
 

 2021ספטמבר 

 סופי - עדכון נתוני יבול אזוריים -12/2020עונת  - ביטוח הכנסה - פלחה

 למגדלי הפלחה המבוטחים בביטוח הכנסה,

והמחיר לחיטה בחלוקה לאזורים כפי לאחר סיום עיבוד כלל נתוני חלקות המדגם מובאת להלן טבלת נתוני היבול 
 שהוגדרו בחוזה הביטוח.

)כולל לטון  ₪ 1,004 עומד על, כפי שהוגדר מראש בחוזה הביטוח, 2021מחיר הגרעינים בפועל לטון חיטה בחודש מאי 
 .מהמחיר המבוטח שהיה ידוע בעת תחילת הביטוח 16.9% -בכ הגבוהמחיר  -תוספת בגין הובלה(

 אזור רתיאו
 יבול 

 מבוטח 
 )ק"ג/ד'(

 יבול 
 בפועל 
 )ק"ג/ד(

 דונם /₪פיצוי 
 

 0.00 668 630 צפון מזרח - 1'אאזור 
 0.00 592 570 מרכזי - 2'אאזור 
 0.00 650 570 דרומי - 3'אאזור 
 0.00 483 630 צפון מערב - 4'אאזור 

 0.00 484 450 מערבי - 1אזור ב'
 0.00 534 450 מזרחי - 2אזור ב'
 0.00 669 400 מערבי - 1אזור ג'
 0.00 581 400 מזרחי - 2אזור ג'
 0.00 439 320 דרום מזרחי - 3אזור ג'
 0.00 519 450 רמת מנשה - 4אזור ג'
 0.00 571 400 מובלעת בקעת הארבל, נחל תבור וסובב כנרת - 5אזור ג'
 0.00 785 500 דרום רמת הגולן - 6אזור ג'
 0.00 592 400 דרום מערב - 7אזור ג'
 0.00 483 500 עמק חרוד - 8אזור ג'
 0.00 271 280 עין השלושה -כיסופים  - 1אזור ד'
 0.00 436 300 צפון מערבי - 2אזור ד'
 42.21 197 250 נתיבות עד צומת אורים - 3אזור ד'
 80.36 159 220 דרום מזרחי - 4אזור ד'
 3.06 236 220 צפון מזרחי - 5אזור ד'
 0.00 487 280 שדרות עד בית קמה - 6אזור ד'
 89.40 150 220 רהט -בית קמה  -נתיבות  - 7אזור ד'
 0.00 478 400 דרום מישור החוף - 8אזור ד'
 103.62 96 240 מערבי - 1אזור ה'
 195.98 4 130 אופקים - 2אזור ה'
 140.00 0 60 מזרחי - 3אזור ה'
 178.92 21 180 דרום מערבי - 4אזור ה'
 179.92 20 60 דרומי - 5אזור ה'

 171.89 28 110 גבעות גורל - 6האזור 
 0.00 522 400 כולל השקיית עזר - 1אזור ו'
 0.00 528 082 ללא השקיית עזר -צפון - 2אזור ו'
 0.00 383 082 ללא השקיית עזר -דרום - 3אזור ו'

אינם זכאים לפיצויי בצורת ממס רכוש הזכאים לפיצוי יפוצו רק לאחר שיובהר כי  7, ד5, ד4, ד3ד םבאזורימגדלים ה
 ו/או שהם זכאים להשלמה.

 .03-6270200לרשותכם בכל שאלה בנושא בטלפון  תומדממחלקת תביעות ע אושר


