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 2022/2021פלחה לעונת  חוזה ביטוח

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

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

 "המבטח"( -)להלן 

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 
 נזקיו, שייגרמו לשטחי וגידולי הפלחה מהמינים המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה, המהווים חלק

ועד גבול אחריות המבטח בלתי נפרד ממנו, וזאת כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח, 
ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה המצורפת אליו, ומהווה חלק בלתי 
נפרד ממנו. מובהר בזאת כי, במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה לרשימה, יכריע האמור 

 ברשימה.

אותו לחוזה הביטוח  לפי חלק א' אפשריים: ביטוח הכנסה ביטוחיםחוזה הביטוח כולל שני יובהר, כי 
 בבעלל ו/או גידולי שיבולת שוע ו/או גידולי השעורה בבעלהחיטה  רשאים לרכוש רק עבור גידולי

רכישת ביטוח גידולי הפלחה.  עבור כל אותו רשאים לרכושלפי חלק ב' לחוזה הביטוח  ביטוח נזקי טבעו
מותנית ברכישת ביטוח נזקי ו/או שיבולת שועל בבעל  בבעל ו/או שעורה הכנסה עבור גידולי חיטה

מבוטחים גידולים התן כפל פיצוי לניובהר, כי בכל מקרה לא יי .אצל המבטח טבע לאותו הגידול
 .יםביטוחהבשני 

 הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1

 לקבלת הצעה לביטוח, הצעת הביטוח והרשימה.פוליסה זו, על נספחיה, לרבות טופס הזמנה 

 הרשימה .2

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

 הארגון .3

 ארגון עובדי הפלחה, אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ.

 השתתפות עצמית .4

ח, ושינוכה מסך תגמולי הביטוח, בהתאם לתנאי הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטו
 חוזה ביטוח זה, לרבות הרשימה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 תקופת החוזה .5

 .2022באוקטובר  19ועד ליום  2021באוקטובר  20מיום 

 דמי הביטוח .6

 הפרמיה שחייב המבוטח לשלם למבטח כאמור בהסכם זה, בגין הביטוח.
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 תגמולי ביטוח .7

מבוטח על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי העניין, עד לגבול אחריות הסכום שישולם ל
המבטח על פי האמור בחוזה ביטוח זה, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח, לכל 

 גידול המבוטח על פי חוזה זה, כמפורט בנספחים וברשימה.

 החוק .8

 .1981 - חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 מעריךה .9

 המבטח.מעריך נזקים מטעם 

 חלקה .10

מטר ו/או  3 עולה על שרוחבהשטח הזרוע באותו גידול מבוטח המופרד על ידי דרך חקלאית 
 גידור ו/או גידול חקלאי אחר.

 הכנסה .11

 פידיון.

 תנאים מוקדמים לביטוח .ב

בהתמלא התנאים מוסכם בין הצדדים כי על פי חוזה זה ניתן לבטח את כל שטחי הגידול המבוטח, 
 המצטברים להלן:

 לביטוח הכנסה:  .1

ו/או שעורה  בבעל אפשרי למגדלי חיטה)בקשה להצטרפות לביטוח הכנסה  הוגשה .א
על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה לביטוח ( בלבד ו/או שיבולת שועל בבעל בבעל

, ל המסמכים הנדרשים בהתאם לקביעת משרד החקלאותכהכנסה ואליה צורפו 
, או במועד מאוחר יותר בכפוף 30.11.2021, וזאת לא יאוחר מיום לרבות מפה

 לקבלת אישור המבטח מראש ובכתב. 

 2021/22לעונת  החקלאותבהתאם להודעת משרד  מובהר בזאת באופן מפורש, כי
 טבע ונזקי הכנסה ביטוח פוליסות בגין בפרמיות הצפויה המדינה השתתפות בדבר

 :)להלן 2021/2022הגדלות בבעל לעונת  ושיבולת שועל שעורה ,לחיטה בחקלאות
הכנסה היא כי  תנאי לתמיכת משרד החקלאות בביטוח, "הודעת משרד החקלאות"(

רד החקלאות וכי זכאותו שהמבוטח מחזיק בקרקע כדין, בהתאם לאמות המידה של מ
להחזיק בקרקע לעניין פוליסה זו תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של משרד 

 .החקלאות וללא מעורבות המבטח

ומוסכם בזה במפורש על ידי המבוטח, כי הכרת משרד החקלאות לפיכך מוצהר 
ן, הנה תנאי מקדים לכשירותו של המבוטח לרכוש יבהיות המבוטח מחזיק בקרקע כד

פוליסת ביטוח זו והנה תנאי מתלה בפוליסת ביטוח זו. לפיכך, במקרה בו תתקבל 
כדין, אצל המבטח הודעה מאת משרד החקלאות כי המבוטח אינו מחזיק בקרקע 

, והמבטח יהיה פטור מתשלום תגמולי ביטוח תחשב הפוליסה כאילו לא נכנסה לתוקף
. למבוטח לא תהיה טענה לזכויות כלשהן כלפי המבטח גם למבוטח, ככל שיגיעו לו

 במקרה בו יחלוק על קביעת משרד החקלאות בדבר זכויות במקרקעין. 

וטח, כי הצהרת המבוטח לפיכך מוצהר ומוסכם בזה במפורש על ידי המבבנוסף, 
מהווה תנאי  , בהתאם להודעת משרד החקלאות,בקרקע כדין היותו מחזיקלעניין 

מסכים  , בכפוף להכרת משרד החקלאות כאמור לעיל,מקדמי ומהותי, אשר על בסיסה
המבטח למכור למבוטח ביטוח הכנסה, והנה מהווה "עניין מהותי" כמשמעותו בסעיף 

 )להלן: "החוק"(. 1981 -"א לחוק חוזה הביטוח התשמ 6

לבקשת משרד החקלאות מובהר בזה, כי תשלום התמיכה מטעם משרד החקלאות 
איננה מהווה הכרה בזכות מכל סוג שהיא של המבוטח על הקרקע לגביה מתבקשת 

 התמיכה.

כמו כן, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל יתר זכויות המבטח על פי חוזה הביטוח 
  ועל פי הדין.
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  בוטחו כל השטחים מאותו מין גידול מבוטח שבבעלותו ו/או בחזקתו של המבוטח כדין. .ב

יהיה רשאי להגיש למבטח בקשה לתיקון היקף השטח  הכנסההמבוטח במסגרת ביטוח 
לתיקון היקף הבקשה , ובלבד ש31.12.2021לא יאוחר מיום בביטוח הכנסה  המבוטח

ימים לפני קרות מקרה ביטוח  3למשרדי המבטח לפחות  ההגיעהשטח המבוטח 
 .ובכפוף לאישור משרד החקלאות לתיקון כלשהו

יובהר, כי אין חובה לבטח במסגרת ביטוח זה את כל שטחי למרות האמור לעיל 
 .חיטה בבעל המיועדים לתחמיץה

המבטח לא יהיה חייב תגמולי ביטוח בגין מבוטח או שטח למען הסר ספק יובהר, כי  .ג
 .המבטח אושרו לביטוח על ידישלא 

 ו/או שעורה בבעל יובהר, כי רכישת ביטוח הכנסה אצל המבטח לגידולי חיטה בבעל .ד
אצל  אלו םמותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע לגידולי ו/או שיבולת שועל בבעל

 המבטח.

 לביטוח נזקי טבע: .2

כמפורט  הפלחה גידוליאפשרית לכל )בקשה להצטרפות לביטוח נזקי טבע  הוגשה .א
על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה לביטוח נזקי טבע, וזאת לא יאוחר מיום  בחוזה(

 , או במועד מאוחר יותר בכפוף לקבלת אישור המבטח מראש ובכתב.30.11.2021

 חזקתו של המבוטחבוטחו כל השטחים מאותו מין גידול מבוטח שבבעלותו ו/או ב .ב
לתיקון היקף השטח המבוטח בביטוח  המבוטח יהיה רשאי להגיש למבטח בקשה .כדין

בבקשות , למעט 31.12.2021 לא יאוחר מיום , ובכל מקרהבאופן מיידי נזקי טבע
למשרדי המבטח  ההגיעלתיקון היקף השטח המבוטח הבקשה הבאות, ובלבד ש

 :ימים לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו 3לפחות 

, בקיה , תלתן לשחת, תלתן לזרעים, אפונה לשחתלזרעים השינויים בשטחי אפונ (1)
יום לא יאוחר מאותם ניתן להגיש  לגרעינים קינואה חילבה, בקיה לשחת, לזרעים,

למשרדי  ההגיעלתיקון היקף השטח המבוטח הבקשה , ובלבד ש15.2.2022
 .ימים לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו 3המבטח לפחות 

, ובלבד 15.3.2022 יוםמ לא יאוחראותם ניתן להגיש  שינויים בשטחי חימצה (2)
ימים  3למשרדי המבטח לפחות  ההגיעלתיקון היקף השטח המבוטח הבקשה ש

 .לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו

יום לא יאוחר מאותם ניתן להגיש ואבטיח לגרעינים  שינויים בשטחי חמניות (3)
למשרדי  ההגיעלתיקון היקף השטח המבוטח הבקשה , ובלבד ש25.4.2022

 .ימים לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו 3המבטח לפחות 

יום לא יאוחר מאותם ניתן להגיש  וסורגום , סיטריהשינויים בשטחי תירס (4)
למשרדי  ההגיעלתיקון היקף השטח המבוטח הבקשה , ובלבד ש30.6.2022

 .ימים לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו 3המבטח לפחות 

המבטח לא יהיה חייב תגמולי ביטוח בגין מבוטח או שטח למען הסר ספק יובהר, כי 
 .אושרו לביטוח ע"י המבטחשלא 

מבוטח אשר ביטח גידול מבוטח כלשהו, למטרת שחת או תחמיץ מוסכם בין הצדדים, כי  .ג
המבוטח לשם ייצור גרעינים או זרעים, או ביטח גידול מבוטח והחליט להשאיר את הגידול 

כלשהו, לשם ייצור גרעינים או זרעים והחליט להסב אותו לשחת או לתחמיץ )להלן : 
באופן מיידי. ההודעה חייב להודיע על כך למבטח בהודעה בכתב  "(,יעודישינוי "

לשלם המבוטח  עלבציון שם החלקה וגודלה, וצריכה להיות שתתקבל אצל המבטח 
יעוד יכנס לתוקפו ישינוי ה למבטח את דמי הביטוח הנוספים ככל שיידרש לעשות כן, 

 ממועד קבלת ההודעה אצל המבטחימים  7רק לאחר אישור המבטח ולאחר חלוף 
 .ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה )לא כולל יום התשלום(,

 ביטוח או לתיקונים המבוקשיםהמבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח ל .3
משרד החקלאות לא הודיע למבטח על אי אישור התמיכה בנוסף, במסגרת ביטוח הכנסה, ו

 .למבוטח מחמת אי הכרה בזכויותיו על הקרקע

מתשלום מלא של דמי ימים  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח ולאחר חלוף  .4
 .ארע מקרה ביטוח עד למועד זהשלא , ובתנאי הביטוח )לא כולל יום התשלום(
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 חריגים .ג

לא  (נזקי טבע לפי חלק ב'ביטוח הכנסה לפי חלק א' וח זה )ביטוח למען הסר ספק, חוזה ביטו
ולא יכסה כל נזק שיגרם לגידולים המבוטחים במקרים הבאים, למעט אם צוין הדבר על יחול 

 במפורש בחוזה הביטוח:

או אי אכפתיות של המבוטח,  תרבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזו הזנחה ו/או רשלנות .1
בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק ו/או 

 .הפסקת הטיפול בגידול המבוטח של המבוטח, בני ביתו או עובדיו

 קרקעית. רעידת אדמה, התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת .2

תסיסה עצמית, התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו נתון לתהליך  .3
 כלשהו של חימום או ייבוש.

חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או  .4
כלול מפסולת גרעינית כלשהי מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף קטן זה בלבד, בעירה ת

 תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .5
ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או 

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

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

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

 עות, שביתות והשבתות.פר .6

 .ביטוח הכנסה -במסגרת חלק א' לחוזה הביטוח  אש .7

 השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית כלשהי, החרמה, תפישה או הפקעה. .8

 נזק שנגרם על ידי זיהום. .9

 עיקול או החרמה ע"י גורם כלשהו. .10

הקדמה או דחיית הקציר או האסיף בין כתוצאה מסיכון המכוסה על פי חוזה ביטוח זה  .11
 בין אם לאו.ו

פי -ידי הסיכונים המכוסים על-למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת שהנזק הנגרם על .12
חוזה ביטוח זה יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה של 

חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה מכוסה פי -הסיכונים המכוסים על
 בכל צורה ואופן.

 פגעי חיות בר. .13

 נזקי מחלות ומזיקים. - (חלק ב' לחוזה)בביטוח נזקי טבע  .14

 בצורת. .15

כל נזק, שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת מקרה  .16
 הביטוח.

 אם נאמר אחרת מפורשות בחוזה ביטוח זה.נזק איכותי ליבול המבוטח, אלא  .17

 .בשטחים סמוכים ניקוי שטח על ידי אש שהובערה על ידי המבוטח או מי מטעמו .18

ירידת ברד בשטח הגידול שעל פי קביעת מעריך  -בביטוח נזקי טבע )חלק ב' לחוזה(  .19
ה מתבטאת בהשראת טמפ' המבטח אינה גורמת לפגיעה מכאנית בגידול, והשפעת

 .נמוכה בלבד
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 )פידיון( הכנסהביטוח  -חלק א' 
 ו/או שיבולת שועל בבעל ו/או שעורה בבעל בעלב )אפשרי לגידולי חיטה

 בלבד(

 הגדרות .א

 מקרה הביטוח .1

 כפי שמוגדר להלן. פחיתה בסכום המבוטח של הגידול המבוטח בשטח המבוטח

 פחיתה בסכום המבוטח .2

מהסכום  קטןהמתקבל מהכפלת יבול הגרעינים בפועל במחיר הגרעינים בפועל  הסכום כאשר
 ., והכל כמוגדר להלןהמבוטח

 הגידול המבוטח .3

המטופלים  ו/או בשיבולת שועל, ו/או בשעורה ים שנזרעו בחיטהיחקלאבעל גידול שטחי 
, כפי או בהתאם להוראות שה"מ שבמשרד החקלאות בהתאם לסטנדרטים המקובלים בענף

 שבוטחו אצל המבטח, כמפורט ברשימה.

 שטח מבוטח .4

לפי מיקומו , אותו ביטח המבוטח כמפורט ברשימה ,בחלוקה לחלקות ח הגידול המבוטחשט
על פי מיקומו בפועל בהתאם לקביעת המעריך  וזאת ,ספציפי והשתייכותו לאזור גיאוגרפי

 .ובכל מקרה לא יותר מהשטח בפועל כפי שקבע המעריך

 הגרעינים המבוטחמחיר  .5

 עבורבבורסת שיקגו  2022בחוזה יולי לטון מחיר החיטה הממוצע בדולר ארה"ב 
KC HARD RED WINTER (HWR) – KEN2 כפי שהיה בכל ימי רביעי של חודש ,

דולר ארה"ב לטון גרעינים, כפול שער דולר ארה"ב הממוצע  65ובתוספת  2021ספטמבר 
 שהיה בימי רביעי כנ"ל. 

 הגרעינים מחירל זהה יהיה ושיבולת שועל המבוטח בשעורה, כי מחיר הגרעינים יובהר
 .בסעיף זה כמוגדר, בחיטה המבוטח

 יבול הגרעינים המבוטח .6

אחד מהמפורטים להלן, לפי בחירת המבוטח, ובכפוף לאישור המבטח מראש יחושב לפי 
 ובכתב:

 ביטוח לפי יבול אזורי .א

זור גיאוגרפי בנפרד לכל א ,לדונם על פי הממוצע האזורי ג"בקכמות יבול הגרעינים 
 . לחוזה ביטוח זה, וברשימה 1, כמפורט בנספח המבוטחהשטח בהתאם למיקומו של 

 אישיביטוח לפי יבול  .ב

יבול הנתוני כל פי לכמות יבול הגרעינים בק"ג לדונם על פי ממוצע אישי של המבוטח 
 יחד ושיבולת שועל שעורה ,חיטהגידולי בשמונה השנים האחרונות של שלו  אישייםה

מאושרים על ידי רואה  מראש למבטחהמבוטח שיעביר  על פי נתונים ולכל החלקות,
 ובמגבלה של היקף שטח מבוטח מינימאלי חשבון מוסמך

בכפוף לאישור המבטח , . הממוצע יחושב על בסיס נתוני יבול אלולפי קביעת המבטח .ג
 .כמפורט ברשימה -מראש ובכתב

 אזור גיאוגרפי .7

 .זה ביטוח לחוזה 1לפי החלוקה לאזורים כמפורט בנספח 
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 מחיר הגרעינים בפועל .8

 עבורשיקגו בבורסת  2022בחוזה יולי לטון מחיר החיטה הממוצע בדולר ארה"ב 
KC ARD RED WINTER (HWR) -KEN2,  2022כפי שהיה בכל ימי רביעי של חודש מאי 

הממוצע שהיה בימי רביעי  ארה"ב , כפול שער דולרדולר ארה"ב לטון גרעינים 65ובתוספת 
  .כנ"ל

 הגרעינים מחירל זהה יהיה ובשיבולת שועל בפועל בשעורה, כי מחיר הגרעינים יובהר
 .בסעיף זה כמוגדר, בחיטה בפועל

 יבול הגרעינים בפועל .9

 לפי אחד מאלה לפי הביטוח בו בחר המבוטח מראש ובכתב ושאושר על ידי המבטח: יחושב

 ביטוח לפי יבול אזורי .א

לכל אזור גיאוגרפי  ,על ידי המעריךלדונם כפי שייקבע  ג"בק הממוצעכמות יבול הגרעינים 
 קביעת כי, יובהרחלקות מדגם אזוריות כמוגדר להלן. מדגמים שיבוצעו ב סמךעל  ,בנפרד

יתבצע על סמך חלקות מדגם אזוריות  ובשיבולת שועל בשעורה בפועל הגרעינים יבול
 .של חיטה בלבד

 אישיביטוח לפי יבול  .ב

 יחד ושיבולת שועל שעורה ,חיטהגידולי של בק"ג לדונם  הממוצעכמות יבול הגרעינים 
למבוטח שבחר לבטח את היבול שלו על ידי המעריך שיקבע באופן אישי  בכל החלקות,

על קרות  למבטחיבול זה יקבע רק במקרה בו הודיע המבוטח . אישיבביטוח לפי יבול 
, וזאת על סמך בדיקה של היבול הקיים להלן 6כמוגדר בסעיף ג'  מקרה ביטוח במועד

 .המבוטח לפי קביעת המעריךשל חלקותיו כל בפועל ב

 הסכום המבוטח .10

המתקבל לדונם מהכפלת יבול הגרעינים המבוטח, לכל חלקה  בשקלים חדשיםהסכום 
, כפי שמפורט בנפרד, במחיר הגרעינים המבוטח, לכל חלקה בנפרד, ולכל אזור בנפרד

 .ברשימה

 חלקות מדגם אזוריות .11

 1כמפורט בנספח באותו אזור גיאוגרפי  לגרעינים המבוטחיםמשטחי החיטה  5%לפחות 
 אקראי בתקופת הקציר על ידי המבטח בשיתוף עם הארגון, שיבחרו באופן ביטוח זה לחוזה

, ובהם יבוצעו על ידי המעריך מדגמים לצורך קביעת יבול הגרעינים ונציג משרד החקלאות
  בפועל.

חלקות גם המבטח רשאי על פי שיקול דעתו לכלול בכי  ,למען הסר ספק יובהר בזאת
 ינים שהיה צפוי בחלקות אלוהגרע שיבולחלקות שנקצרו לשחת או לתחמיץ בכפוף לכך 

 באמצעות נוסחת המרה לפי קביעת המבטח בשיתוף עם ארגון עובדי הפלחה.  יקבע

 גבול אחריות המבטח תקרת .12

 המירבי לדונם אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה פיצויסכום ה
 תגמולי הביטוח שסכום ובלבד, תקופת הביטוחבמשך כל למקרה ביטוח,  למבוטחים,

 45 על 2021/2022לא יעלה בעונת  לכל המבוטחים לפי חלק א' לחוזה הביטוח המצטבר
במידה וסך תגמולי הביטוח  .)בכפוף לאישור משרד האוצר ותקציב המדינה( ₪מיליון 

המצטבר יעלה על תקרת גבול אחריות המבטח הנקובה לעיל, יחושבו תגמולי הביטוח 
בהתאם ליחס בין סך תגמולי הביטוח לתקרת גבול אחריות  מבוטח באופן יחסיכל ל

 .המבטח

 תקופת הביטוח .13

מעת כניסת הביטוח לתוקף  תחל זה,ביטוח על פי  תקופת הביטוח של כל גידול מבוטח
 .לפי המוקדם מביניהם, 31.7.2022או ביום  הקצירתחילת מועד  ותסתיים עם

 בעל ידולג .14

עם השקיית , בכפוף לאישור המבטח מראש ובכתבללא השקייה כלל ו/או המגודל גידול 
 .במשך כל תקופת הגידול מ"ק לדונם 150עזר בכמות שלא תעלה על 

 דולר ארה"ב .15
 .יציג ארה"ב לפי שער דולר
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 התחייבויות המבטח .ב

, ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות על ידי המבוטח ביטוחהבתמורה לתשלום דמי  .1
לו ו/או שיוסכם עליהם בין  ו/או שיכללו בכל תוספתוהחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה 

, בתוך לגידול המבוטח, מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח המבטח למבוטח בכתב
ידי המבטח -תקופת הביטוח, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על

גבול אחריות ובלבד שלא יעלו על תקרת בניכוי השתתפות עצמית, , המפורט להלןלפי 
 .כמוגדר לעיל המבטח

יובהר, כי תנאי מקדמי לתחולת הביטוח הנו כי המבוטח הנו הבעלים או המחזיק של 
השטח המבוטח כדין בכפוף לאישור של משרד החקלאות. בהעדר אישור מתאים ממשרד 

 .החקלאות לכך, לא יינתן כיסוי ביטוחי לשטח זה

: במהלך תקופת הקציר, יקבע המעריך את יבול הגרעינים בפועל בביטוח לפי יבול אזורי א. .2
לצורך לכל אזור גיאוגרפי בנפרד, על סמך חלקות מדגם אזוריות כמוגדר בחוזה זה. 

סעיף זה, יבול הגרעינים בפועל בכל חלקת מדגם שנדגמה על ידי המעריך, יהיה כפי 
ה שלא נקצרה ק"ג לדונם לחלק 30 -שקבע המעריך אך בכל מקרה לא פחות מ

 במלואה.

להלן,  6: בכפוף לקבלת הודעת נזק מהמבוטח כמוגדר בסעיף ג' בביטוח לפי יבול אישי .ב
לצורך סעיף זה, יקבע המעריך את יבול הגרעינים בפועל בכל החלקות של המבוטח. 

יבול הגרעינים בפועל בכל חלקה, יהיה כפי שקבע המעריך אך בכל מקרה לא פחות 
 לקה שלא נקצרה במלואה.ק"ג לדונם לח 30-מ

לעיל,  2בקרות מקרה ביטוח כמוגדר בחוזה זה ובכפוף לקביעת המעריך כמפורט בסעיף קטן  .3
בניכוי  הסכום המבוטחעבור ההפרש שבין ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח, 

הסכום המתקבל מהכפלת יבול הגרעינים בפועל במחיר לבין  השתתפות עצמית
 .הגרעינים בפועל

 יהיה כדלקמן:ניכוי השתתפות עצמית באזורים הגיאוגרפיים ב כי הסכום המבוטח יובהר,

 לדונם. ₪ 350-לא פחות מ - אזור א'

 לדונם. ₪ 300-מלא פחות  - אזור ב'

 לדונם. ₪ 300-לא פחות מ - אזור ג'

 לדונם. ₪ 240-לא פחות מ - אזור ד' 

 לדונם. ₪ 140-לא פחות מ -  3אזור ה' 

 לדונם. ₪ 200-לא פחות מ - (3אזור ה'אזור ה' )למעט 

 .לדונם ₪ 200-מ פחות לא - אזור ו'

 למבוטחים בביטוח לפי יבול אזוריר, כי הפחיתה בסכום המבוטח למען הסר ספק יובה .4
רע י. הקביעה כי אנבחנת ברמת האזור הגיאוגרפי , אלאנבחנת ברמה האישית אינה

באזור גיאוגרפי  על פי חלק א' לחוזה ביטוח זה של פחיתה בסכום המבוטח מקרה ביטוח
ע"י המעריך בחלקות מדגם אזוריות  וצעושיב על מדגמי יבול נעשית בהתבסס ,כלשהו
רעה יתוכר פחיתה בסכום המבוטח שאתבחן ולא לא  .באותו אזור גיאוגרפי בלבד

בכפוף לאישור המבוטח מראש ובכתב, נציגי ארגון עובדי הפלחה יהיו  אישי. באופןלמבוטח 
 רשאים להתלוות למעריך בעת ביצוע מדגמי היבול האמורים.

לו יהיה זכאי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, כי מסכום תגמולי הביטוח .5
ביטוח נזקי טבע  תגמולי ביטוח בגיןו פיצויי בצורתינוכו  המבוטח במסגרת ביטוח ההכנסה

למו ו)למעט תגמולי ביטוח שיש בגין אותה החלקהקבל ל שזכאיקיבל המבוטח או ש
 .בגין זריעה שנפסדה בשלב הזריעה(לחלקה 

 במסגרת חלק א' שטח המבוטחללמען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה לא יינתן כפל פיצוי 
 .ביטוח נזקי טבע -חלק ב' לחוזה ביטוח זה וביטוח הכנסה  - לחוזה ביטוח זה
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 המבוטח התחייבויות .ג

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט בכל  .1
עת באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה או 

מבוטח, שלא כדי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול המבוטח ו/או ליבול. 
בכפוף להוראות החוק, להפחית את שיעור תגמולי הביטוח בעד עשה כן רשאי המבטח, 

הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור שהיה נחסך לו קיים את חובתו על פי סעיף קטן 
 זה.

 בבעל ו/או השעורה )לגרעינים ולשחת( בבעל חיטההשטחי המבוטח מתחייב לבטח את כל  .2
בכל האזורים  ו שבעיבודושבבעלותו ו/או בהחזקתו ו/או/או שיבולת השועל בבעל 

יובהר, כי אין חובה לבטח במסגרת ביטוח זה את כל שטחי חיטה בבעל  .הגיאוגרפיים
 .המיועדים לתחמיץ

 המבוטח ישלם למבטח את דמי הביטוח כמפורט בהודעת התשלום. .3

, ככל של המבוטחים הגידולבאי כוח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל עת לשטחי  .4
אם בוצע ללא קבלת כל הסכמה או אישור נוסף מאת המבוטח,  אך גם ,בליווי המבוטחהניתן 

בתיאום מראש עימו, וזאת לשם ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה, והמבוטח נותן  הכניסה
 בחתימתו על הסכם זה את הסכמתו בכתב לכך.

ההוכחות  המבוטח ימציא, יספק ויגיש למבטח, על חשבונו, את כל הפרטים, המסמכים, .5
והידיעות בקשר לנסיבות שבהן קרה מקרה הביטוח ובקשר לכל עניין הנוגע לאחריות 

 המבטח, וזאת במועד במקום ובדרך שיורה לו המבטח.

מיידית עם  מחויב להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח -בביטוח לפי יבול אישי מבוטח ה .6
 .תחילת הקצירמועד מלא יאוחר  היוודע לו על קרות מקרה הביטוח ובכל מקרה

לא פעל המבוטח על פי חבותו, כאמור בפרק זה, ו/או לא פעל כך במועד, באופן שמחדלו  .7
גרם לכך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר, לא יהיה המבטח חייב בתשלום 

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

דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד עשה המבוטח במתכוון  .8
עליה, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו 

 דבר.

הפר המבוטח את חבותו על פי פרק זה, או שמסר למבטח עובדות כוזבות או שהעלים  .9
פטור  -הדבר נעשה בכוונת מרמה ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבותו ו

 המבטח מחבותו.
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 דמי הביטוח .ד

מפורט ודמי ביטוח נזקי טבע, כפי ש הכנסה המבוטח מתחייב לשלם למבטח את דמי ביטוח .1
פי חשבונות שיוגשו לארגוני -על ,חוזה ביטוח זה יבהתבסס על נספחו בהודעת התשלום

הקניות או למבוטחים על בסיס טפסי ההזמנה לקבלת ההצעה לביטוח שיועברו למבטח. 
 התשלום ייעשה על ידי המבוטח או על ידי ארגון הקניות בו הוא חבר.

לביטוח הכנסה אותם יידרש המבוטח לשלם דמי הביטוח למען הסר ספק, יובהר כי  א. .2
 :הלוקה הבאלמבטח הנם על פי הח

 .מדמי הביטוח הכוללים 60% רק מהוויםד' -באזורים הגיאוגרפים א'
 מדמי הביטוח הכוללים. 20%מערב( מהווים רק  1באזור הגיאוגרפי ה' )למעט ה

מדמי הביטוח  35%מערב מהווים רק  1ה-באזורים הגיאוגרפים ו' )בית שאן( ו
 .הכוללים

 המדינהלמען הסר ספק יובהר, כי  המדינה.יתרת דמי הביטוח תשולם לקנט על ידי 
הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכש המבוטח כיסוי 

את יתרת דמי הביטוח,  המדינהלא שילמה . ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח
 .המדינהישלם המבוטח למבטח את חלקה של 

לעיל, ישתנו  א'יף קטן כאמור בסע המדינהבכל מקרה של שינוי בהשתתפות   .ב
תעריפי דמי הביטוח בהתאם לשינוי עבור ביטוחים שירכשו על פי חוזה זה החל 

 ממועד כניסת השינוי לתוקף.

 קביעת גובה הנזק .ה

 יבול אזורי לפי למבוטח בביטוח .1

לכל  כמות יבול הגרעינים בפועל,את  בחלקות מדגם אזוריותמדגמים יקבע על פי  המעריך
בחלקות מדגם כמוגדר בחוזה  הערכת הנזק תתבצע באופן אזורי בלבד .בנפרד אזור גיאוגרפי

  ולא באופן אישי. ביטוח זה

 .מטעמו את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי המעריך

 אישייבול לפי למבוטח בביטוח  .2

המעריך יקבע על פי מדגמים שיבצע בחלקות המבוטחות של המבוטח את כמות יבול 
יום  15ויודיע על כך למבוטח. המבוטח רשאי, תוך  בפועל של המבוטח באופן אישיהגרעינים 

של הנזק בנוכחות מדריך שה"מ  נוספתמעת קבלת קביעת המבטח על ידו, כי תבוצע הערכה 
 .בדרך ובמקום עליהם יוסכם בין המבוטח לבין המבטח

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

אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבוטח על פי תנאי חוזה חיצונית"( 
לבדוק את הנזק. מבוטח שלא עמד בתנאים מקדימים  הביטוח והתאפשר למעריך מטעמו

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

 השתתפות עצמית .ו

 25% בשיעור שלמבוטח בהשתתפות עצמית כל יישא  כמוגדר לעיל, בקרות מקרה ביטוח
 .המבוטח, לכל אזור גיאוגרפי בנפרדהמבוטח בשטח  ממכפלת הסכום

ו  5, ה3, ה2למעט אלו שחלקותיהם נמצאות באזורים המבוטחים כל הלמרות האמור לעיל, 
, יוכלו לרכוש בתמורה לתוספת דמי ביטוח שישולמו למבטח מראש, ביטוח עם השתתפות 6ה

המבוטח בשטח המבוטח לכל אזור גיאוגרפי בנפרד, בכפוף ממכפלת הסכום  20%עצמית של 
 לאישור המבטח מראש ובכתב.
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 ביטוח נזקי טבע -חלק ב' 

 הגדרות .א

 מקרה הביטוח .1

אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח בשטח 
נזק לכמותי ו/או  לנזק המבוטחים לזרעים, לצמחים או ליבוליםבאופן ישיר  המבוטח וגרם

 :לפי הגדרות מפורשות להלן איכותי

 שיטפון .א
של מי גשם, ים, אגם או נחל, כתוצאה מזרמי מים מחוץ לתוואי הטבעי שלהם ושמקורם 

אשר - לסחף קרקעאו בשטחים סמוכים לשטח הגידול המבוטח, הגורמים לסחיפה 
  .היטב ובתנאי שהשטח היה מנוקז לזרעים /אולצמחים ו לנזק גורמים

 גשמים בכמות מרובה היורדים ברצף .ב
  .היטב ובתנאי שהשטח היה מנוקזכמוגדר בחוזה זה,  גורמים לנזק מוחלטה

למען הסר ספק יובהר, כי הקביעה האם הנזק המוחלט לגידול נגרם כתוצאה ישירה 
מסיכון זה תעשה על ידי בחינה האם הגשמים גרמו לעלייה על גדותיהם של נחלים, 

 מים באזור סמוך לשטח המבוטח.תעלות ומעברי 

 סערה .ג
למעט , בסוכה מטאורולוגיתקשר באזור הגידול, כפי שנמדדה  35מהירות רוח מעל 

 להלן. יא'נזקי סערה באומנים של גידולי שחת המבוטחים במסגרת סעיף קטן 

 ברד. .ד

 שלג. .ד

 קרה .ה

בסוכה ירידת הטמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה, כפי שיימדד 
גידולים בהגורמת לשידפון בחיטה, או לנזק מוחלט לצמחים  מטאורולוגית

 המבוטחים.

 (בלבד בעל גידולי) שלחין גידולי שאינם בגידוליםעצירת גשמים  .ו

למעט גידולים שנזרעו לזריעה שנפסדה כמוגדר להלן, בלבד הגורמת בשלב הזריעה 
 .הסכמת המבטח מראשב, אלא אם בוטחו 20.10.2021לפני 

ובתנאי שזרעי החיטה הנם מושבחים, מחוטאים  )למעט זרעים אורגנים( חיטה בזרעי
 מסמכים ותעודות.  סמךפי דין ועל ומאושרים על 

נתן כיסוי ביטוחי על פי סעיף זה יבגידולי בעל הנזרעים מתחת לקו הבצורת הדרומי י
בכל מקרה כי  ,למען הסר ספק יובהר .15.11.2021לכך שהשטח נזרע אחרי בכפוף 

 לא יכוסו נזקי עצירת גשמים לאחר שלב הזריעה כמוגדר להלן.
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ובתנאי , אכילת זרעים או נבטים על ידי ציפורים הגורמת בשלב הזריעה לזריעה שנפסדה .ז
למען הסר   .יום מעת הצצת הנבטים 60שמקרה ביטוח זה נגרם לא יאוחר מתום 

 יכוסו במסגרת סיכון זה רק בתנאי 20.10.2021גידולים שנזרעו לפני  ספק יובהר, כי
 .הסכמת המבטח מראשבבוטחו ש

טרם האסיף, שתגרום לירידת יבול , ובחמניות פגיעת ציפורים בפירות אבטיח לגרעינים .ח
מהיבול המבוטח או מהיבול  15%הגרעינים בשטח המבוטח בשיעור העולה על 

 בשטח הניזוק, לפי הנמוך מביניהם.

 שרב כבד .ט

מעלות  35-, בטמפרטורות מלהלן בלבד, ובכפוף לתנאים דלקמןבגידולים המפורטים 
בסוכה ומטה, כפי שנמדדו  20%-צלסיוס ומעלה ולחות יחסית בשעות הצהריים מ

מעלות צלסיוס ומעלה ולחות  39-, עד סוף חודש מרץ, ובטמפרטורות ממטאורולוגית
ריל ואילך, ומטה, כפי שנמדדו כאמור לעיל, מחודש אפ 20%-יחסית בשעות הצהרים מ

 :ובתנאי שמדובר בנזק בהיקף אזורי

בחיטה לגרעינים יוכר סיכון זה אם גרם לנזק המתבטא באובדן יבול ו/או ירידת  .1
הקטוליטר( ק"ג ל 74 ערך הגרעינים מחיטה בסיסית לחיטה ירודה )מתחת ל

מגבול האחריות לשטח הניזוק, למעט שטחי בעל  30%בשיעור העולה על 
 כנפגעי בצורת.באזורים שהוכרזו 

 , בתירס לפופקורןבאפונה לזרעים, באבטיח לגרעינים בשלחין בלבד, בחימצה
יוכר סיכון זה אם גרם לנזק לתפרחות או לגרעינים, ממועד  -ובתירס לגרעינים 

לכביש בית שאן, מזרחית  בעמקתחילת הפריחה ועד לסוף מילוי הגרעין, למעט 
90. 

, בשיבולת שועל בתלתן לזרעים, לזרעיםבבקיה לזרעים, במרווה מרושתת  .2
יוכר סיכון זה, אם גרם לנזק לתפרחות או  לזרעים ובשעורה לזרעים בלבד

בית  בעמקלגרעינים, ממועד תחילת הפריחה ועד לסוף מילוי הגרעין, למעט 
 את ברמת רטיבות של:, וזאת כאשר הקרקע נמצ90 לכביששאן, מזרחית 

ק"ג לדונם בבקיה  70פריחה לרמת יבול של מ"מ מים זמינים לדונם ביום ה 80 .א
ק"ג לדונם במרווה מרושתת  60או לרמת יבול של  לזרעים או בתלתן לזרעים

ק"ג לדונם בשיבולת שועל לזרעים ובשעורה  50או לרמת יבול של  לזרעים
 .לזרעים

ק"ג לדונם בבקיה  100מ"מ מים זמינים לדונם ביום הפריחה לרמת יבול של  120 .ב
 ק"ג לדונם בתלתן לזרעים. 90-ולזרעים 

יוכר סיכון זה, אם גרם לנזק לגרעינים, ממועד  שלחין )זני מכלוא בלבד( -בחמניות .3
 ובכפוף לתנאים המצטברים להלן:תחילת הפריחה ועד לסוף מילוי הגרעין, 

 בלבד; 30.6.22ועד  15.4.22הנזק התרחש בין התאריכים  .א

מעלות צלסיוס ומעלה ולחות  39-ימים רצופים נמדדה טמפרטורה מ 2במשך  .ב
 ומטה; 20% -יחסית בשעות הצהריים מ

 .80%-( על פי קביעת המעריך נמוך מ22 -)נפה מתחת ל Aהגרעינים במיון  אחוז .ג



12 

 גשם .י

 , בהתאם למפורט להלן בלבד:לנזק איכותיהגורם 

 :ונמצא בשדה למשך תקופה של  בדגני חורף לתחמיץ שנקצרו וטרם נאספו .1
 ;15.3.2022עד ליום  - ממועד הקציר שעות 48עד  .א
 ;31.3.2022ועד יום  16.3.2022מיום  - שעות ממועד הקציר 24עד  .ב
 ;1.4.2022החל מיום  - לאחר הקציר ללא המתנה .ג

בכל אזורי הארץ ובצפון הארץ  15.4.2022ובתנאי שהגשם ירד לא יאוחר מיום 
 .15.5.2022( לא יאוחר מיום 75לכביש )צפונית 

, בקיה לשחת, אפונה לשחת, )חיטה, שעורה ושיבולת שועל( לשחת בדגני חורף .2
ונמצאו בשדה למשך תקופה  אספסת לשחת ותלתן לשחת שנקצרו וטרם נכבשו

 .ימים ממועד הקציר 21של עד 

, בקיה לשחת, )חיטה, שעורה ושיבולת שועל( בחבילות של דגני חורף לשחת .3
ונמצאו בשדה למשך אפונה לשחת, אספסת לשחת ותלתן לשחת שנכבשו 

 ימים ממועד הכיבוש. 7 עד תקופה של

בגידולי בקיה לשחת, תלתן לשחת ואפונה לשחת שהגשם מנע את האפשרות  .4
 לקצור אותם לשחת.

דרומית לקו המוגדר כקו  - במרץ 15-החל מ בתנאי שארע במועדים הבאים:הכל ו
 25-.החל מוח(לחוזה הביט 1)אזור ו' כהגדרתו בנספח  ובעמק בית שאן 110רוחב 
 1אזור ו' כהגדרתו בנספח  - )למעט עמק בית שאן 110צפונית לקו רוחב  - במרץ

 .(לחוזה הביטוח

בכפוף  - )חיטה שעורה ושיבולת שועל( למרות האמור לעיל, בדגני חורף לשחת בלבד
לקבלת אישור מהמבטח מראש ובכתב ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח, יוכל 

 המבוטח לרכוש כיסוי ביטוחי על פי סעיף זה גם לפני המועד הנקוב לעיל.

 לכל המאוחר למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף זה יסתיים
 .מניין הימים האמור בסעיפים לעילוזאת אף אם טרם חלף  ,15.7.2022 ביום 

 סערה באומנים של גידולי שחת .יא
באומנים של גידולי השחת לאחר הגורמת לנזק  סערה כמוגדר בסעיף קטן ב' לעיל

הגידול, ושבעקבותיה  שטחכתוצאה מפיזור משמעותי של אומני השחת בכל קציר 
על פי סעיף  גובבה השחת מחדש. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי

 .15.6.2022זה מסתיים ביום 

 רוחות .יב
 בתירס וסורגום בלבד, ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

 השדה אינו נגוע בנוברים או מחלות. .1
 השדה הושרש השרשה מלאה של שורשים אמיתיים. .2
 הקטיף בוצע במועד. .3

 אש וברק  .יג

 כפוף לתנאים המצטברים הבאים:יהיה בסיכון זה  כנגדהביטוח 

קומביין וכל כלי ממונע אחר, המשמש את המבוטח בעת הקציר או בסמוך לו,  .1
 יצויד בקולט גיצים.

כנגד נזקי אש יסתיים במועד פינוי החבילות והשחת  , הקשחיטההביטוח  .2
ימים ממועד הקציר  30או  רות על פני החלקה המבוטחת מהשטחוהכבושות והפז

 .15.8.2022מיום לא יאוחר בכל מקרה , ולפי המוקדם מבניהם -
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 זריעה שנפסדה .2

 הכל - ו/או אכילת זרעים או נבטים על ידי ציפורים או אי נביטה של זרעיםו/קמילת צמחים 
המחייבים זריעה שנייה של ועקב מקרה ביטוח המתרחש בשלב הזריעה כמוגדר להלן, 

 .השטח שנפגע

 שלב הזריעה .3

 למרות האמור לעיל, .10.1.2022עד ליום  ,בכל גידולי הפלחה, למעט אלו המפורטים להלן
קטניות  ,, בקיה לשחתבקיה לזרעים, , מרווה מרושתתלזרעים, תלתן לשחת בתלתן

, בחימצה עד ליום 15.2.2022עד ליום  - וחריע חילבה, לגרעיניםקינואה  מעורב לשחת,
 25.4.2022עד ליום  - סורגום ואבטיח לגרעינים סיטריה, ובחמניות, תירס, ,25.2.2022
 .ניהםילפי המאוחר מב -הזריעהימים מעת  30או בחלוף 

 נזק איכותי .4

שיגרם כתוצאה מאירוע גשם  או נזק מוחלט כמוגדר להלןקל או נזק חלקי קשה נזק חלקי 
 .לאחר הקציר בגידולי שחת ו/או תחמיץ בלבד

 "קל נזק חלקי" .א

נזק לגידול אשר על פי קביעת המעריך נותר ראוי לשימוש למרות אירוע הנזק. במקרה 
כזה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח על פי מדרגת הנזק שקבע המעריך בשיעור 

לחוזה הביטוח,  3' שבנספח ו, ושיעור זה יוכפל בסכום המופיע בטור %50 -ל %0 שבין
 .הניזוק השטח ולפי, המבוטח לגידול בהתאם

 "נזק חלקי קשה" .ב

לגידול אשר על פי קביעת המעריך אינו ראוי להאבסת בעלי חיים בעקבות אירוע  נזק
הנזק, אך המבוטח עדיין מעוניין לעשות שימוש בגידול. במקרה כזה יהיה המבוטח זכאי 

, ושיעור זה יוכפל %75של לתגמולי ביטוח על פי מדרגת הנזק שקבע המעריך בשיעור 
 השטח ולפי, המבוטח לגידול בהתאםלחוזה הביטוח,  3' שבנספח וופיע בטור בסכום המ

 הניזוק

 "נזק מוחלט" .ג

 ,שימוש לכל ראוי יהיה לא שהגידוללכך  יגרוםפי קביעת המעריך  על אשר לגידול נזק
. ובנוכחותו ידי המבוטח בדרך שתאושר על ידי המבטח-יושמד על שהגידול ובתנאי

סכומים המופיעים בטור ה מלואפי  עלבמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח 
  .הניזוק השטח ולפי, המבוטח לגידול בהתאם, הביטוח לחוזה 3' שבנספח ו

 נזק כמותי .5

בגידולי שחת שייגרמו טרם הקציר ו/או  - אובדן יבול ו/או חוסר יבול ו/או תמותה של צמחים
 .לאחר הקציר בקש של גידולי זרעים וגרעינים בלבדו/או לאחר הקציר  - תחמיץ בלבדו

 שנגרם כתוצאה מנזק כמותימוחלט נזק  .6

ה, ס, כתוצאה ממקרה ביטוח מכושייגרמו טרם הקציר אובדן יבול ו/או תמותה של צמחים
י' לעיל, אשר בעקבותיו יקבע המעריך כי הגידול בשטח 1למעט סיכון גשם על פי סעיף א'

 .הגיע לסיומו הניזוק

 שטח מבוטח .7

, אותו ביטח המבוטח כמפורט ברשימה פלחה מאותו המין ובאותה שיטת גידול,שטח גידולי 
  .ובכל מקרה לא יותר מהשטח בפועל כפי שקבע המעריך

 יבול פוטנציאלי .8

שעל פי קביעת המעריך היה צפוי להיות בשטח המבוטח אילולא ארע הכולל העונתי  היבול
 .במהלך כל תקופת הביטוח, מקרה הביטוח



14 

 גבול אחריות המבטחתקרת  .9

 המירבי לדונם אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה פיצויסכום ה
למרות האמור לעיל, במקרה בו  תקופת הביטוח.במשך כל למקרה ביטוח,  למבוטחים,

המבוטח, כי אז גבול היבול בפועל או היבול הפוטנציאלי, לפי העניין, נמוך מהיבול 
אחריות המבטח יוכפל ביחס שבין היבול בפועל או היבול הפוטנציאלי, לפי העניין, ליבול 

בכל מקרה לא יעלה גבול אחריות המבטח על מחיר השוק שניתן לקבל בעדו  המבוטח.
 במועד קרות מקרה הביטוח.

 תקופת הביטוח .10

מעת כניסת הביטוח לתוקף  תחל זה ביטוח פי-הביטוח של כל גידול המבוטח עלתקופת  .א
 .לפי המוקדם מביניהם, 31.7.2022או ביום  הקצירתחילת מועד  ותסתיים עם

 כדלקמן: לפי חלק זה נזקי טבע למרות האמור לעיל, בגידולים הבאים יסתיים ביטוח .ב

 סערה ,גשם הסיכונים הבאים:המבוטחים כנגד וחיטה  , תחמיץגידולי שחתב (1)
הגדרת מקרה כאמור ב עצמם, המפורט לעיל בסיכוניםלפי  - באומנים ואש וברק

 .בחלק ב' לחוזה זה 1סעיף א' ביטוח שב

 :ביטוח קשב (2)

 . בחלקה יום לאחר גמר קציר הגרעינים 30 עם תום -  שלקש לא כבו

לא בכל מקרה ו מהחלקהפינוי החבילות הכבושות  עם תחילת - לקש כבוש
  .15.8.2022יאוחר מיום 

 . 31.8.2022ביום  - לגרעיניםגידולי בקיה ותלתן לזרעים, חימצה, חריע ואבטיח ב (3)

 .30.9.2022ביום  - גידולי חמניותב (4)

 .19.10.2022ביום  - אספסתו )למעט תירס לתחמיץ( גידולי תירסב (5)

 .15.11.2022ביום  - וסורגום , סיטריהלתחמיץ תירס בגידולי (6)

 פסי בידוד נגד אש .11

 : ברוחב הבאשטח קצור ומעובד סביב כל חלקה, הנקי מקש וצמחיה יבשה אחרת, 

 מטר לכל הפחות. 3רוחב פס הבידוד יעמוד על  - )כולל( דונם 20בחלקות ששטחן הנו עד  .א

 מטר לכל הפחות. 5רוחב פס הבידוד יעמוד על  -דונם  21בחלקות ששטחן עולה על  .ב

מספר על ידי פסי בידוד נגד אש ל שטח החלקהיחולק , דונם 350בחלקות ששטחן עולה על 
 דונם. 350לא יעלה על  חלקות משנה שגודלן

 קש .12

החומר הצמחי שנותר בשדה לאחר קציר הגרעינים בגידול החיטה ו/או השעורה ו/או שיבולת 
 בלבד. ו/או קש תלתן השועל

 היקף אזורי .13

 עבור חלק ב' בלבד לחוזה, לפי קביעת המבטח בתיאום עם הארגון.

 סוכה מטאורולוגית .14
הקרובה ביותר  לפי - סוכה של השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות

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

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

למבוטח בכתב, מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח לגידול מגידולי הפלחה המבוטחים 
ח בסכומים פי חוזה זה, בתוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטו-על

המירביים, ולא יותר ממחיר השוק במועד קרות  פיצויידי המבטח, לפי סכומי ה-שיחושבו על
, בכפוף לסעיפי ביטוח חסר וביטוח יתר ובניכוי השתתפות עצמית, כמפורט מקרה הביטוח

 להלן.

מבוטח זכאי לקבלת תגמולי ביטוח גם אם קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח יותר  .2
גבול  תקרת ובלבד שסך כל תגמולי הביטוח לא יעלו עלגידול  באותו שטחמפעם אחת 

 .אחריות המבטח לאותו שטח גידול

 כמוגדר בחוזה: בשלב הזריעה וגרם לזריעה שנפסדהקרה מקרה הביטוח  .3

ישולמו למבוטח תגמולי הביטוח עבור הנזק לגידול הראשון, בכפוף לתנאי חוזה הביטוח,  .א
 .לחוזה זה 3' בנספח הכמפורט בטור  המירבי פיצויעד לסכום ה

במידה והשטח הניזוק נזרע בגידול שונה מהגידול הראשון שניזוק, יהיה המבוטח  .ב
חייב בתשלום דמי ביטוח בגין הגידול החדש בו נזרע השטח, ככל שירצה לרכוש 

 .עבורו ביטוח

לחוזה, קרה מקרה הביטוח בשלב  3בטבלה שבנספח  ה'מרות האמור לעיל ובטור ל .ג
אלא שמסיבות אקלימיות בלבד הזריעה וגרם לזריעה שנפסדה כמוגדר בחוזה זה, 

נמנעה זריעת השטח מחדש בגידול כלשהו, וזאת לפי קביעת המעריך וכן ניתן אישור 
מאת שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות המעיד כי אין זה מועד זריעה 

מסכום  40%אזי ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח, לפי  גידולי הפלחה,מקובל עבור איזה מ
לחוזה, ובכל מקרה לא יותר  3' בטבלה שבנספח והביטוח המירבי לדונם הנקוב בטור 

, לדונם ₪ 300או בגידול חימצה בלבד לא יותר מסכום של  ש"ח לדונם 220מסכום של 
 לפי קביעת המעריך.

עבור כמות  , ישולמו למבוטח תגמולי ביטוחהזריעה לאחר שלבקרה מקרה הביטוח  א. .4
, בכפוף לתנאי חוזה לק"ג פיצויכפול סכום ה לדונם כפול השטח הניזוק היבול החסרה

  .ד'-למעט במקרים המפורטים להלן בסעיפים קטנים ב', הביטוח

כיבול  'בתקבע כהפרש בין הכמויות המצוינות בטור  "מות היבול החסרה לדונםכ"
 ., לפי קביעת המעריך, לבין היבול בפועלהנמוך ביניהם -או היבול הפוטנציאלי  המבוטח

 
טור ו'

'ב טור
 "סכום הפיצוי לק"ג" =

ארע לאחר שלב הזריעה ונגרם כתוצאה  לגידול המבוטח והנזק ככלבזאת, כי יובהר  ב.
אך ורק אם  בביטוח זה, יכוסה אזי הואברצף,  יורדיםה בכמות מרובהגשמים  מסיכון

 כהגדרתו בחוזה ביטוח זה. גרם לנזק מוחלט לגידול

כאמור , לאחר קצירגשם כתוצאה מאירוע גידולי תחמיץ ושחת קרות מקרה ביטוח בב  ג.
נזק חלקי או נזק מוחלט  בשטח הניזוק המעריך אם נגרםיקבע  ,י' לעיל 1בסעיף א' 

  :כמוגדר בחוזה זה

 ,%50 -ל %0שבין בשיעור יחושבו תגמולי הביטוח  ,קל נזק חלקיקבע המעריך כי ארע 
לגידול לחוזה הביטוח, בהתאם  3' שבנספח וושיעור זה יוכפל בסכום המופיע בטור 

יחושבו תגמולי , המבוטח, ולפי השטח הניזוק. קבע המעריך כי ארע נזק חלקי קשה
לחוזה  3' שבנספח ועור זה יוכפל בסכום המופיע בטור , ושי%75של בשיעור הביטוח 

 .ולפי השטח הניזוק ,לגידול המבוטחהביטוח, בהתאם 

סכומים המופיעים ה על פי, יחושבו תגמולי הביטוח נזק מוחלטקבע המעריך כי ארע 
בניכוי הוצאות הגיבוב והכיבוש כל עוד המבוטח  לחוזה הביטוח 3' שבנספח ובטור 

 .הניזוק, ולפי השטח המבוטח לגידול, בהתאם לא נשא בהוצאות אלו
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, קצירהלאחר באומנים סערה אירוע כתוצאה מ בגידולי שחת בקרות מקרה ביטוח  .ד
ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח עבור נזק ליבול וגיבוב  יא' לעיל, 1כאמור בסעיף א' 

' ומהסכומים המפורטים בטור  50%של עד לדונם  מירבי פיצויסכום  מחדש על פי
 )חיטה, שעורה ושיבולת שועל( לחוזה הביטוח, למעט בדגני חורף לשחת 3שבנספח 

 ש"ח לדונם. 30 המירבי על פיצויבהם לא יעלה סכום ה

 המירבי יהיה בהתאם למחיר הקש הממוצע פיצויסכום ה, בקרות מקרה ביטוח לקש .ה
מחירון הדף הירוק, של מחיר הקש בוממחירון הדף הכחול מחיר הקש במהמתקבל 

 .ש"ח לדונם 50 -בו אירע הנזק ובכל מקרה לא יותר מ החודש

ק"ג לדונם סכום  450ק"ג לדונם ועד  300 -למרות האמור לעיל, בחיטה לגרעינים מ
ק"ג לדונם  500 -ובחיטה לגרעינים מ ,לדונם ₪ 100המירבי לא יעלה על  פיצויה

  .לדונם ₪ 150המירבי לא יעלה על  פיצויומעלה סכום ה

שרב  אירועשלחין )מכלוא בלבד( כתוצאה מ-ביטוח בגידולי חמניות בקרות מקרה ו.
, ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח עבור נזק ליבול הגרעינים ששיעורו יהיה בהתאם כבד

( כפול יבול הגרעינים 22 -)נפה מתחת ל Aלאחוז הגרעינים במיון  85%להפרש שבין 
גרעינים המבוטח, כפול הפוטנציאלי או המבוטח, הנמוך מביניהם, חלקי יבול ה

 לחוזה זה. 3הסכום המופיע בטור ו' בנספח 

 וזאת ,כמוגדר בחוזה ביטוח זה פסי בידוד נגד אשבחלקות המבוטחות על המבוטח להכין  .5
 . 30.4.2022לא יאוחר מיום 

שיבולת שועל לגרעינים שעורה  בחלקות חיטה לגרעיניםבקרות מקרה ביטוח יובהר, כי 
 מילאמבוטח שלא כתוצאה מסיכון אש וברק ל תלתן לזרעים ואבקיה  ,לגרעינים ואפונה

מסכום תגמולי הביטוח המלא  50%יהיה זכאי לקבל רק המבוטח ה, זאחר הוראות סעיף 
 .שיחושב על פי הוראות חוזה ביטוח זה

אחרות כתוצאה מסיכון אש וברק למבוטח שלא מבוטחות בקרות מקרה ביטוח בחלקות 
מסכום תגמולי הביטוח  80%ק עיף זה, המבוטח יהיה זכאי לקבל רמילא אחר הוראות ס

 המלא שיחושב על פי הוראות חוזה ביטוח זה.

במקרה בו היבול בפועל או היבול הפוטנציאלי, לפי העניין, נמוך מהיבול מובהר בזאת, כי  .6
 המירבי פיצוי, כי אז סכום הלחוזה ביטוח זה 3בטבלה שבנספח ' בהמבוטח כמפורט בטור 

יוכפל ביחס שבין היבול בפועל או  לחוזה ביטוח זה 3בטבלה שבנספח ' וכמפורט בטור 
 היבול הפוטנציאלי, לפי העניין, ליבול המבוטח.

על התמורה  לחוזה ביטוח זה 3המפורט בנספח  המירבי פיצויבכל מקרה, לא יעלה סכום ה .7
 עובדי הפלחה. הממוצעת שיקבל המבוטח על פי מחיר השוק שיקבע בתיאום עם ארגון

למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה לא יינתן כפל פיצוי למבוטחים במסגרת חלק א' לחוזה  .8
 .ביטוח נזקי טבע -ביטוח הכנסה וחלק ב' לחוזה ביטוח זה  - ביטוח זה
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 המבוטח התחייבויות .ג

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט בכל  .1
עת באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה או 

מבוטח, שלא כדי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול המבוטח ו/או ליבול. 
בכפוף להוראות החוק, להפחית את שיעור תגמולי הביטוח בעד עשה כן רשאי המבטח, 

הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור שהיה נחסך לו קיים את חובתו על פי סעיף קטן 
 זה.

המבוטח מתחייב לבטח את כל השטחים מאותו מין גידול שבבעלותו ו/או בהחזקתו ו/או  .2
 שבעיבודו.

למבטח על קרות מקרה הביטוח לגידול בקרות מקרה הביטוח, חייב המבוטח להודיע  .3
 שעות מעת אירוע הנזק. 72תוך המבוטח וזאת 

 המבוטח ישלם למבטח את דמי הביטוח כמפורט בהודעת התשלום. .4

 ,באי כוח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל עת לשטחי גידולי הפלחה של המבוטחים .5
אם ללא קבלת כל הסכמה או אישור נוסף מאת המבוטח,  אך גם ,ככל הניתן בליווי המבוטח

לשם ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה, והמבוטח נותן  בתיאום מראש עימו, וזאת בוצע
 בחתימתו על הסכם זה את הסכמתו בכתב לכך.

המבוטח ימציא, יספק ויגיש למבטח, על חשבונו, את כל הפרטים, המסמכים, ההוכחות  .6
בות שבהן קרה מקרה הביטוח ובקשר לכל עניין הנוגע לאחריות והידיעות בקשר לנסי

 המבטח, וזאת במועד במקום ובדרך שיורה לו המבטח.

לא פעל המבוטח על פי חבותו, כאמור בפרק זה, ו/או לא פעל כך במועד, באופן שמחדלו  .7
גרם לכך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר, לא יהיה המבטח חייב בתשלום 

 י הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת המבוטח, כאמור.תגמול

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד  .8
עליה, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו 

 דבר.

מסר למבטח עובדות כוזבות או שהעלים הפר המבוטח את חבותו על פי פרק זה, או ש .9
פטור  -נעשה בכוונת מרמה  והכלממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבותו 

 המבטח מחבותו.

 דמי הביטוח .ד

נזקי טבע )חלק ב' לחוזה( כמפורט בהודעת  המבוטח מתחייב לשלם למבטח את דמי ביטוח .1
פי חשבונות -עלו לחוזה הביטוח 3התשלום בהתבסס על התעריפים המפורטים בנספח 

שיוגשו לארגוני הקניות או למבוטחים על בסיס טפסי ההזמנה לקבלת ההצעה לביטוח 
למרות שיועברו למבטח. התשלום ייעשה על ידי המבוטח או על ידי ארגון הקניות בו הוא חבר.

שלם האמור לעיל, מבוטח שירכוש אצל המבטח גם ביטוח הכנסה לפי חלק א' לחוזה זה, י
 80%לגרעינים ו/או לתחמיץ לפי  ושיבולת שועל שעורה ,דמי ביטוח נזקי טבע לגידולי חיטה

לשחת  ושיבולת שועל שעורה ,לחוזה זה, ולגידולי חיטה 3מהתעריפים המפורטים בנספח 
 .זה לחוזה 3 בנספח המפורטים מהתעריפים 90%לפי 

 :הנחות בגין העדר תביעות .2

אשר היה מבוטח בשנים קודמות בביטוח זה  במסגרת ביטוח נזקי טבע בפלחה מבוטח .א
יהיה אצל המבטח ולא קיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח בגין אותו מין הגידול, 

של אותו מין גידול  נזקי טבע הנחה בדמי ביטוח בלבד 2021/2022בעונת  זכאי לקבל
 .2020/2021נחה לה היה זכאי בעונת שתתווסף לה 5%בגין העדר תביעות בגובה של 

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

 .2020/2021היה זכאי בעונת 
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ה יהיה זכאי המבוטח ל בכל מקרה, ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות .ב
 לכל היותר. 60%תעמוד על  2021/2022בעונת 

לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר  א'2למרות האמור בסעיף  .ג
קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח עבור אותו  2020/2021תביעות עבור מין גידול, ובעונת 

מאחוז  30%-שיעור שיפחת במין גידול, יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי הביטוח ב
 ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום תגמולי הביטוח.

דמי הביטוח המפורטים בחוזה זה )למעט דמי הביטוח בעבור סיכון האש( מהווים  .1 .ד
תשולם  35%מדמי הביטוח הכוללים, ויתרת דמי הביטוח בשיעור של  65%

 .המדינהלמבטח על ידי 

הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל  המדינהלמען הסר ספק יובהר, כי 
 ביטוח במקרה בו רכש המבוטח כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח.

את יתרת דמי הביטוח כאמור לעיל, ישלם המבוטח למבטח  המדינהלא שילמה 
 .המדינהאת חלקה של 

לעיל, ישתנו  1כאמור בסעיף קטן  המדינהבכל מקרה של שינוי בהשתתפות  .2
תעריפי דמי הביטוח בהתאם לשינוי עבור ביטוחים שירכשו על פי חוזה זה החל 

 ממועד כניסת השינוי לתוקף.

 השתתפות עצמית .ה

 10%בקרות מקרה ביטוח, המבטח לא ישפה את המבוטח עבור נזק בשיעור של עד  .1
' הטור מגבול אחריות המבטח לכל דונם שניזוק, לכל מקרה ביטוח, בהתאם למפורט ב

 ן, ובכפוף לגבול אחריות המבטח.ילחוזה ביטוח זה, לפי העני 3' שבנספח ואו 

מגבול אחריות המבטח לדונם למקרה ביטוח לכל דונם  10%-כאשר שיעור הנזק גדול מ .2
מגבול אחריות המבטח לכל דונם  5%שניזוק, לא ישפה המבטח את המבוטח בשיעור של 
לחוזה ביטוח זה,  3' שבנספח ו' או השניזוק, לכל מקרה ביטוח, בהתאם למפורט בטור 

 בטח.לפי העניין, ובכפוף לגבול אחריות המ

לעיל, במקרים אלה תהיה ההשתתפות העצמית כמפורט  2-ו 1למרות האמור בסעיפים  .3
 דלקמן:

 31-במרץ ל 15-בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מגשם בגידולי שחת, שיתרחש בין ה .א
 10-במרץ ל 25, ובין בית שאן בעמקאו  110במרץ דרומית לקו המוגדר כקו רוחב 

, תהיה ההשתתפות בית שאן( בעמק )למעט 110באפריל, צפונית לקו הרוחב 
לאחר  מגבול אחריות המבטח לכל דונם שניזוק, לכל מקרה ביטוח. 20%העצמית 

מגבול אחריות המבטח לכל דונם  10%תאריכים אלה תהיה ההשתתפות העצמית 
 שניזוק, לכל מקרה ביטוח.

שועל , שיבול תלתן לזרעיםבבקיה לזרעים,  בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משרב כבד .ב
ובקרות מקרה ביטוח כתוצאה משרב כבד ו/או מסערה  ,לזרעים ושעורה לזרעים

 .לכל דונם שניזוק מגבול אחריות המבטח 15%תהיה ההשתתפות העצמית בחימצה 

שרב כבד בחיטה לגרעינים לא ישפה המבטח סיכון בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מ .ג
גדרות לעיל, בשיעור של הלפרק ה ט' 1א'  את המבוטח עבור נזק, כמפורט בסעיף

מגבול אחריות המבטח לשטח הניזוק. עלה שיעור הנזק על האמור לעיל, לא  30%
 מגבול אחריות המבטח לשטח הניזוק. 20%ישפה המבטח את המבוטח בשיעור 

 10%אש, תהיה ההשתתפות העצמית סיכון בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מ .1 .ד
 מקרה ביטוח. מגבול אחריות המבטח לכל דונם שניזוק לכל

אש, תהיה סיכון האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח לקש כתוצאה מ למרות .2
מגבול אחריות המבטח לכל דונם שניזוק ולכל מקרה  10%ההשתתפות העצמית 

לכל מקרה  ש"ח 1,300-לחוזה זה, אך לא פחות מ ד' 4ב' ביטוח כמפורט בסעיף 
 ביטוח.
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לאחר הקציר בגידולי השחת  באומנים סערהסיכון בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מ .ה
מגבול אחריות המבטח לכל דונם שניזוק  5%תהיה ההשתתפות העצמית , המבוטחים

 לחוזה זה. ג' 4 ב'ולכל מקרה ביטוח, כמפורט בסעיף 

שיבולת שועל  קינואה, בנזקי רביצה כתוצאה מקרות מקרה ביטוח בגידולי חיטה, .ו
מגבול אחריות המבטח לכל שטח  20%ושעורה בלבד, תהיה ההשתתפות העצמית 

 .ניזוקהההחלקה 

ו/או  פגיעת ציפורים בפירות אבטיח לגרעיניםסיכון בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מ .ז
מגבול אחריות המבטח לכל שטח החלקה  15%, תהיה ההשתתפות העצמית חמניות

 הניזוקה. 

מגבול אחריות  3%ביטוח לפסי אש תהיה ההשתתפות העצמית בקרות מקרה  .ח
 )הכולל את שטח גידול הגרעינים ושטח פסי האש המבטח לכל שטח החלקה בפועל

 .(ביחד

מגבול  15% תהיה ההשתתפות העצמית שיטפוןמסיכון בקרות מקרה ביטוח כתוצאה  .ט
לחוזה  3' שבנספח ו' או האחריות המבטח לכל דונם שניזוק, בהתאם למפורט בטור 

 .ן, ובכפוף לגבול אחריות המבטחיביטוח זה, לפי העני

בנוסף על האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה  .4
שלוש פעמים או יותר במהלך שש העונות הרצופות  - )*(הגידולביטוח נזקי טבע באותו 

 5% -העצמית המפורט לעיל בהקודמות לעונת חוזה זה, יגדל שיעור ההשתתפות 
כמפורט לעיל,  5%נוספים. לדוגמא: במקרה בו שיעור ההשתתפות העצמית עומד על 

  .10%כעת יעמוד על 

)*( למען הסר ספק, הקביעה האם מדובר באותו הגידול תעשה לפי תיאור הגידול העיקרי 
לחוזה זה בהתאם לייעוד הגידול ובכל הרמות של  3המפורט בעמודה א' נספח 

היבולים המבוטחים. לדוגמא: גידול החימצה יכלול את כל הקודים לרבות: בעל, 
 שלחין וספרדי.

רע לאחר שלב הזריעה יותר מאירוע נזק אחד לגידול בו א: במקרה לגבי כל הגידולים .5
המבוטח בשטח הניזוק ו/או במקרה בו נגרם נזק ממספר סיכונים מבוטחים, תנוכה 

 . השתתפות העצמית לפי שיעור ההשתתפות העצמית הגבוה

 קביעת גובה הנזק .ו

למבוטח. המבוטח המעריך יקבע על פי הערכתו ו/או על פי דגימה את גובה הנזק ויודיע על כך  .1
יום מעת קבלת קביעת המבטח על ידו, כי תבוצע הערכה נוספת של  15רשאי לדרוש, תוך 

בדרך ובמקום  )שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות( הנזק בנוכחות מדריך שה"מ
 עליהם יוסכם בין המבוטח לבין המבטח.

את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי המעריך. למרות האמור לעיל, יוכל המבוטח  .2
להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן: "הערכה חיצונית"( 
אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי הפוליסה 

נזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדימים אלה, והתאפשר למעריך מטעמו לבדוק את ה
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות  לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.

 לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.
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 ות לכל חלקי חוזה הביטוחכללי הוראות -חלק ג' 

 תחולת החוק .א

, אלא אם הותנה אחרת בחוזה 1981 -חוק חוזה הביטוח, התשמ"א על חוזה ביטוח זה יחול 
 הביטוח וברשימה לטובת המבוטח.

 פרשנות .ב

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

 אמצעים להקלת הסיכון .ג

טח ברמה מקצועית נאותה ולנקוט בכל עת באמצעי המנע המבוטח חייב לטפל בגידול המבו .1
הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה או למנוע 
 ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח וזאת בגבולות הסביר בנסיבות המקרה.

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

הותנה בחוזה ביטוח זה, שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח, ואותו  .2
לחוק,  19-ו 18אמצעי לא ננקט, יראה בכך המבטח החמרת הסיכון ויחולו הוראות סעיפים 

 .המחויביםבשינויים 

 ומשמעותה המשפטיתחובת הגילוי של המבוטח  .ד

חוזה ביטוח זה הוצא על סמך התשובות, שנתן המבוטח בכתב למבטח לשאלות עליהן נשאל  .1
 בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח ששימש בסיס לחוזה זה.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות, או לא גילה למבטח ענין מהותי או שינוי מהותי,  .2
המבטח להקלת הסיכונים ו/או למניעת מקרה או לא נקט באמצעים, שנדרשו על ידי 

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

המבוטח יגלה למבטח, במשך תקופת הביטוח, כל עניין מהותי תוך זמן סביר מעת שנודע לו  .3
הסיכון, יהיה  לא גילה המבוטח למבטח את החמרתעל כך )להלן: "החמרת הסיכון"(. 

 המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו, בכפוף להוראות החוק.

ין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח לכרות את חוזה הביטוח או ין מהותי הינו עניעני .4
 לכרותו בתנאים מסוימים, לרבות:

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

 זהות הבעלים ו/או המחזיקים ביבול המבוטח. .ב

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

נזקים קודמים שאירעו ליבול מסוג היבול המבוטח לפי חוזה זה בשלוש העונות שקדמו  .ד
 לתקופת הביטוח.

 ברו הביטוחי של המבוטח.ע .ה

נזקים שקרו ליבול המבוטח ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף, ואשר היו בידיעת  .ו
 המבוטח.
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 תביעה לתגמולי ביטוח .ה

על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, על חשבונו, את המידע  .1
ר למבטח, ככל והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם ברשותו, עליו לעזו

 שיוכל להשיגם.

 תגמולי הביטוח יחושבו כמפורט בחוזה זה בניכוי: .2

 פחת והוצאות נחסכות. .א

 השתתפות עצמית של המבוטח )כמפורט בחוזה או ברשימה(. .ב

פיצוי ו/או תגמול שהמבוטח קיבל או יכול היה לקבל לפי כל דין או הסכם בגין אותו נזק  .ג
 ממקור אחר.

על המבוטח להודיע  ,ליבול המבוטחלפי חלק ב' לחוזה הביטוח  נזקי טבע בקרות מקרה ביטוח .3
 שעות מעת אירוע הנזק. 72-לא יאוחר מלמבטח על מקרה הביטוח 

בביטוח לפי יבול אישי, כאמור בחלק א' לחוזה מבוטח בקרות מקרה ביטוח הכנסה למבוטח ה .4
מיידית עם היוודע לו על קרות הביטוח, על המבוטח להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח 

 .לא יאוחר ממועד תחילת הקציר מקרה הביטוח ובכל מקרה

למען הסר ספק, מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כדרישה שנמסרה  .5
  למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע והמסמכים הדרושים.

 הערכת במועד כערכם יחושבו זה ביטוח לחוזה בהתאם הביטוח תגמולי כי, בזאת יובהר .6
 .לחוק)ב(  28 בסעיף כאמור, המבוטח בשטח המעריך ידי על שבוצעה האחרונה הנזקים

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות  .7
 מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים, שהמבטח הורה לו לנקוט.

קבלת המבטח מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח, יישלח מטעמו ועל חשבונו לאחר  א. .8
 של המבטח מעריך לצורך קביעת מקרה הביטוח, היקף הנזקים וסוגיהם.

 ממצאי המעריך ימסרו למבוטח. .ב

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

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד  .9
עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו 

 דבר.

 נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה. .10

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח  .11
 פטור המבטח מחבותו. -נעשה בכוונת מרמה  והכלאו בנוגע לחבות המבטח, 
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 תקופת ההתיישנות .ו

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

 ביטוח כפל .ז

אם בעת קרות מקרה הביטוח לשטחי וגידולי הפלחה, יהיה קיים לגביהם ביטוח או ביטוחים אחרים 
לתקופות ביטוח חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או 

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

 האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.

 ביטוח חסר .ח

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה בו נמצא, כי השטח של מין גידול כלשהו,  .1
שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח, גדול מהיקף השטח המצוין בטופס ההזמנה 
לקבלת הצעה לביטוח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח 

 המבוטח לבין השטח בפועל.

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה של שינוי ייעוד בו נמצא, כי היקף דמי הביטוח  .2
יקף דמי הביטוח ששילם השהמבטח היה גובה מהמבוטח עבור הגידול הניזוק, גדול מ

בגין הגידול המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא המבוטח למבטח בפועל 
כיחס בין סכום דמי הביטוח ששילם המבוטח למבטח לבין סכום דמי הביטוח שאמור היה 

 לשלם בפועל בגין הביטוח.

 ביטוח יתר .ט

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

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

 הצמדה .י

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי סכומי הפיצוי ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד 
 הידוע ביום תחילת תוקפו של חוזה זה. לצרכן תגמולי הביטוח, ביחס למדד המחיריםתשלום 

 קיזוז חובות .יא

שהמבוטח חייב למבטח בין בגין חוזה זה ובין בגין חוזה ביטוח אחר, ניתנים  קצובים חובות
רעון יבמידה וקיים חשש סביר לאי פכמו כן,  לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח.

רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו מהמבוטח בגין הביטוח, גם אם החוב 
 טרם הגיע מועד תשלומם.
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 תחלוף .יב

הייתה למבוטח, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח  .1
 חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח, מששילם תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות, שעברה אליו לפי סעיף זה באופן, שיפגע בזכותו של  .2
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 

 קביעת מעריך המבטח.הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה, לפי 

קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו  .3
מיד למבטח. לא יעשה המבוטח פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה 

עשה המבוטח איזה מהפעולות למבטח, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המבטח. 
 המבטח בגין הנזקים שנגרמו לו.הרשומות לעיל, יפצה את 

 הארכת הביטוח .יג

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה מראש ובכתב של  .1
 המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו.

הביטוח יהוו המידע, שנמסר על ידי המבוטח  זההוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש חו .2
 בלתי נפרד אף ממסמך ההארכה.בהצעת הביטוח או בדרך אחרת, חלק 

היה חוזה ביטוח זה חידוש של חוזה ביטוח קודם, יראו את ההצעה והמידע האחר לביטוח  .3
 המקורי, כחלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.

 ביטול הביטוח .יד

המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,  .1
יום לפני התאריך בו  15ח למבוטח בדואר רשום לפחות ובלבד שהודעה על כך תישל

למרות האמור לעיל, ביטול הביטוח בעקבות חוב דמי ביטוח של המבוטח . יתבטל הביטוח
לחוק וחישוב דמי הביטוח יעשה כמפורט בסעיף ב'  15למבטח ייעשה על פי המפורט בסעיף 

 להלן.

עילה לביטול אינה שהמבוטח הפר לפני תום תקופת הביטוח וה הביטוחאם המבטח יבטל את 
 דמי הביטוח המבטח למבוטח את סכום ישיבאו ניסה להונות את המבטח,  הביטוח את חוזה

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

, לפי שיקול דעתו שהיא לפני תום תקופת הביטוחהמבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת  .2
, ובלבד שהודעה על בתנאי שלא קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במהלך תקופת הביטוח

 . רשום כך תתקבל אצל המבטח בדואר

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

מדמי  50%ישאיר לעצמו ר דמי ביטוח לאחר שהמבטח המבוטח יקבל החזבמקרה כזה 
בגין כל חודש מתחילת תוקפו של  10%הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה, בתוספת 

חוזה הביטוח ועד למועד בו הסתיים הביטוח בפועל או את סכום דמי הביטוח יחסית 
 לפי הגבוה מביניהם. -לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח לגידול 
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 ותבורר .טו

בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח לתגמולי ביטוח הנובעים מחוזה זה ו/או  .1
 ערעור על קביעת מעריך המבטח על פי חוזה זה, רשאים הצדדים, בהסכמה, לפנות לבוררות.

 פניית הצדדים לבוררות תהווה הסכמה לברור הסכסוך ביניהם במסגרת הבוררות. .2

לבוררות, יראו הוראות סעיף זה כהסכם בוררות בהתאם  עם קבלת הסכמת הצדדים לפנות .3
 .1968-לחוק הבוררות, תשכ"ח

 הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים, שימונו כדלקמן: .4
 על ידי המבטח. -אחד 
 .ארגוןהעל ידי  -אחד 
 "(.ועדת הבוררותעל ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כיו"ר )להלן:  -אחד 

 לא יחולו סדרי הדין והראיות המחייבים בערכאות משפטיות.על הבוררות  .5

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי. .6

וועדת הבוררות לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה, למעט במקרים בהם פסק הבוררות  .7
 .יקבע לתשלום סכום העולה על חצי מיליון ש"ח

 על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה. .8

המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי הדעות המובאים  .9
יום מעת שנמסרה למבוטח החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי  30להכרעה וזאת תוך 

 30הביטוח, ואילו המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך 
 כתב התביעה בכתב, כאמור לעיל.יום מעת שנמסרה למבטח ו/או למבוטח 

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה, ובמועד הדיון לא  .10
הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים כיו"ר, כמפורט 

ר הצדדים לעיל, וזאת ללא הודעה מוקדמת, למרות שזומנו כדין, בעוד כל שא 4בסעיף קטן 
לדיון הופיעו, רשאי יו"ר ועדת הבוררות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדון באותו עניין באותו 

 מועד כבורר דן יחיד.

מוסכם בזאת, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות, על המבוטח לשלם דמי  .11
ישיבה ש"ח. במידה והבוררות תימשך למעלה משתי ישיבות, החל מה 400בוררות בסך 

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

את דמי הבוררות ששולמו על ידו בלבד,  באם להחזיר למבוטח לבורר יהיה שיקול דעת .12
הבורר  שהמבוטח זכה בבוררות. למען הסר ספק יובהר, כי בתנאיובאופן מלא או חלקי,  וזאת

 צדדים.מי מהלפסוק הוצאות ללא יהיה מוסמך 



25 

 תגמולי הביטוח .טז

יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים  30תגמולי הביטוח ישולמו תוך  .1
 לבירור חבותו.

ריבית בשיעור הקבוע  לתגמולי הביטוח תתוסףבמידה ותגמולי הביטוח לא שולמו כאמור,  .2
 .בחוק 

הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם שולמה העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי  .3
 התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.

 קריאת סרק .יז

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

 פי חוזה זה.-לתגמולי ביטוח על

 המחאת זכויות .יח

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

 הודעות .יט

אביב. הודעה של -, תל74הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין 
המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף 

 שעות אחר שנשלחה. 72אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען 
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 2220/2120לחוזה ביטוח פלחה לעונת  1נספח 
 האזורים הגיאוגרפים והיבולים המבוטחים - ביטוח הכנסה

 ., מרכז ודרוםמזרח, צפון מערב משנה: צפון אזורילארבעה יחולק  -אזור א

 ק"ג לדונם 630יבול מבוטח של  - מזרח צפון - 1אזור א

 הגבול הצפוני של מדינת ישראל. -  גבול צפוני

 לאורך הגבול מצפון עד לצומת הבשן. -  גבול מזרחי

דה, ממשיך צפונה לאורך כביש יעד לצומת בית צי 85מצומת הבשן לאורך כביש  -  גבול דרומי

עד צומת כורזים,  8277, ממשיך מערבה בכביש 8277עד למפגש עם כביש  888

 עד עכו. 85לצומת עמיעד, ממשיך מערבה עם כביש  90עולה צפונה עם כביש 

 .70כביש  -  גבול מערבי

 ק"ג לדונם 570יבול מבוטח של  -מרכז  - 2אזור א

 .4א -ו 1א יםאזור הגבול הדרומי של -  גבול צפוני

 עד קיסריה. 65מצומת קדרים דרומה לאורך כביש  - גבול מזרחי ודרומי

 חוף הים התיכון. -  גבול מערבי

 ק"ג לדונם 570יבול מבוטח של  -דרום  - 3אזור א

 עד עפולה. 65)מרכזי( לאורך כביש  2הגבול הדרומי של אזור א -  גבול צפוני

 )אזור קלנדיה(. 45עד לצומת עם כביש  60מעפולה דרומה לאורך כביש  -  גבול מזרחי

 1וממשיך לכביש  443מערבה ממשיך לכביש  45עם כביש  60מהצומת של כביש  -  גבול דרומי

 עד תל אביב.

 חוף הים התיכון. -  גבול מערבי

 ק"ג לדונם 630יבול מבוטח של  - צפון מערב - 4אזור א

 .הצפוני של מדינת ישראלהגבול  -  גבול צפוני

 .70כביש  -  גבול מזרחי

 .ממשיך מערבה עד עכו 75עם כביש  70מצומת כביש  -  גבול דרומי

 חוף הים התיכון. -  גבול מערבי

 .6יחולק לשני אזורי משנה: מערב ומזרח לפי מתווה כביש  -אזור ב

 ק"ג/ד' 450יבול מבוטח של  -מערב  - 1אזור ב

 .6מתל אביב מזרחה עד למפגש עם כביש  1כביש  -  גבול צפוני

 .383ודרומה עד למפגש עם כביש  1מהמפגש עם כביש  6לאורך כביש  -  גבול מזרחי

, ממשיך דרומה לצומת 3מערבה לכביש  383עם כביש  6מהמפגש של כביש  -  גבול דרומי

עד צומת גדרה, ממשיך מערבה על  40ראם וממשיך לכיוון צפון מערב על כביש 

 עד אשדוד. 41יש כב

 חוף הים התיכון. -  גבול מערבי

 ק"ג/ד' 450יבול מבוטח של  -מזרח  - 2אזור ב

 .60ומזרחה עד למפגש עם כביש  6מהמפגש עם כביש  443כביש  -  גבול צפוני

 .375דרומה עד לצומת אל חדר, מפגש עם כביש  60לאורך כביש  -  גבול מזרחי

, צפונה לצומת תל עזקה, ממשיך 38מערבה למפגש עם כביש  375לאורך כביש  -  גבול דרומי

 .6עד למפגש עם כביש  383מערבה בכביש 

 .383ודרומה למפגש עם כביש  1מהמפגש עם כביש  6כביש  -  גבול מערבי



27 

 מובלעות בצפון. 4אזורי משנה דרומית לאזור ב ועוד  4 -יחולק ל -אזור ג 

 ק"ג/ד' 400יבול מבוטח של  -ב מער - 1אזור ג

 מאשדוד מערבה עד לצומת גדרה. 41כביש  -  גבול צפוני
, משם מערבה על קו רוחב 620עד קו רוחב  40מצומת גדרה דרומה לאורך כביש  -  גבול מזרחי

ועד למפגש  232, ממשיך דרומה לאורך כביש 232עד המפגש עם כביש  620
ק"מ מערבית לישוב זהר. ממשיך מזרחה  4.0 -עם מסילת הרכבת הנמצאת כ

לאורך מסילת הרכבת עד למפגש עם מוביל המים הנקרא קו ירקון נגב. ממשיך 
 .קו הבצורת הצפונידרומה לאורך קו ירקון נגב עד למפגש 

 .אורך קו הבצורת הצפוניל -  גבול דרומי
 רצועת עזה וחוף הים התיכון. -  גבול מערבי

 ק"ג/ד' 400יבול מבוטח של  -מזרח  - 2אזור ג

, ממשיך דרומה 383, ממשיך מזרחה בכביש 3מצומת ראם מזרחה לכביש  -  גבול צפוני
 .60עד לכביש  375, ממשיך מערבה בכביש 38בכביש 

 .120ועד לקו רוחב  375מהמפגש עם כביש  60לאורך כביש  -  גבול מזרחי
 .40עד לכביש  120קו רוחב  -  גבול דרומי

 .40כביש  -  גבול מערבי

 ק"ג/ד' 320יבול מבוטח של  - דרום מזרח - 3אזור ג

 .60ומזרחה עד כביש  6מכביש  120לאורך קו רוחב  -  גבול צפוני
 .אדורייםלצומת דרומה עד  120מקו רוחב  60כביש  -  גבול מזרחי
. ממשיך 358עד למפגש עם כביש  3265מצומת אדוריים מערבה לאורך כביש  -  גבול דרומי

 6ממשיך דרומה על כביש  .6מערבה לאורך נחל אדוריים עד למפגש עם כביש 
 .עד מחלף מאחז

עד לצומת נועם, מזרחה על כביש הכניסה  40ממחלף מאחז צפונה על כביש  -  גבול מערבי
 .120עד קו רוחב  6ממשיך צפונה על כביש  .6עד למפגש עם כביש לנועם וישר 

 ק"ג/ד' 450יבול מבוטח של  -מובלעת רמת מנשה  - 4אזור ג

 ועד לצומת התשבי. 6מהמפגש עם כביש  70כביש  -  גבול צפוני
 מצומת התשבי לצומת מגידו. 66כביש  - י גבול מזרח
 עירון.מצומת מגידו למחלף  65כביש  -  גבול דרומי

 .70ממחלף עירון צפונה למפגש עם כביש  6כביש  -  גבול מערבי

 ק"ג/ד' 400יבול מבוטח של  -מובלעת בקעת הארבל, נחל תבור וסובב כנרת  - 5אזור ג

מזרחה עד  85)צפון( מצומת נחל עמוד לאורך כביש  1הגבול הדרומי של אזור א -  גבול צפוני
 בצומת בית ציידה. 92למפגש עם כביש 

מצומת בית ציידה דרומה כולל את כל השטחים שנמצאים לאורך הכינרת מתחת  -  גבול מזרחי
לקו המצוק של רמת הגולן עד לקו הגבול עם סוריה באזור צומת חמת גדר. 

בקו  מערבהממשיך דרומה לאורך קו הגבול עם סוריה עד לקיבוץ גשר. ממשיך 
ומה לאורך המצוק, וכולל את אווירי מעל קיבוץ גשר עד לקו המצוק. ממשיך דר

כל השטחים שנמצאים מעל לעמק הירדן ובקעת כנרות עד לקו הגבול הצפוני של 
 .71במפגש עם כביש  8אזור ג

 . 2זרחה עד לגבול המערבי של אזור ומ 716עם כביש  71מהצומת של כביש  -  גבול דרומי
. 65ן עד למפגש עם כביש לכיוון צפו 71מהמפגש עם כביש  716לאורך כביש  -  גבול מערבי

 בצומת נחל עמוד. 85עד למפגש עם כביש  65ממשיך צפונה לאורך כביש 

 ק"ג/ד' 500יבול מבוטח של  -דרום רמת הגולן  - 6אזור ג

 .)צפון( מצומת בית ציידה ומזרחה עד צומת הבשן 1הגבול הדרומי של אזור א -  גבול צפוני
 לאורך קו הגבול עם סוריה עד לצומת חמת גדר.בשן דרומה המצומת  - גבול מזרחי ודרומי

מצומת בית ציידה דרומה לאורך קו המצוק כולל את כל השטחים שנמצאים בדרום  -  גבול מערבי
 .רמת הגולן עד לקו הגבול עם סוריה באזור צומת חמת גדר



28 

 ק"ג/ד' 400יבול מבוטח של  -דרום מערב  - 7אזור ג
 .6ומזרחה עד כביש  232מכביש  120לאורך קו רוחב  -  גבול צפוני

 .6כביש  -  גבול מזרחי
עד למפגש עם מסילת הברזל ליד מושב  40עד צומת פלוגות דרומה על כביש  35כביש  -  גבול דרומי

 .232עוזה ממשיך מערבה על מסילת הברזל עד לכביש 
 .232כביש  -  גבול מערבי

 ק"ג/ד' 500יבול מבוטח של  -עמק חרוד  - 8אזור ג
. ממשיך 71ודרומה עד למפגש עם כביש  65מהמפגש עם כביש  716לאורך כביש  -  ול צפוניגב

 .2למפגש עם הגבול המערבי של אזור ועד  71מזרחה לאורך כביש 
לאורך קו המצוק לכיוון דרום מהנקודה המזרחית של קו הגבול הצפוני ועד למפגש עם  -  גבול מזרחי

 הקו הירוק. 
לאורך הקו הירוק לכיוון צפון מערב, מהגבול המזרחי של האזור ועד למוקייבלה והמפגש  -  גבול דרומי

 .60עם כביש 
, ממשיך 60ודרומה עד למפגש עם כביש  716מהצומת עם כביש  65לאורך כביש  -  גבול מערבי

 עד מוקייבלה. 60דרומה לאורך כביש 

, צפון מערב, נתיבות עד צומת ושהעין השל -כיסופים אזורי משנה:  לשמונה יחולק  -אזור ד 
רהט ודרום  - בית קמה -נתיבות  ,אורים, דרום מזרח, צפון מזרח, שדרות עד בית קמה

 .מישור החוף

 ק"ג לדונם 280יבול מבוטח של  - עין השלושה -כיסופים  - 1אזור ד*

 לאורך נחל הבשור מקו ירקון נגב ועד גבול רצועת עזה -  גבול צפוני

 לאורך קו ירקון נגב דרומה עד לקו הבצורת הדרומי. -  גבול מזרחי

 קו הבצורת הדרומי מהמפגש עם קו ירקון נגב, מערבה עד לרצועת עזה. -  גבול דרומי

 .לנחל הבשורלאורך רצועת עזה מקו הבצורת הדרומי וצפונה עד  -  גבול מערבי

 ק"ג לדונם 300יבול מבוטח של  -צפון מערב  - 2אזור ד

 . 7וג 3הגבול הדרומי של אזורים ג -  גבול צפוני

עד לצומת נועם מזרחה על כביש הכניסה לנועם וישר  40מקו הבצורת הצפוני על כביש  -  גבול מזרחי

 .35עד למפגש עם כביש  6צפונה על כביש  ,6עד למפגש עם כביש 

 ירקון נגב.ומערבה עד למפגש עם קו  ,במזרח 40לאורך קו הבצורת הצפוני מכביש  -  גבול דרומי

ק"מ מערבית לישוב  2.0 -לאורך קו ירקון נגב מהמפגש עם מסילת הרכבת הנמצאת כ - גבול מערבי

 לכיוון דרום עד למפגש עם קו הבצורת הצפוני. ,זהר

 ק"ג לדונם 250יבול מבוטח של  -נתיבות עד צומת אורים  - 3אזור ד*

, ממשיך דרומה לאורך 34דרומה לאורך כביש , 34מהמפגש של קו ירקון נגב עם כביש  -  גבול מזרחי

 למפגש עם קו הבצורת הדרומי. דע 25כביש 

 במזרח ועד למפגש עם קו ירקון נגב במערב. 25קו הבצורת הדרומי מכביש  -  גבול דרומי

 .34לאורך קו ירקון נגב מהמפגש של קו הבצורת הדרומי וצפונה עד לכביש  -  גבול מערבי

 ק"ג לדונם 220יבול מבוטח של  -דרום מזרח  - 4אזור ד*

 .40במזרח ועד למפגש עם כביש  60לאורך קו הבצורת הצפוני מכביש  -  גבול צפוני

 הבצורת הצפוני ודרומה עד לקו הבצורת הדרומי.קו עם  ומהמפגש של 60לאורך כביש  -  גבול מזרחי

 .40למפגש עם כביש במזרח ועד  60קו הבצורת הדרומי מכביש  -  גבול דרומי

 עד לקו הבצורת הדרומי. 40מצומת קמה דרומה לאורך כביש  -  גבול מערבי
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 ק"ג לדונם 220יבול מבוטח של  -צפון מזרח  - 5אזור ד
 .3קו הגבול הדרומי של אזור ג -  גבול צפוני

 ודרומה עד לקו הבצורת הצפוני. צומת אדורייםמ 60לאורך כביש  -  גבול מזרחי
 .40במזרח ועד למפגש עם כביש  60לאורך קו הבצורת הצפוני מכביש  -  דרומיגבול 

 .מחלף מאחזעד  40מקו הבצורת הצפוני על כביש  - גבול מערבי

 ק"ג לדונם 280יבול מבוטח של  -שדרות עד בית קמה  - 6אזור ד*
שנמצאת בקו אווירי מעל לאורך קו הבצורת הצפוני מקו ירקון נגב במערב ועד לנקודה  -  גבול צפוני

 הישוב שדה צבי על קו הבצורת הצפוני.
מהנקודה שנמצאת בקו אווירי מעל הישוב שדה צבי על קו הבצורת הצפוני דרומה בקו  -  גבול מזרחי

עד למפגש עם כביש  334, ממשיך דרומה לאורך כביש 334למפגש עם כביש אווירי עד 
293. 

 בצומת הגדי.  25מערבה עד למפגש עם כביש  293 עם כביש 334מהמפגש של כביש  -  גבול דרומי
עד למפגש  34, ממשיך צפונה בכביש 34מצומת הגדי צפונה עד כביש  25לאורך כביש  -  גבול מערבי

 עם קו ירקון נגב וממשיך צפונה לאורך קו ירקון נגב עד לקו הבצורת הצפוני.

 ק"ג לדונם 220יבול מבוטח של  -רהט  -בית קמה  -נתיבות  - 7אזור ד*
, עולה צפונה במזרח 334מפגש עם כביש מצומת הגדי במערב ועד ל 293לאורך כביש  -  גבול צפוני

צפונה שעולה מהכניסה לישוב שדה צבי  אווירי  עד למפגש עם קו  334לאורך כביש 
ממשיך צפונה בקו האווירי עד לקו הבצורת הצפוני ומשם עד לקו הבצורת הצפונית, 

 ממשיך לכיוון דרום מזרח עם קו הבצורת הצפוני עד לצומת בית קמה.
 מצומת בית קמה ועד המפגש עם קו הבצורת הדרומי. 40לאורך כביש  -  גבול מזרחי
 25ם כביש במזרח ועד למפגש ע 40לאורך קו הבצורת הדרומי מהמפגש עם כביש  -  גבול דרומי

 במערב.
 מקו הבצורת הדרומי וצפונה עד צומת הגדי. 25לאורך כביש  -  גבול מערבי

 *אזורים הנמצאים באזור הזכאי לפיצויי בצורת.

 ק"ג לדונם 400יבול מבוטח של  - דרום מישור החוף – 8אזור ד*
 על לגבול רצועת עזה.לאורך קו הבצורת הצפוני מהמפגש עם קו ירקון נגב וכיוון מערב  -  גבול צפוני

 .לאורך קו ירקון נגב מהמפגש עם קו הבצורת הצפוני לכיוון דרום יד לנחל הבשור -  גבול מזרחי
 .נחל הבשור עד לגבול עם רצועת עזהלאורך  -  גבול דרומי

 .גבול עם רצועת עזה -  גבול מערבי
 *אזורים הנמצאים באזור הזכאי לפיצויי בצורת.

 גבעות גורל. מזרח, דרום מערב, דרום , אופקים,מערביחולק לשישה אזורי משנה:  -אזור ה 

 ק"ג לדונם 240יבול מבוטח של  -מערב  - 1אזור ה
 . 241קו הבצורת הדרומי מרצועת עזה ועד למפגש של נחל הבשור עם כביש  -  גבול צפוני

  ועד תל שרוחן שעל נחל הבשור. פוןבצ 241לאורך תוואי נחל הבשור מכביש  -  גבול מזרחי
דרומה  ,על כביש הכניסה לעין הבשור של נחל הבשור עם תל שרוחן מערבה מהמפגש -  גבול דרומי

עד רצועת  75עד צומת גבולות וממשיך בקו ישר לכיוון מערב על קו רוחב  232על כביש 
 עזה.

ל עם רצועת עזה עד לגבול הדרומי לאורך הגבול עם מצרים, ממשיך צפונה לאורך הגבו  -  גבול מערבי
 )מערב(.  1של אזור ד

 ק"ג לדונם 130יבול מבוטח של  - אופקים - 2אזור ה
 25במערב ועד למפגש עם כביש  234לאורך קו הבצורת הדרומי מהמפגש עם כביש  -  גבול צפוני

 במזרח.
אילן רמון בבאר שבע, עד למפגש עם דרך  25מקו הבצורת הדרומי דרומה לאורך כביש  -  גבול מזרחי

ממשיך בקו אווירי דרומה , 2357ילן רמון עד למפגש עם כביש ממשיך דרומה על דרך א
 עד למפגש עם קו הגבול הדרומי של האזור.

לאורך הקו המחבר מצומת צאלים במערב ועד לצומת אהלים )הנוקדים( במזרח בנקודה  -  גבול דרומי
 . 2357וכביש  הנמצאת דרומית לצומת של דרך אילן רמון

 מצומת צאלים ועד לקו הבצורת הדרומי. 234על כביש   -  גבול מערבי

יר של שדה תימן וכביש ולמרות המוגדר לעיל שטחי הגידול הנמצאים בשטח שבין בסיס חיל האו
  .2ולא לאזור ה 6ק"מ דרומית למנחת תימן יהיו שייכים לאזור ה 2.0ועד למרחק של  25
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 ק"ג לדונם 60יבול מבוטח של  -מזרח  - 3אזור ה

 ומזרחה עד ים המלח. 60קו הבצורת הדרומי ממפגש עם כביש  -  גבול צפוני

 . 31לאורך ים המלח מקו הבצורת הדרומי ועד כביש  -  גבול מזרחי

מים המלח, ממשיך מערבה לצומת תל ערד, ממשיך דרומה לאורך  31לאורך כביש  -  גבול דרומי

 .40עד לכביש  25ערוער וממשיך לכיוון מזרח בכביש עד צומת  80כביש 

עד למפגש עם קו הבצורת  60צפונה לאורך כביש  25עם כביש  40מצומת כביש  - גבול מערבי

 הדרומי.

 ק"ג לדונם 180יבול מבוטח של  -דרום מערב  - 4אזור ה

 .234כביש של קו הבצורת הדרומי עם ועד למפגש  1הגבול הדרומי של אזור ה -  גבול צפוני

 עד לצומת צאלים.  234מקו הבצורת הדרומי על כביש  - גבול מזרחי

מצומת צאלים בקו ישר עד לנקודה הדרומית ביותר בגדר של קיבוץ גבולות ומשם בקו  - גבול דרומי

ישר עד לחיבור עם כביש הגישה שבין צומת מבטחים למושב אוהד ועל הכביש עד 

 ומת סופה.עד לצ 232מבטחים דרומה על כביש  לצומת

 .1מצומת סופה ועד לגבול עם רצועת עזה ועד לגבול הדרומי של אזור ה -  גבול מערבי

 ק"ג לדונם 60יבול מבוטח של  -דרום  - 5אזור ה

 . 4הגבול הדרומי והמערבי של אזור ה -  גבול צפוני

 .10עם כביש  62קו רוחב מצומת צאלים בקו ישר עד המפגש של  -  גבול דרומי

לכיוון מערב עד לרצועת עזה ועולה צפונה לאורך הגבול עם רצועת  10לאורך כביש  -  גבול מערבי

 .75עזה עד למפגש עם קו רוחב 

 ק"ג לדונם 110יבול מבוטח של  -גבעות גורל  - 6אזור ה

 .60ועד למפגש עם כביש  25קו הבצורת הדרומי מכביש  -  גבול צפוני

בצומת  406עד למפגש עם כביש  40, לאורך כביש 40דרומה עד כביש  60לאורך כביש  -  מזרחיגבול 

 אהלים )הנוקדים(. 

מצומת אהלים )הנוקדים( מערבה עד לחיבור עם הנקודה הדרומית של קו הגבול  -  גבול דרומי

 המערבי של האזור. 
מפגש עם דרך אילן רמון בבאר שבע, עד ל 25מקו הבצורת הדרומי דרומה לאורך כביש  -  גבול מערבי

. ממשיך בקו אווירי דרומה 2357ממשיך דרומה על דרך אילן רמון עד למפגש עם כביש 
 עד לקו המחבר את צומת אהלים )נוקדים( במזרח עם צומת צאלים במערב.

ויר של שדה תימן וכביש ולמרות המוגדר לעיל שטחי הגידול הנמצאים בשטח שבין בסיס חיל הא
 .2ולא לאזור ה 6ק"מ דרומית למנחת תימן יהיו שייכים לאזור ה 2.0ועד למרחק של  25

חלקות הנמצאות דרומית לאזור ה יבוטחו רק במידה והגידול בהן נעשה על מחזור שלחין ומותנה 
, וישוייכו לאזור גיאוגרפי ה' הסמוך לחלקה בהתאם לקביעת המבטחבאישור מראש ובכתב של 

 .המבטח
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 -אזור ו 

 מ"ק לדונם 150כולל השקיית עזר עד  -ק"ג לדונם  400יבול מבוטח של  - 1זור וא

 )דרום רמת הגולן(. 6הגבול הדרומי של אזור ג -  גבול צפוני

 לאורך קו הגבול עם ירדן מאזור גשר ודרומה עד לקו הירוק. -  גבול מזרחי

 מהגבול עם ירדן לכיוון מערב לאורך הקו הירוק.  -  גבול דרומי

הגבול המזרחי של עמק חרוד ובקעת הארבל עד לאזור גשר בכל השטחים הנמצאים  -  גבול מערבי

 מתחת למצוק.

 ללא השקיית עזר -ק"ג לדונם  280יבול מבוטח של  -צפון  - 2אזור ו

 (.הגולן)דרום רמת  6הגבול הדרומי של אזור ג -  גבול צפוני

 .71גשר ודרומה עד לכביש לאורך קו הגבול עם ירדן מאזור  -  גבול מזרחי

עד  7079, ממשיך מערבה לאורך כביש 71מהגבול עם ירדן לכיוון מערב לאורך כביש  -  גבול דרומי

ממשיך מערבה  עד לצומת שלוחות, 90רומה על כביש . ממשיך ד90למפגש עם כביש 

עד למפגש עם הגבול המערבי )בשטחים שמתחת למצוק באזור בית  669לאורך כביש 

 .אלפא(

הגבול המזרחי של עמק חרוד ובקעת הארבל עד לאזור גשר בכל השטחים הנמצאים  -  גבול מערבי

 מתחת למצוק.

 ללא השקיית עזר -ק"ג לדונם  280יבול מבוטח של  -דרום  - 3אזור ו

 .2הגבול הדרומי של אזור ו -  גבול צפוני

 ודרומה עד למפגש עם הקו הירוק, 71לאורך קו הגבול עם ירדן מהמפגש עם כביש  -  גבול מזרחי

מהגבול עם ירדן לכיוון מערב לאורך הקו הירוק עד למפגש עם הגבול המערבי  -  גבול דרומי

 .)בשטחים שמתחת למצוק באזור מלכישוע(

הגבול המזרחי של עמק חרוד ובקעת הארבל מהקו הירוק בדרום באזור מלכישוע  -  גבול מערבי

)באזור בית אלפא( בכל השטחים הנמצאים מתחת  669וצפונה עד למפגש עם כביש 

 למצוק.

 .1שטחים עם השקיית עזר השייכים לישובי צפון הבקעה יהיו שייכים לאזור ו
כללי לפי  ויהישטחים ללא השקיית עזר השייכים לישובי צפון הבקעה היבול המבוטח של כללי 

היבול בפועל יקבע  . יובהר כי3הוכן דמי הביטוח יחושבו לפי אזור  ,3האזור של   היבול המבוטח
 .על פי תוצאות שטחים אלו בלבד
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 2220/2120לחוזה ביטוח פלחה לעונת  2נספח 
  דמי ביטוח הכנסה

 לטון. ₪ 1,045יהיה ובשיבולת שועל בשעורה  ,מחיר הגרעינים המבוטח בחיטה

אזור 
גידול 

 גיאוגרפי
 אזור משנה

יבול 
מבוטח 
 ק"ג/ד'

 -דמי ביטוח 
למסלול חיטה 

השתתפות 
 25%עצמית 

 /ד'₪

 -דמי ביטוח 
חיטה למסלול 

השתתפות 
 20%עצמית 

 /ד'₪

 'אזור א

 8.05 6.45 630 מזרח צפון -  1אזור א'

 6.05 4.85 570 מרכז -  2אזור א'

 6.05 4.85 570 דרום -  3אזור א'

 8.05 6.45 630 צפון מערב - 4אזור א'

 'אזור ב
 3.55 2.85 450 מערב -  1אזור ב'

 3.45 2.75 450 מזרח -  2אזור ב'

 'אזור ג

 7.05 5.65 400 מערב -  1אזור ג'

 6.70 5.35 400 מזרח -  2אזור ג'

 7.45 7.45 320 דרום מזרח -  3אזור ג'

 6.20 4.95 450 מובלעת רמת מנשה -  4אזור ג'

 7.40 5.90 400 מובלעת בקעת הארבל, נחל תבור וסובב כנרת -  5אזור ג'

 6.90 5.50 500 דרום רמת הגולן -  6אזור ג'

 7.55 6.05 400 דרום מערב -  7אזור ג'

 8.80 7.05 500 עמק חרוד -  8אזור ג'

 'אזור ד

 3.80 3.80 280 עין השלושה -כיסופים  -  1אזור ד'

 6.25 5.00 300 צפון מערב -  2אזור ד'

 2.50 2.50 250 נתיבות עד צומת אורים -  3אזור ד

 2.00 2.00 220 דרום מזרח -  4אזור ד'

 6.00 6.00 220 צפון מזרח -  5אזור ד'

 2.80 2.80 280 שדרות עד בית קמה -  6אזור ד'

 2.20 2.20 220 רהט -בית קמה  -נתיבות  -  7אזור ד'

 5.45 4.35 400 דרום מישור החוף - 8אזור ד'

 'אזור ה

 17.75 14.20 240 מערב -  1אזור ה'

 -  17.00 130 אופקים -  2אזור ה'

 -  17.00 60 מזרח -  3אזור ה'

 17.00 17.00 180 דרום מערב -  4אזור ה'

 -  17.00 60 םדרו -  5אזור ה'

 -  17.00 110 גבעות גורל -  6'אזור ה

 'אזור ו

 4.50 3.60 400 כולל השקיית עזר -  1'אזור ו

 4.55 3.65 280 ללא השקיית עזר - צפון -  2'אזור ו

 4.55 3.65 280 ללא השקיית עזר - דרום -  3'אזור ו

ו/או  לגרעיניםהגדלים  - ושיבולת שועל השעורה ,הנדרשים בגין גידולי החיטה לדמי ביטוח הכנסה
 80%יתווספו דמי ביטוח נזקי טבע אשר יחושבו לפי  ביטוח הכנסההמבוטחים במסגרת לתחמיץ 

לשחת לפי הגדלים  -ושיבולת שועל שעורה ,חיטהגידולי , ולחוזה זה 3מהתעריפים המפורטים בנספח 
 .זה לחוזה 3 בנספח המפורטים מהתעריפים 90%

גדלים  אשר ו/או שיבולת השועל החיטה ו/או השעורהמבוטחים אשר זכאים לפיצויי בצורת על כל שטחי 
על שטחים אלו. %50יקבלו הנחה בדמי הביטוח בשיעור של  7ד'  -ו 6ד'  ,4, ד' 3ד' באזורים 
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 2220/2120לחוזה ביטוח פלחה  3נספח 
 המירביים בביטוח נזקי טבע הפיצויסכומי דמי ביטוח ו

 )כל הסכומים המופיעים בנספח הנם בש"ח(

 'מס
 קוד

 הגידול

 'א
 הגידול תאור

 'ב
 יבול

 מבוטח
"ג בק

 לדונם

 'ג
 כמות

הזרעים 
 המירבית
בק"ג 
 לדונם

 'ד
 מחיר

הזרעים 
 המירבי
בש"ח 
 לק"ג

 (2' )ה
 סכום

הפיצוי 
 המירבי
בשלב 

הזריעה 
בש"ח 
 לדונם

 (3' )ו
 סכום

הפיצוי 
 המירבי
לאחר 
שלב 

הזריעה 
בש"ח 
 לדונם

 'ז
 סך
 דמי

 ביטוח
"ח בש

 לדונם

 1.55 380.00 58.10 37.00 0.30 27 (6לגרעינים ) אבטיח 77  .1
 3.85 700.00 58.10 37.00 0.30 50 (6אבטיח לגרעינים ) 17  .2
 3.85 700.00 65.50 37.00 0.50 50 (6אבטיח לגרעינים שלחין ) 97  .3
 6.85 1,120.00 65.50 37.00 0.50 80 (6אבטיח לגרעינים שלחין ) 19  .4
 9.25 1,400.00 65.50 37.00 0.50 100 (6)אבטיח לגרעינים שלחין  27  .5
 12.85 175.00 172.00 40.00 3.50 200 (1אספסת לשחת )קציר אחד( ) 73  .6
 28.65 260.00 172.00 40.00 3.50 300 (1אספסת לשחת )קציר אחד( ) 67  .7
 8.75 270.00 123.50 4.50 17.00 120 (10)אפונה לזרעים  58  .8
 20.85 495.00 123.50 4.50 17.00 220 (10)(5אפונה לזרעים ) 98  .9

 15.20 190.00 108.50 4.50 17.00 300 (1אפונה לשחת ) 63  .10
 22.55 250.00 108.50 4.50 17.00 400 (1אפונה לשחת ) 90  .11
 34.70 315.00 108.50 4.50 17.00 500 (1אפונה לשחת ) 84  .12
 45.70 380.00 108.50 4.50 17.00 600 (1אפונה לשחת ) 91  .13
 57.30 440.00 108.50 4.50 17.00 700 (1אפונה לשחת ) 64  .14
 11.00 265.00 102.30 8.50 6.50 70 (10)לזרעים  בקיה 59  .15
 27.55 375.00 102.30 8.50 6.50 100 (10)(5לזרעים ) בקיה 60  .16
 16.95 370.00 102.30 8.50 6.50 70 (8מסלול הסכם ) -בקיה לזרעים  105  .17
 42.35 525.00 102.30 8.50 6.50 100 (8מסלול הסכם ) -בקיה לזרעים  106  .18
 14.20 195.00 87.30 8.50 6.50 300 (1בקיה לשחת ) 68  .19
 22.05 260.00 87.30 8.50 6.50 400 (1בקיה לשחת ) 168  .20
 33.50 325.00 87.30 8.50 6.50 500 (1בקיה לשחת ) 88  .21
 44.95 390.00 87.30 8.50 6.50 600 (1בקיה לשחת ) 169  .22
 57.90 455.00 87.30 8.50 6.50 700 (1בקיה לשחת ) 69  .23
 81.95 520.00 87.30 8.50 6.50 800 (1בקיה לשחת ) 29  .24
 2.20 350.00 66.80 2.90 12.00 600 (4()1דגני חורף לתחמיץ ) 38  .25
 3.30 465.00 66.80 2.90 12.00 800 (4()1דגני חורף לתחמיץ ) 40  .26
 4.85 580.00 66.80 2.90 12.00 1,000 (4()1)דגני חורף לתחמיץ  30  .27
 1.85 240.00 66.80 2.90 12.00 250 חיטה לגרעינים 41  .28
 2.30 285.00 66.80 2.90 12.00 300 חיטה לגרעינים  42  .29
 2.90 335.00 66.80 2.90 12.00 350 חיטה לגרעינים  43  .30
 4.60 380.00 66.80 2.90 12.00 400 חיטה לגרעינים  44  .31
 5.65 430.00 66.80 2.90 12.00 450 חיטה לגרעינים  45  .32
 7.05 475.00 66.80 2.90 12.00 500 חיטה לגרעינים  46  .33
 9.75 525.00 66.80 2.90 12.00 550 חיטה לגרעינים  47  .34
 11.20 570.00 66.80 2.90 12.00 600 חיטה לגרעינים  48  .35
 12.90 620.00 66.80 2.90 12.00 650 חיטה לגרעינים  49  .36
 14.60 665.00 66.80 2.90 12.00 700 חיטה לגרעינים  50  .37
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 'מס
 קוד

 הגידול

 'א
 הגידול תאור

 'ב
 יבול

 מבוטח
"ג בק

 לדונם

 'ג
 כמות

הזרעים 
 המירבית
בק"ג 
 לדונם

 'ד
 מחיר

הזרעים 
 המירבי
בש"ח 
 לק"ג

 (2' )ה
 סכום

הפיצוי 
 המירבי
בשלב 

הזריעה 
בש"ח 
 לדונם

 (3' )ו
 סכום

הפיצוי 
 המירבי
לאחר 
שלב 

הזריעה 
בש"ח 
 לדונם

 'ז
 סך
 דמי

 ביטוח
"ח בש

 לדונם

 8.10 175.00 66.80 2.90 12.00 300 ( 1חיטה לשחת ) 70  .38

 12.30 235.00 66.80 2.90 12.00 400 ( 1חיטה לשחת ) 178  .39

 16.90 295.00 66.80 2.90 12.00 500 ( 1חיטה לשחת ) 79  .40

 22.90 355.00 66.80 2.90 12.00 600 ( 1חיטה לשחת ) 179  .41

 29.35 415.00 66.80 2.90 12.00 700 ( 1חיטה לשחת ) 71  .42

 37.20 470.00 66.80 2.90 12.00 800 ( 1חיטה לשחת ) 20  .43

 0.65 125.00 62.00 5.00 3.00 90 חילבה  61  .44

 35.10 1,215.00 120.50 10.50 7.00 300 בלבד שלחין -חימצה  95  .45

 48.75 1,420.00 120.50 10.50 7.00 350 בלבד שלחין -חימצה  78  .46

 61.40 1,620.00 120.50 10.50 7.00 400 (5) בלבד שלחין -חימצה  33  .47

 79.15 1,825.00 120.50 10.50 7.00 450 (5) בלבד שלחין -חימצה  25  .48

 12.80 590.00 110.00 10.50 6.00 150 חימצה 54  .49

 22.00 790.00 110.00 10.50 6.00 200 חימצה 94  .50

 31.95 985.00 110.00 10.50 6.00 250 חימצה 55  .51

 42.05 1,180.00 110.00 10.50 6.00 300 (5חימצה ) 24  .52

 37.35 1,095.00 124.00 11.00 7.00 250 חימצה מזן ספרדי 53  .53

 46.85 1,315.00 124.00 11.00 7.00 300 חימצה מזן ספרדי 135  .54

 1.95 325.00 97.00 50.00 1.00 80 בעל -חמניות 75  .55

 3.75 485.00 97.00 50.00 1.00 120 בעל -חמניות 16  .56

 5.50 980.00 107.00 50.00 1.20 200 שלחין -חמניות 76  .57

 8.60 1,230.00 107.00 50.00 1.20 250 שלחין -חמניות 93  .58

 11.35 1,475.00 107.00 50.00 1.20 300 שלחין -חמניות 176  .59

 21.55 1,410.00 155.00 90.00 1.20 250 שלחין )מכלוא( -חמניות 96  .60

 30.25 1,690.00 155.00 90.00 1.20 300 שלחין )מכלוא(-חמניות 89  .61

 3.90 270.00 62.00 60.00 0.50 250 חרדל לגרעינים 23  .62

 2.30 300.00 56.00 6.00 1.50 150 חריע  72  .63

 1.10 200.00 59.90 6.45 2.00 70 כוסברה לזרעים  74  .64

 3.15 210.00 62.00 60.00 0.50 150 ליפתית  34  .65

 7.20 350.00 62.00 60.00 0.50 250 ליפתית  35  .66

 5.85 390.00 112.00 260.00 0.25 60 מרווה מרושתת לזרעים 28  .67

 3.80 980.00 87.80 51.00 0.80 1,400 (4סורגום לתחמיץ ) 82  .68

 6.95 1,260.00 87.80 51.00 0.80 1,800 (4סורגום לתחמיץ ) 83  .69

 9.65 1,750.00 87.80 51.00 0.80 2,500 (7()4שני קצירים ) -סורגום לתחמיץ  101  .70

 5.00 500.00 212.00 15.00 12.00 160 לזרעים סיטריה 120  .71

 5.05 505.00 212.00 15.00 12.00 700 לשחת סיטריה 121  .72

 4.00 240.00 56.80 45.00 0.55 80 ק"ג 80קינואה לגרעינים עד  109  .73

 5.30 300.00 56.80 45.00 0.55 100 ק"ג 100קינואה לגרעינים עד  107  .74

 8.70 450.00 56.80 45.00 0.55 150 ק"ג 150קינואה לגרעינים עד  110  .75

 13.20 660.00 56.80 45.00 0.55 220 (9) ק"ג 220שלחין בלבד עד  -קינואה לגרעינים  108  .76
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 'מס
 קוד

 הגידול

 'א
 הגידול תאור

 'ב
 יבול

 מבוטח
"ג בק

 לדונם

 'ג
 כמות

הזרעים 
 המירבית
בק"ג 
 לדונם

 'ד
 מחיר

הזרעים 
 המירבי
בש"ח 
 לק"ג

 (2' )ה
 סכום

הפיצוי 
 המירבי
בשלב 

הזריעה 
בש"ח 
 לדונם

 (3' )ו
 סכום

הפיצוי 
 המירבי
לאחר 
שלב 

הזריעה 
בש"ח 
 לדונם

 'ז
 סך
 דמי

 ביטוח
"ח בש

 לדונם

 14.80 190.00 74.00 8.00 5.25 300 (1לשחת )קטניות מעורב  11  .77
 23.40 250.00 74.00 8.00 5.25 400 (1קטניות מעורב לשחת ) 158  .78
 32.75 315.00 74.00 8.00 5.25 500 (1קטניות מעורב לשחת ) 12  .79
 43.40 380.00 74.00 8.00 5.25 600 (1קטניות מעורב לשחת ) 159  .80
 57.20 440.00 74.00 8.00 5.25 700 (1קטניות מעורב לשחת ) 13  .81
 73.50 505.00 74.00 8.00 5.25 800 (1קטניות מעורב לשחת ) 14  .82

 2.80 480.00 86.00 9.00 6.00 120 שיבולת שועל לגרעינים  52  .83
 4.95 640.00 86.00 9.00 6.00 160 שיבולת שועל לגרעינים  92  .84
 6.85 800.00 86.00 9.00 6.00 200 שיבולת שועל לגרעינים  192  .85
 2.00 200.00 86.00 9.00 6.00 50 (8שיבולת שועל לזרעים ) 180  .86
 8.50 175.00 86.00 9.00 6.00 300 (1שיבולת שועל לשחת ) 170  .87
 12.95 235.00 86.00 9.00 6.00 400 (1שיבולת שועל לשחת ) 175  .88
 17.80 295.00 86.00 9.00 6.00 500 (1שיבולת שועל לשחת ) 171  .89
 24.10 355.00 86.00 9.00 6.00 600 (1שיבולת שועל לשחת ) 177  .90
 30.90 415.00 86.00 9.00 6.00 700 (1שיבולת שועל לשחת ) 172  .91
 39.15 470.00 86.00 9.00 6.00 800 (1שיבולת שועל לשחת ) 173  .92
 1.75 250.00 54.10 3.15 7.00 280 שעורה לגרעינים  51  .93
 2.75 315.00 54.10 3.15 7.00 350 שעורה לגרעינים  62  .94
 0.45 45.00 54.10 3.15 7.00 50 (8שעורה לזרעים ) 150  .95
 8.50 175.00 54.10 3.15 7.00 300 (1שעורה לשחת ) 151  .96
 12.95 235.00 54.10 3.15 7.00 400 (1שעורה לשחת ) 156  .97
 17.80 295.00 54.10 3.15 7.00 500 (1שעורה לשחת ) 152  .98
 24.10 355.00 54.10 3.15 7.00 600 (1לשחת )שעורה  157  .99

 30.90 415.00 54.10 3.15 7.00 700 (1שעורה לשחת ) 153  .100
 39.15 470.00 54.10 3.15 7.00 800 (1שעורה לשחת ) 154  .101
 5.95 1,320.00 122.00 25.00 3.00 1,200 תירס לגרעינים  31  .102
 9.10 1,650.00 122.00 25.00 3.00 1,500 תירס לגרעינים  32  .103
 3.85 840.00 140.80 67.00 1.40 400 תירס לפופקורן  85  .104
 7.30 1,260.00 140.80 67.00 1.40 600 תירס לפופקורן  87  .105
 11.05 1,680.00 140.80 67.00 1.40 800 תירס לפופקורן  15  .106

 3.15 1,065.00 131.00 28.00 3.00 1,400 (4תירס לתחמיץ ) 80  .107
 5.30 1,370.00 131.00 28.00 3.00 1,800 (4) תירס לתחמיץ 81  .108
 7.40 1,520.00 131.00 28.00 3.00 2,000 (4תירס לתחמיץ ) 18  .109
 5.60 245.00 75.80 7.20 4.00 70 (10)תלתן לזרעים  65  .110
 13.25 315.00 75.80 7.20 4.00 90 (10)תלתן לזרעים  66  .111
 24.55 420.00 75.80 7.20 4.00 120 (10)(5תלתן לזרעים ) 26  .112
 8.80 350.00 75.80 7.20 4.00 70 (8מסלול הסכם ) -תלתן לזרעים  102  .113
 20.85 450.00 75.80 7.20 4.00 90 (8מסלול הסכם ) -תלתן לזרעים  103  .114
 38.55 600.00 75.80 7.20 4.00 120 (8מסלול הסכם ) -תלתן לזרעים  104  .115
 19.50 190.00 60.80 7.20 4.00 300 (1תלתן לשחת  ) 56  .116
 28.70 250.00 60.80 7.20 4.00 400 (1תלתן לשחת  ) 166  .117
 38.00 315.00 60.80 7.20 4.00 500 (1תלתן לשחת  ) 86  .118
 50.45 380.00 60.80 7.20 4.00 600 (1תלתן לשחת  ) 167  .119
 66.35 440.00 60.80 7.20 4.00 700 (1תלתן לשחת  ) 57  .120
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 כולל ביטוח כנגד נזקי גשם וסערה בשחת לאחר הקציר.  (1)

תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח בהתאם להוצאות שהוציא בפועל בשטח הניזוק בגין הזריעה  (2)
מחדש או בגין הזריעה הניזוקה, לפי העניין, עבור רכישת הזרעים, ההפיכה והזריעה והוצאות 

ובכל מקרה לא יותר מסכום לפי קביעת המעריך בכפוף לפירוט ההוצאות דלקמן,  ההדברה, הכל
 ' שבטבלה לעיל.ההמירבי המפורט בטור  פיצויה

 :פירוט ההוצאות

המירבי מבוססות על כמות הזרעים המירבית בק"ג  פיצויהוצאות הזרעים הכלולות בסכום ה )א(
' לעיל, די בש"ח לק"ג כמפורט בטור ' לעיל ועל מחיר הזרעים המירבגלדונם כמפורט בטור 
 לפי קביעת המעריך.

לפי קביעת ש"ח לדונם,  17.00 -המירבי הנם עד ל פיצויהוצאות הזריעה הכלולות בסכום ה )ב(
  .המעריך

 ₪ 15.00 -המירבי הנם עד ל פיצויהוצאות הקלטור, הדיסוק והריסוס הכלולות בסכום ה ג()
 .לפי קביעת המעריךלדונם, 

 המירבי הנם, לפי קביעת המעריך: הפיצויהוצאות ההדברה הכלולות בסכום  )ד(

חיטה, , דגני חורף )לגרעינים עבור דגני חורף לתחמיץ, חיטה - ש"ח לדונם 13עד 
שועל( לשחת, שעורה לגרעינים, ש. שועל לגרעינים, ש.  ה,עורש

לפתית, קטניות מעורב לשחת, תלתן לשחת, אפונה לשחת, בקיה 
 .גרעינים, קינואה , חרדל לגרעינים, סיטריהאספסת, לשחת

חילבה, בקיה  ,עבור חמניות, תלתן לזרעים, כוסברה לזרעים - ש"ח לדונם 30עד 
, לזרעיםתלתן  ,לזרעיםלזרעים, מרווה מרושתת לזרעים, אפונה 

, תירס חימצה, אבטיח לגרעינים, תירס לתחמיץ, תירס לפופקורן
 יץ.וסורגום לתחמ חריעלגרעינים, 

במקרה בו היבול בפועל או היבול הפוטנציאלי, לפי העניין, נמוך מהיבול המבוטח  )א( (3)
' לעיל, יוכפל ביחס והמירבי כמפורט בטור  פיצוי' לעיל, כי אז סכום הבכמפורט בטור 

 שבין היבול בפועל או היבול הפוטנציאלי, לפי העניין, ליבול המבוטח. 

המירבי על התמורה הממוצעת שיקבל המבוטח על  הפיצויבכל מקרה, לא יעלה סכום  )ב(
 פי מחיר השוק שיקבע בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה.

 היבול המבוטח בק"ג לדונם מתייחס לחומר יבש בקמה. ( 4)

 מותנה בהצגת נתוני שיווק, ובכפוף לאישור המבטח. (5)

 .30.4.2022מותנה בכך שהגידול נזרע לא יאוחר מיום  (6)

 .מיועד לגידול סורגום עם שני קצירים (7)

בכפוף להוכחת מחיר מובטח מראש על בסיס הצגה של הסכם חתום למכירת זרעים בין המבוטח  (8)
 לבין חברת זרעים ובאישור המבטח.

 מ"ק לדונם.  100לית של אמיקינואה בשלחין מושקה בכמות מינ (9)

בין המבוטח לבין חברת הזרעים ובכפוף מותנה בהצגה מראש של הסכם חתום למכירת זרעים  (10)
 .לאישור המבטח


