרה ביטוח כתוצאה ממחלות ומזיקים:

עליך לדאוג כי שטח הגידול יהיה מנוקז כראוי באופן שיאפשר להיכנס אליו זמן קצר לאחר הגשמים לצורך הדברת  (א

 שביה.מחלות, מזיקים וע

 השנים בחמש השושניים ממשפחת אחר גידול כל או שום, בצל בה שגידלו בקרקע שום לגדל אין - כרב הגידול (ב

   האחרונות.

 קרקע. וממזיקי ממחלות הגידול במהלך סבלו שלא משדות ורק אך ריבוי להשתמש בחומר להקפיד יש (ג

אותן במהירות  לנעוץדקות. לאחר הטבילה רצוי מאוד  5למשך  1% טרם הנעיצה יש לטבול את השננות בנמקור (ד

 האפשרית.
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 שום  - 201

 לצפון  פרט

 הגולן רמת

 30 אין 2,750 200 40% נובמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 30 אין 3,660 200 40% נובמבר - ספטמבר 28.60 15.00 ב'  

 30 אין 4,880 200 40% נובמבר - ספטמבר 40.80 21.10 ג'  

 30 אין 6,100 200 40% נובמבר - ספטמבר * - 30.30 ד'  

  לריבוישום  - 218

 ערבה

 בלבד

 30 אין 3,850 200 40% נובמבר - ספטמבר 16.60 25.00 א' (1)

 30 אין 5,600 200 40% נובמבר - ספטמבר 24.10 36.40 ב' (1)

 30 אין 7,000 200 40% נובמבר - ספטמבר 30.10 45.50 ג' (1)

 :שום לגידול וההערות הסייגים פירוט

 הערבה ולאזור, העניין לפי, הביטוח לחוזה 2-ו 1 נספחים לפי, בלבד מורחב לביטוח מיועד זה גידול קוד (1)

 .בלבד

 מצורף בזה דפון לגידול שום שנערך ע"י שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות.לנוחיותך 

המוצע לך, אין לראות בו מסמך מחייב ירקות לתשומת ליבך, מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח 

 על 2021/2022לעונת  ירקותואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

סעיפים שונים ובכללם סעיפי  כולל, הביטוח חוזה. ןעניין ועניי הסופי והמחייב והוא הקובע ךמהמס הואנספחיו כל 

 .בטרם רכישת הביטוח אותוהתניות, השתתפות עצמית וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא 

 .משווקי קנט לקבל אצל  ניתןפרטים נוספים 

 ךלשירות נשמח לעמוד

 בברכה מחלקת ביטוח קנט



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


