
1 

 2220חוזה ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

 קנט : לבין
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 אביב-תל 74שכתובת משרדה הרשום בדרך מנחם בגין |
  "המבטח"( -)להלן 

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

"הרכוש"( כמפורט ברשימה,  -שייגרמו לעופות בלול ו/או למבנה הלול ולציוד המבוטחים )להלן 
ועד גבול אחריות ה הביטוח לעופות ו/או לרכוש, במשך תקופת הביטוח, וזאת כתוצאה ממקר

המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה והנספחים 
המצורפים אליו, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מובהר בזאת כי, במקרה של סתירה בין 

 חוזה ביטוח זה לרשימה, יכריע האמור ברשימה.

 ותהגדר .א

  - מקרה הביטוח לעופות .א .1

שהתרחש במהלך מות העופות המבוטחים בהיותם בלול, בשל אירוע אחד או יותר, 
אש, עשן או פגיעה תאונתית שגרמה לכשל בלול המבוטח עקב תקופת הביטוח 

 במערכות הלול, או עקב מקרה ביטוח לרכוש שבוטח במסגרת חוזה זה.

  - מקרה הביטוח לרכוש ב.

אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח 
 לנזק לרכוש המבוטח ו/או למות העופות המבוטחים: באופן ישירבלול המבוטח וגרם 

 ברד. .1

  - סערה .2

 שנמדדה על ידי השרות המטאורולוגי. כפיקשר,  35מהירות רוח מעל 

 שיטפון  .3

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

 מנוקז היטב. ובלבד שהלול נמצא במקוםהגורמים לנזקים לרכוש המבוטח, 

 שלג. .4

  - אש ועשן .5

 לרבות אש כתוצאה מפגיעת ברק.

למען הסר ספק, לא יחשבו המקרים הבאים כמקרה ביטוח מחמת אש ולא 
 יכוסו על פי חוזה זה:

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

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

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

 עצמו.
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פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה מלחמה, פלישה,  .ג
)בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, 

ת צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי ומרד, התקוממ
או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או 

ביאים לידי הכרזה או קיום של משטר מאורעות או גורמים כלשהם המ
צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור פירושו שימוש 
באלימות למטרות פוליטיות הכולל שימוש באלימות למטרות הפחדת 
הציבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם 

מען הסר ספק מובהר ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ול
פיצוי על פי -כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 - חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א

 פרעות, שביתות והשבתות. .ד

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

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

 נזק שנגרם על ידי זיהום. .ז

 חוזה הביטוח .2

פוליסה זו, על נספחיה, לרבות הצהרת הפרטים שמילא המבוטח, טופס הזמנה לקבלת 
הצעה לביטוח, הודעת התשלום, החתומה על ידי המבוטח ושאושרה על ידי המבטח, 

 והרשימה.

 הרשימה .3

המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לרבות דמי הביטוח, העופות 
 המבוטחים, הרכוש המבוטח ופרטים נוספים.

 השתתפות עצמית .4

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

 תקופת החוזה .5

 .31.12.2022ועד ליום  1.1.2022חוזה זה הינו לתקופה של שנה אחת, החל מיום 

 תקופת הביטוח .6

 ובכפוף למפורט בסעיף ב' להלן לביטוח מיום הסכמת המבטח בכתב לקבל את המבוטח
או בקרות נזק מוחלט לרכוש המבוטח ו/או לעופות  יום 365 ועד לתום תקופה של

 .לפי המוקדם מביניהםהמבוטחים, 

 דמי הביטוח .7

 הפרמיה המשולמת למבטח על ידי המבוטח, לרבות כל מס או היטל בגינה.

 תגמולי ביטוח .8

עד לתקרת גבול  הסכום שישולם למבוטח על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי הענין,
, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח, האחריות הנקובה בחוזה ביטוח זה

בניכוי לעופות ו/או הרכוש המבוטחים על פי חוזה זה, כמפורט בנספח וברשימה, 
 ההשתתפות העצמית החלה על המבוטח.

 גבול אחריות המבטח .9

אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה, למקרה  הסכום המירבי
ביטוח ולתקופת הביטוח, כמפורט בנספח לחוזה ביטוח זה וברשימה, המהווים חלק בלתי 

 נפרד ממנו.
למען הסר ספק, במקרה ביטוח לעופות לא ישלם המבטח, יותר ממחיר השוק שניתן 

 היה לקבל בעת קרות מקרה הביטוח.

 ת המבוטחיםהעופו .10

כל העופות בלהקה הגדלים בלולים כמפורט בהודעת התשלום, ובנספח, ששולמו עבורם 
 דמי ביטוח.
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 הרכוש המבוטח .11

כל מבני הלולים והציוד בלולים המשמשים לגידול עופות כמפורט בהודעת התשלום, 
 וששולמו עבורם דמי ביטוח.

 גיל העוף .12

 מספר הימים שעברו מיום הבקיעה ועד לקרות מקרה הביטוח.

 רופא .13

 ישראלי תקף המומחה למחלות עופות. רופא וטרינרי מוסמך בעל רשיון

 פגיעה תאונתית .14

 נזק מקרי, פתאומי ובלתי צפוי מראש.

 החוק .15

 .על התקנות והצווים מכוחו 1981 – חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 תנאים מקדמיים לביטוח .ב

מוסכם בין הצדדים כי על פי חוזה זה ניתן לבטח את העופות המבוטחים ו/או הרכוש המבוטח 
 התנאים המצטברים להלן:בהתמלא 

הוגשה הזמנה לקבלת הצעה לביטוח כל להקות העופות באותה שלוחת גידול של  .1
המבוטח כמפורט בהודעת התשלום. מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא 
כי כמות העופות בפועל בלהקה גדולה מכמות העופות המבוטחים, תופחת כמות 

ות העופות המבוטחים לכמות העופות העופות הניזוקה בהתאם ליחס שבין כמ
 בפועל.

הוגשה הזמנה לקבלת הצעה לביטוח כל הרכוש באותה שלוחת גידול שבבעלותו או  .2
בהחזקתו של המבוטח או שלמבוטח זכות כלשהי בהם. בכל מקרה, שנמצא כי 
הרכוש בבעלותו או בהחזקתו של המבוטח גדול מהיקף הרכוש עליו הצהיר המבוטח 

ופחתו תגמולי הביטוח עבור הרכוש הניזוק בהתאם ליחס שבין בהצעת הביטוח י
  "ביטוח חסר"(. -הרכוש המבוטח לבין הרכוש בפועל )להלן 

במעמד הגשת ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח כמפורט לעיל, ימלא המועמד לביטוח  .3
הצהרת פרטים לפי דרישת המבטח. על סמך הצהרת פרטים זו רשאי המבטח לקבל 

וח ו/או לדרוש מן המועמד לבצע תיקונים ו/או שינויים ברכוש את המועמד לביט
 שאותו הוא מעונין לבטח ו/או תוספת דמי ביטוח )להלן: "הצהרת הפרטים"(.

ימים מתשלום מלא של  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח ולאחר חלוף  .4
 ה הביטוח.ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקר דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(,

מוסכם על הצדדים, כי כל הפרטים עליהם הצהיר המבוטח בהצהרת הפרטים אשר  .5
 אושרה לביטוח על ידי המבטח, יהוו תנאי מקדמי לביטוח המבוטח.

 התחייבויות המבטח .ג

, ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות לתשלום דמי ביטוח בתמורה להתחייבויות המבוטח .1
, מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח לעופות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה

ו/או לרכוש המבוטח על פי חוזה זה, בתוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח למבוטח 
שלא יעלו על תקרת גבול אחריות תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח, 

 המבטח, בכפוף לסעיפי ביטוח חסר וביטוח יתר, ובניכוי סכומי ההשתתפות העצמית
 אותם חייב המבוטח.

 :בעופות .2

מבוטח זכאי לקבלת תגמולי ביטוח גם אם קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח  .א
ובלבד שסך כל תגמולי הביטוח לא יעלו על תקרת יותר מפעם אחת באותו מבנה 

 גבול אחריות המבטח לעופות באותו מבנה.

לחוזה זה ועל פי  1סכום הפיצוי לעוף בעת אירוע הנזק יחושב על פי המצוין בנספח  .ב
 גיל העוף בעת אירוע הנזק. 
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 :ברכוש .3

מבוטח זכאי לקבלת תגמולי ביטוח גם אם קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח  .א
ובלבד שסך כל תגמולי הביטוח לא יעלו על תקרת יותר מפעם אחת באותו מבנה 

 ת המבטח לאותו רכוש.גבול אחריו

סכום הביטוח יהיה כמפורט בהודעת התשלום שתשלח למבוטח על ידי המבטח,  .ב
ובגינו יחויב המבוטח בדמי ביטוח. סכום הביטוח יקבע על פי עלות החלפה 
מירבית של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומפרט. אין סכום זה מהווה 

ין השיפוי יחולו תנאי סעיף קטן ד' יענבסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו. ל
 שלהלן.

כל שינוי או תוספת ברכוש המבוטח, שהיה מבוטח אצל המבטח בעונה שקדמה  .ג
לתקופת הביטוח על פי חוזה זה, ושעליהם יודיע המבוטח למבטח, ייכנס לתוקף 

 רק לאחר שהמבטח נתן הסכמתו המפורשת בכתב לתוספת ולשינוי זה.

 :רכוש ייעשה כדלקמןחישוב תגמולי הביטוח ל .ד

עלות החזרת הרכוש המבוטח למצב בו היה סמוך לפני קרות : נזק הניתן לתיקון .1
אך למעט שיפורים, ובכל מקרה מקרה הביטוח, ללא ניכוי בגין בלאי או שימוש 

 לא יותר מתקרת גבול אחריות המבטח.

עלות החלפת הרכוש המבוטח ברכוש חדש או משופץ : נזק שאינו ניתן לתיקון .2
אך אינו טוב או משופר ממנו, ובכל מקרה מסוג דומה או זהה לרכוש המבוטח, 

 לא יותר מתקרת גבול אחריות המבטח.

לעיל יכללו גם עלויות נלוות החיוניות  2-ו 1בתגמולי הביטוח על פי סעיפים קטנים  .3
ובתנאי שסך כל תגמולי לתיקון הנזק כמו ניקוי ופינוי הריסות, לפי הענין, 

לרבות הוצאות אלה לא יעלה על תקרת גבול אחריות המבטח, הביטוח, 
למעט בנזק לגג המורכב מלוחות אזבסט שאז יוגבלו עלויות נלוות לצורך 

 מערך הלוחות הניזוקים בלבד. 10%-הפינוי ל

לעיל מותנה בכך שהמבוטח החל בעבודת התיקון  2-ו 1האמור בסעיפים קטנים 
או ההחלפה של הרכוש שניזוק מיד לאחר קבלת אישור לכך מאת נציג המבטח 

חודשים לאחר קרות מקרה הביטוח, אלא אם נתן  12-וישלימו לא יאוחר מ
 המבטח את הסכמתו בכתב להארכת תקופה זו. 

הוצאות התיקון או ההחלפה, או הודיע למבטח כי אינו ל עוד לא נשא המבוטח בכ
ישולמו תגמולי הביטוח לפי תקרת גבול אחריות מעוניין לבצע תיקון או החלפה, 

בניכוי המבטח לרכוש המבוטח שניזוק בניכוי עלויות העבודה שלא בוצעה בפועל ו
 שיעורי הפחת הנקובים להלן.

 שיעורי הפחת יחושבו כדלקמן:
 50%-שנה ולא יותר מל 5% - למבנים

 50%-לשנה ולא יותר מ 10% - לציוד

במהלך תקופת הביטוח המבטח יהיה רשאי לערוך סקר רכוש אצל המבוטח. התגלו  .4
ליקויים ברכוש המבוטח ו/או חוסר התאמה בין הממצאים בשטח לבין הצהרת 

רשאי המבטח לדרוש את תיקונם ו/או החלפתם  -הפרטים אותה מילא המבוטח 
/או תוספת דמי ביטוח בגינם ו/או לבטל את חוזה הביטוח בהתאם להוראות לאלתר ו
 חוזה זה.

למען הסר ספק יובהר, כי עם קרות נזק מוחלט לרכוש המבוטח ו/או לעופות  .5
המבוטחים בגינו שילם המבטח למבוטח את מלוא גבול אחריות המבטח, הביטוח 

יע לסיומו, ותמורת תוספת לרכוש המבוטח ו/או לעופות המבוטחים, לפי העניין, יג
 .פרמיה יוכל המבוטח לרכוש מהמבטח ביטוח לרכוש החדש
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 התחייבויות המבוטח .ד

המבוטח יטפל בעופות הנמצאים בלול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ובטיפול רפואי  .1
נאות וינקוט ללא דיחוי בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע קרות מקרה הביטוח או כדי 

 או להקטין נזק נוסף לעופות המבוטחים.למנוע או להפסיק 

 המבוטח יבצע את כל ההוראות להלן: .2

המבוטח ו/או המדגריה יחסנו את העופות במועד, בדרך ובשיטה שנקבעו או  .א
רותים הוטרינריים במשרד החקלאות כנגד כל מחלה או ישיקבעו על ידי הש

הוטרינריים רותים יתופעה אחרת אשר תוכרז עליה חובת חיסון על ידי הש
 במשרד החקלאות.

המבוטח ינהל רישום בדבר החיסונים בפני המחלות המחויבות בחיסון וברישום  .ב
זה יפרט: מועד קבלת העופות, סדרה של תרכיב החיסון, מספר בקבוק תרכיב 

 החיסון, תאריך ביצוע החיסון בתרכיב ושמו של מבצע החיסון.

ות שבוצעו על ידי המדגריה על המבוטח ידאג לרישום בדבר החיסונים בפני מחל .ג
 גבי תעודת המשלוח.

המבוטח ינהל רישום תמותה יומי בלול מהיום הראשון שהוכנסה הלהקה ללול.  .ד
 בגיליון רישום תמותה יומי.

המבוטח לא יכניס עופות ללול ו/או לישוב כשיש איסור על כך בכתב מאת הרופא  .ה
 הממשלתי. 

ית מיד לאחר תחילת קרות המבוטח ישלח עופות לבדיקה במעבדה ממשלת .ו
מקרה הביטוח כתוצאה ממחלה ו/או על פי דרישת המבטח לשם אבחנת גורם 

 הנזק. 

המבוטח יתקין במשקו בור רקב או משרפה, על פי התקן שנקבע על ידי  .ז
 השירותים הוטרינריים, או כל אמצעי אחר לפינוי פגרים שיאושר על ידי המבטח.

 שעות לאחר קרות מקרה הביטוח 24-אוחר מולא ימיד לאחר קרות מקרה הביטוח  .3
על ידי המבוטח או מטעמו הודעה למבטח בטלפון או בפקס, בדבר קרות מקרה  תימסר

 הביטוח לעופות המבוטחים.

המבוטח ישאיר את העופות המתים לצורך ספירתם, עד לביקור מעריך המבטח בלול.  .4
למשרדי המבטח  למען הסר ספק, ההודעה על קרות מקרה הביטוח חייבת להגיע

בכל מקרה, במועד שיאפשר הערכת נזק בלול סמוך לקרות מקרה הביטוח. המבוטח 
 לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח עבור עופות שלא יושארו לספירת מעריך המבטח.

המצאות גנרטור בעל הספק מתאים להזנת כל מערכת הלולים והמותנע עצמאית  .5
ל הספק מתאים להפעלת הגנרטור, ואוטומטית על ידי מצבר המוטען מהרשת, בע

 חודשים. 18שגילו אינו עולה על 
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מערכות אזעקה תקינות, עצמאיות ונפרדות כמפורט  2המבוטח ידאג להפעלת  .6
דלקמן, המוזנות בנפרד מסוללות נטענות מהרשת, המתריעות על תקלה במערכות 

טורה האוורור, חימום, הזנה, והספקת חשמל. בכל לול יותקנו שני רגשי טמפר
נפרדים ובלתי תלויים המתריעים על שינוי טמפרטורה מעל/מתחת לטמפרטורה 

 המתוכננת, כדלקמן:

אזעקה אלחוטית בעלת משדר מרכזי או אזעקה ממערכת  -המערכת האחת  .א
מחשוב שתשדר התרעה למקלטי כיס ו/או טלפונים סלולאריים תקינים ומופעלים, 

ים הנמצאים במרחק הגעה שאינו המוחזקים בכל עת ברשות שני אחראים מיומנ
 דקות מהלולים המפורטים ברשימה. 20עולה על 

אזעקה קולית בטווח שמיעה מאזור המגורים, כאשר התושבים  -המערכת השניה  .ב
 מודרכים בדבר חשיבות הודעה מיידית אודות כך לאחראי הממונה.

 ביצוע בדיקה טרמוגרפית שנתית )סריקה באינפרא אדום( ללוחות החשמל. .7

 אישור שנתי של חשמלאי מוסמך המעיד על תקינות מערכת החשמל. .8

אישור שנתי של טכנאי מוסמך לטיפול במערכות הגז, המעיד על תקינות מערכת הגז  .9
 בחווה ובכל לול ולול.

 ניקיון מעשביה וחומרים דליקים מסביב ללולים. .10

ל, ומטף כיבוי הימצאות ברזי כיבוי תקינים וצינור כיבוי באורך המגיע לכל קצוות הלו .11
 בחדר בו נמצא לוח החשמל.

 ,שתבצע ביקורת תקופתית למערכות הלולקיום הסכם שירות לציוד עם חברה מוסכמת  .12
וידאג לניהול מלאי עצמי של חלקי חילוף חיוניים  אלא אם קיים צוות אחזקה עצמי מיומן

 לרבות מבער או אמינית גז.

י ניתוק אספקת החשמל ללולים וכן אחת לשבועיים תיבדק תקינות הגנרטור/ים על יד .13
 ינוהל יומן בו ירשמו בדיקות אלה.

 המבוטח ידאג להתקנת נורית סימון תקינה שתידלק מעל הלול בו אירעה התקלה. .14

המבוטח ינהל יומן נפרד לכל לול, בו תרשמנה בדיקות תקינות למערכות הבקרה  .15
 מת המבצע.והאזעקה, שתערכנה מדי שבוע, בציון תאריך ושעת הבדיקה וחתי

המבוטח יוודא שבלולים הנמצאים באזורים המועדים לירידת שלג מותקנות ממטרות  .16
על גבי הלולים. המבוטח מתחייב להפעילן עם תחילת השלג ובמשך כל זמן ירידתו, 

 על מנת להיות זכאי לכיסוי כנגד סיכונים אלו.

בד מותקנים המבוטח יוודא שבלולים הנמצאים באזורים המועדים להיווצרות שרב כ .17
ממטירים בתוך הלול או ממטרות על גבי הלול. המבוטח מתחייב להפעילן עם קרות 

 תנאי שרב כבד, על מנת להיות זכאי לכיסוי נגד סיכונים אלו.
 על פי הגדרת השירות המטאורולוגי ומדידה/ות בסוכה המטאורולוגית -שרב כבד 

 הקרובה ללול בו ארע מקרה הביטוח.

בדיקות שגרתיות כדי לוודא כי, המבנה מוחזק במצב תקין, לרבות על המבוטח לבצע  .18
כיסוי יסודות חשופים, ולנקוט בכל צעד סביר ומקובל בענף כדי למנוע היווצרות 

 קורוזיה והתרופפות החיזוקים של קישורי הרוח במבנה.

עם כניסת הביטוח לתוקף כאמור בחוזה זה, מתחייב המבוטח לא לבצע ברכוש  .19
יים, אלא אם קיבל הסכמה בכתב ומראש מהמבטח לבצע אותו שינוי המבוטח שינו

 מסוים.

בקרות מקרה הביטוח לרכוש המבוטח יודיע על כך המבוטח למבטח מייד ובאופן ישיר  .20
 שעות לאחר קרות מקרה הביטוח. 48-ולא יאוחר מ
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בקרות מקרה הביטוח לרכוש המבוטח חייב המבוטח לנקוט בכל צעד סביר, מיד  .21
ר הדבר ומבלי לחכות למעריך המבטח וזאת כדי למנוע את החמרת הנזק לכשיתאפש

 לרכוש המבוטח, לפי הענין.

למבוטח, שלא נהג כמפורט לעיל רשאי המבטח, בכפוף להוראות החוק,  .א .22
להפחית את שיעור תגמולי הביטוח בעד הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור 

 קטן זה.שהיה נחסך לו קיים את חובתו על פי סעיף 

המבטח לא יהיה חייב בתשלומי תגמולי ביטוח עבור נזק אשר המבוטח יכול היה  .ב
למנוע או להקטין בעת קרות מקרה הביטוח ו/או לאחר מכן על ידי נקיטת אמצעים 

 סבירים שהמבטח הורה לו לנקוט. 

באי כוח המבטח ו/או הפועלים מטעמה יהיו רשאים להיכנס בכל עת לשטח הלול  .ג
מבוטח ם ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה, תוך תיאום עם המבוטח. המבוטח, לש

כנס לחצרו ישיסרב ללא הצדק סביר לאפשר לעובדי המבטח ו/או מי מטעמו לה
 לצורך זה ייחשב כמי שהפר את חובת שיתוף הפעולה עם המבטח.

 חריגים .ה

 או בקשר עם:מוסכם בזאת כי חוזה זה אינו מכסה ואינו חל במישרין או בעקיפין על ידי 

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם  .1
הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות 
צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח 

מאורעות או גורמים כלשהם המביאים בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או 
לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור 

מוש באלימות למטרות יפירושו שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל ש
הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם 

גוע בכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ארגון כלשהו. מבלי לפ
פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן -ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 -פיצויים, התשכ"א 

 הרעלה ו/או זיהום, ממזון או מכל גורם אחר, או נזק כלשהו שיגרם מהמזון. .2

נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים, נזק תוצאתי או עקיף, מכל סוג שהוא אשר  .3
 למעט תמותת העופות.

רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי  רשלנותמכל נזק הנגרם כתוצאה  .4
 .או פעולה מכוונת או זדונית של המבוטח או מי שפעל על פי הנחיותיו אכפתיות

 א.ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהי .5

 גניבה או העלמות מסתורית.  .6

אי אספקת מים וחשמל ע"י הרשויות האחראיות לאספקתם או תשומות חקלאיות  .7
 אחרות כלשהן.

אובדן ו/או נזק ישיר של פחת, בלאי, החלדה, שיתוק )קורוזיה( וירידת ערך, הנובעים  .8
 מחוסר שימוש ו/או מתנאים אטמוספריים רגילים.

לא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון ש .9
 מקרה הביטוח.

 רעידת אדמה, התפרצות הר געש או כל זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית. .10

  עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו. .11
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 דמי הביטוח .ו

 ולמועדים דמי הביטוח עבור העופות ו/או הרכוש המבוטחים יהיו בהתאם לסכומים .1
 שתשלח למבוטח על ידי המבטח.בהודעת התשלום שיפורטו 

 :הנחות בגין העדר תביעות .2

בביטוח זה אשר היה מבוטח בשנים קודמות בביטוח זה אצל המבטח ולא  מבוטח .א
בעונת  יהיה זכאי לקבלקיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח עבור ביטוח זה, 

 .5%בגין העדר תביעות בגובה של  הנחה בדמי הביטוח בלבד 2022

בכל מקרה, ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי  .ב
 .לכל היותר 30%המבוטח תעמוד על 

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

מאחוז ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום  15% -בדמי הביטוח בשיעור שיפחת ב
 .תגמולי הביטוח

 קביעת גובה הנזק .ז

 הערכת הנזק לעופות תתבצע בדרך של ספירת תמותה יומית על ידי מעריך המבטח .1
)להלן: "המעריך"( והשמדת העופות המתים בבור רקב או במשרפה שהמבוטח יתקין 

 במשקו או בכל אמצעי אחר שיאושר על ידי המבטח על פי תקן השירותים הוטרינריים.

המעריך יקבע על פי הערכתו את גובה הנזק לרכוש ויודיע על כך למבוטח. המבוטח  .2
, כי תבוצע הערכה נוספת המעריך על ידויום מעת קבלת קביעת  15תוך רשאי לדרוש, 

 של הנזק בדרך ובמקום עליהם יוסכם בין המבוטח לבין המבטח.

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

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

 בתנאים מקדימים אלה, לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף  .4
 זה. הבוררות בחוזה

 השתתפות עצמית .ח

 10%המבטח לא יפצה את המבוטח בכל מקרה ביטוח לעופות המבוטחים עבור  .1
 ש"ח, הגבוה מביניהם. 15,000מגובה הנזק או 

מגובה  10%המבטח לא יפצה את המבוטח בכל מקרה ביטוח לרכוש המבוטח עבור  .2
 ש"ח, הגבוה מביניהם. 15,000הנזק או 

ה ביטוח לעופות ולרכוש יחשב כשני מקרי ביטוח למען הסר ספק מובהר בזאת כי מקר
 נפרדים לצורך חישוב ההשתתפות העצמית, אחד לעופות ואחד לרכוש.
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 תנאים כלליים ט.

 תחולת החוק .1

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

 פרשנות .2

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

 חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון .3

המבוטח חייב לטפל, ברכוש ובעופות המבוטחים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא  .א
דיחוי באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי למנוע 

ין כל נזק צפוי ו/או נוסף לרכוש ולעופות המבוטחים וזאת ו/או להפסיק ו/או להקט
חייב בגבולות הסביר בנסיבות המקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המבוטח 

 לעיל. לקיים, בכל תקופת הביטוח, את התנאים המקדמיים לביטוח, שנקבעו בפרק ב'

להפחית את  -מבלי לגרוע מיתר זכויותיו  -מבוטח, שלא עשה כן, רשאי המבטח  .ב
 תגמולי הביטוח בשעור שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

הותנה בחוזה ביטוח זה, שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח,  .ג
ראה בכך המבטח ואותו אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שקבע לכך המבטח, י

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

 חובת הגילוי של המבוטח ומשמעותה המשפטית .4

חוזה ביטוח זה הוצא על סמך התשובות, שנתן המבוטח בכתב למבטח לשאלות  .א
 עליהן נשאל בהזמנה לקבלת הצעה לביטוח ששימשה בסיס לחוזה זה.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות, או לא גילה למבטח עניין מהותי, או לא  .ב
נקט באמצעים, שנדרשו על ידי המבטח להקלת הסיכונים ו/או למניעת מקרה 
הביטוח, יהיה המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי 

 הוראות החוק.

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

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

 תיאור הלול בו גדלים העופות המבוטחים, מיקומו והבעלות עליו. .1

עובדות שצוינו כמהותיות בטופס הצעת הביטוח או בכל מסמך אחר ששימש  .2
 בסיס לחוזה זה.

 כל אירוע המשפיע באופן מהותי על הערכת הסיכון המבוטח, כולל מידע על .3
תביעות קודמות שהוגשו בגין העופות המבוטחים ומחלות קודמות שהיו בלהקה, 

 ובהתאם לשאלות שיוצגו למבוטח בטופס הבקשה להצטרפות לביטוח.

סירוב מבטח אחר לבטח עופות או רכוש השייכים למבוטח או התניית הביטוח  .4
 בתנאים מיוחדים.

פל או בכל מסמך אחר עובדות שצוינו כמהותיות באישור הרופא הוטרינרי המט .5
 ששימש בסיס לחוזה זה.

נזקים שקרו לעופות או לרכוש המבוטחים ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף,  .6
 ואשר היו בידיעת המבוטח.

 תביעה לתגמולי ביטוח וחובת שיתוף הפעולה של המבוטח עם המבטח .5

למבטח על  בכפוף להתחייבויות המבוטח בפרק ד' לעיל, לרבות חובת דיווח מיידית .א
מקרה הביטוח, על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, על 
חשבונו, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם ברשותו, 

  עליו לעשות כמיטב יכולתו על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.

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

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

 ממצאי המעריך ימסרו למבוטח. .2 
ק המבוטח על ממצאי המעריך, עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח חל .3 

 בכפוף לאמור לעיל, והמבטח ישלח מטעמו מעריך נוסף לצורך קביעה חוזרת.

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

 .לחוק)ב(  28

באי כח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל עת לשטח הלולים המבוטחים,  .ה
מבוטח שמנע בתיאום עם המבוטח, וזאת לשם ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה. 

את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לשטח הלול, ייחשב כמי שלא שתף 
את תגמולי הביטוח או להיות פטור  הקטיןפעולה עם המבטח, והמבטח רשאי ל

 בכפוף להוראות החוק. מתשלומם,

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

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

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או  .ז
להכביד 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  .ח
ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבותו, והדבר נעשה שהעלים 

 פטור המבטח מחבותו. -בכוונת מירמה 

נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי חוזה  .ט
 זה.
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 תקופת ההתיישנות .6

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

 ביטוח כפל .7

אם בעת קרות מקרה הביטוח לעופות ו/או הרכוש המבוטחים, יהיה קיים לגביהם ביטוח או 
ביטוחים אחרים לתקופות ביטוח חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר 

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

 כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.

 ביטוח חסר .8

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי מספר העופות המבוטחים,  .א
ספר המצוין בטופס ההזמנה לקבלת שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח, גדול מהמ

בשיעור יחסי שהוא כיחס בין מספר העופות  ההצעה לביטוח, תפחת חבות המבטח
 המבוטחים לבין מספר העופות בפועל.

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי שווי הרכוש שבבעלותו או  .ב
ההצעה  בהחזקתו של המבוטח, גדול משווי הרכוש המצוין בטופס ההזמנה לקבלת

לביטוח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין שווי הרכוש המבוטח 
 לבין שווי הרכוש בפועל.

 ביטוח יתר .9

עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שווים  .א
של העופות המבוטחים, רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד 

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

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

ות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל הרכוש בקר
 יפחתו גם דמי הביטוח לתקופה הרלוונטית.

 הצמדה .10

לחוזה, יהיה  1מוסכם בזאת בין הצדדים כי סכום הפיצוי המחושב לעוף כמפורט בנספח 
, והוא ישתנה בהתאם לשינוי במדד 2008 דצמברצמוד למדד המחירים לצרכן לחודש 

 לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח.המחירים 

 קיזוז חובות .11

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

רת דמי הביטוח המגיעים לו רשאי המבטח לקזז את יתחשש סביר לאי פירעון החוב 
 מהמבוטח בגין הביטוח, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
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 תחלוף .12

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

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

 .הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה, לפי קביעת מעריך המבטח

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.

 הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד

בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי  אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה .ה
 או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

 הארכת הביטוח .13

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

יוארך הביטוח מאליו וכי מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח על פי חוזה זה לא  .ב
הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכח שתיקה או פעולה אחרת אף אם הציע 

 המבוטח למבטח בצורה ובמועד כלשהם להאריכו.

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

 ביטול הביטוח .14

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

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

 כמפורט בסעיף ב' להלן.

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

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

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

 . רשום וארשהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בד

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

 30%ישאיר לעצמו המבוטח יקבל החזר דמי ביטוח לאחר שהמבטח במקרה כזה 
בגין כל חודש מתחילת  10%מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה, בתוספת 

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

 מביניהם.
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 בוררות .15

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

 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

של משרד החקלאות  הבוררות תתקיים בפני בורר יחיד שימונה על ידי המנהל הכללי .ד
 )להלן: "הבורר"(.

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

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ו

הבורר לא יהיה מחויב לנמק את פסקיו, למעט במקרים בהם פסק הבוררות יקבע  .ז
 לתשלום סכום העולה על חצי מיליון ש"ח.

 אות חוזה זה.על הבוררות יחולו הור .ח

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

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

מוסכם בזאת, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לבורר, על המבוטח לשלם דמי  .י
ש"ח. במידה והבוררות תמשך למעלה משתי ישיבות, החל מהישיבה  400בוררות בסך 

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

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

 צדדים.מי מההבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות ל כי

 תגמולי הביטוח .16

דע והמסמכים הדרושים יום מהיום שהיו בידי המבטח המי 30תגמולי הביטוח ישולמו תוך  .א
 לבירור חבותו.

יום  30ד' לחוק, מתום  28על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  .ב
ממסירת המידע והמסמכים הדרושים למבטח, וזאת בנוסף להצמדה למדד, כמפורט 

 לעיל. 10בסעיף 

גם אם  העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו .ג
 שולמה התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.
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 קריאת סרק .17

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

 זה.לתביעה לתגמולי ביטוח על פי חוזה 

 מוטבים אחרים .18

תגמולי הביטוח עבור מקרה ביטוח המכוסה על פי חוזה זה ישולמו למבוטח בלבד אולם 
ובתנאי שהמבטח הסכים המבוטח יוכל להורות בכתב לשלם תגמולים אלה למוטב אחר 

טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי המוטב,  לכך מראש בכתב.
 מתגמולי הביטוח דמי ביטוח המגיעים לו לפי חוזה זה.והוא רשאי לקזז 

 זיקת ביטוח .19

ביטוח זה יהיה בתוקף רק אם הבקר המבוטח נמצא בידי המבוטח בבעלותו או בפיקדון או 
 בקומיסיון או בשותפות עם אחר והמבוטח אחראי עבורו בקרות מקרה הביטוח.

 הודעות .20

אביב. הודעה -, תל74מנחם בגין הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך 
של המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. הודעה, שדוורה בדואר רשום 

 שעות אחר שנשלחה. 72בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען 
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 2220לחוזה ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים  1נספח 

)להלן: "חוזה  2022נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים 
הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח 

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

 טבלאות סכומי הפיצוי לעופות

 טבלת סכומי הפיצוי המירביים -שלוחת הפטם  .1

ויתבסס  התרנגולות לפיטוםפי הטבלה המצורפת לפי גיל -סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על
 .לכל עוף מבוטח )כולל מחיר האפרוח( ₪ 12.50סכום פיצוי מירבי של על 

 תקופה
 גיל בימים

 בתחילת התקופה
 גיל בימים 

 בסיום התקופה

 %-הפיצוי ב שיעור
לתרנגולת לפיטום 

מסכום הפיצוי 
 *המירבי

1 1 7 15.80% 

2 8 14 29.90% 

3 15 21 43.90% 

4 22 28 57.90% 

5 29 35 71.90% 

6 36 39 86.00% 

7 40 44 100.00% 

 90.00% ואילך 45 ואילך 45 8

לעופות לא ישלם המבטח, יותר ממחיר השוק שניתן היה  למען הסר ספק, במקרה ביטוח
 לקבל בעת קרות מקרה הביטוח.

שיעור הפיצוי  בהן 7-8תקופות למעט שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל תקופה,  *
 .הוא קבוע לכל יום בתקופה זו

  - דוגמא מספרית לאופן חישוב סכום הפיצוי לעוף בשלוחת תרנגולות לפיטום
 (.6ימים )תקופה  39העוף : גיל 

86.0% X 12.50 ₪  =10.75 ש"ח 
 תוספת יומית:

3.50% =
(100%− 86%)

4
 

 ימים( 4-לחלק ב 6פחות האחוז של תקופה  7)האחוז של תקופה 

3.50% X 3  = 36ימים פחות גיל העוף בתחילת השבוע  39)גיל העוף  10.50%ימים 
 ימים(

10.50% X 12.50 ₪  =1.31 ₪ 
10.75 ₪  +1.31 ₪  =12.06 ₪ 

 ש"ח 12.06ימים =  39סכום הפיצוי לעוף בגיל 
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 שלוחת ההודים .2

פי הטבלה המצורפת לפי גיל תרנגולי ההודו בעת אירוע -סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על
 ש"ח לתרנגול הודו. 105של ויתבסס על סכום פיצוי מירבי הנזק 

בהתאמה לאחוזים המצוינים  21ק"ג בשבוע  17.5התחשיב מתבסס על משקל ממוצע של 
 בטבלה בכל שבוע.

י ב בימים גיל תרנגולי ההודו י המירבי* לתרנגול הודו  %-שיעור הפיצו י ב זכרים + נקבות -גידול מעורב  מסכום הפיצו י המירבי* לתרנגול הודו  %-שיעור הפיצו י ב זכרים מסכום הפיצו י המירבי* לתרנגול הודו  %-שיעור הפיצו  נקבות מסכום הפיצו

 גיל תרנגולי ההודו
 בימים

 *לתרנגול הודו  %-שיעור הפיצוי ב
 מסכום הפיצוי המירבי

 -גידול מעורב 
זכרים + 

 נקבות
 נקבות זכרים

 5.50% 11.00% 8.00% ( 1 - 7)   1 -שבוע 

 6.50% 12.00% 9.00% ( 8 - 14)   2 -שבוע 

 7.50% 13.50% 10.50% ( 15 - 21)   3 -שבוע 

 9.50% 15.50% 12.50% ( 22 - 28)   4 -שבוע 

 11.50% 18.50% 15.00% ( 29 - 35)   5 -שבוע 

 14.00% 22.00% 18.00% ( 36 - 42)   6 -שבוע 

 17.00% 26.00% 21.50% ( 43 - 49)   7 -שבוע 

 20.50% 30.00% 25.50% ( 50 - 56)   8 -שבוע 

 24.50% 35.00% 29.50% ( 57 - 63)   9 -שבוע 

 28.50% 39.50% 34.00% ( 64 - 70)   10 -שבוע 

 32.50% 45.00% 38.50% ( 71 - 77)   11 -שבוע 

 37.00% 50.50% 43.50% ( 78 - 84)   12 -שבוע 

 41.00% 57.00% 49.00% ( 85 - 91)   13 -שבוע 

 45.00% 63.50% 54.00% ( 92 - 98)   14 -שבוע 

 45.00% 70.00% 70.00% ( 99 - 105)   15 -שבוע 

 45.00% 76.50% 76.50% ( 106 - 112)   16 -שבוע 

 45.00% 82.50% 82.50% ( 113 - 119)   17 -שבוע 

 45.00% 89.00% 89.00% ( 120 - 126)   18 -שבוע 

 45.00% 94.50% 94.50% ( 127 - 133)   19 -שבוע 

 45.00% 100.00% 100.00% ( 134 - 140)   20 -שבוע 

 45.00% 100.00% 100.00% ( 141 - 147)   21 -שבוע 

 45.00% 100.00% 100.00% ( 148 - 154)  22 -שבוע 

 45.00% 100.00% 100.00% ( 155 - 161)  23 -שבוע 

 45.00% 80.00% 80.00% ( ואילך 162)ואילך   24 -שבוע 

 ימים. 168תקופת הביטוח לעופות בשלוחת ההודים תסתיים לאחר הגיע העופות לגיל 

תרנגולי הודו ממין  בלולהפיצוי לפי הטבלה לזכרים או נקבות יהיה במקרה בו אוכלסו 
 אחד בלבד, זכרים או נקבות.

למען הסר ספק, במקרה ביטוח לעופות לא ישלם המבטח, יותר ממחיר השוק שניתן היה 
 עת קרות מקרה הביטוח.לקבל ב

  שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל שבוע. *
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 שלוחת ההטלה .3
 ימים. 840הגיע העופות לגיל בתקופת הביטוח לעופות בשלוחת ההטלה תסתיים 

למען הסר ספק, במקרה ביטוח לעופות לא ישלם המבטח, יותר ממחיר השוק שניתן היה 
 לקבל בעת קרות מקרה הביטוח.

 העוף בשלוחת ההטלהפי הטבלה המצורפת לפי גיל -סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על
 .לכל עוף מבוטח )כולל מחיר האפרוח( ₪ 30.35סכום פיצוי מירבי של ויתבסס על 

גיל עוף 
הטלה 

 בשבועות

עוף גיל 
 להטלה
 בימים

שיעור הפיצוי 
לעוף  %-ב

מסכום הטלה 
 *הפיצוי המירבי

1 7 - 1 %21.80 

2 14 - 8 %26.60 

3 21 - 15 %31.40 

4 28 - 22 %36.20 

5 35 - 29 %41.00 

6 42 - 36 %45.80 

7 49 - 43 %50.60 

8 56 - 50 %55.40 

9 63 - 57 %60.20 

10 70 - 64 %65.00 

11 77 - 71 %69.80 

12 84 - 78 %74.60 

13 91 - 85 %79.40 

14 98 - 92 %84.20 

15 105 - 99 %89.00 

16 112 - 106 %93.80 

17 119 - 113 %94.50 

18 126 - 120 %95.20 

19 133 - 127 %95.90 

20 140 - 134 %96.60 

21 147 - 141 %97.30 

22 154 - 148 %97.90 

23 161 - 155 %98.60 

24 168 - 162 %99.30 

25 175 - 169 %100.0 

26 182 - 176 %99.4 

27 189 - 183 %98.6 

28 196 - 190 %97.6 

29 203 - 197 %96.4 

30 210 - 204 %95.1 

31 217 - 211 %93.7 

32 224 - 218 %92.2 

33 231 - 225 %90.7 

34 238 - 232 %89.2 

35 245 - 239 %87.7 

36 252 - 246 %86.2 

37 259 - 253 %84.7 

38 266 - 260 %83.2 

גיל עוף 
הטלה 

 בשבועות

עוף גיל 
 להטלה
 בימים

שיעור הפיצוי 
לעוף  %-ב

מסכום הטלה 
 *הפיצוי המירבי

39 273 - 267 %81.7 

40 280 - 274 %80.2 

41 287 - 281 %78.7 

42 294 - 288 %77.3 

43 301 - 295 %75.8 

44 308 - 302 %74.4 

45 315 - 309 %73.0 

46 322 - 316 %71.6 

47 329 - 323 %70.2 

48 336 - 330 %68.9 

49 343 - 337 %67.5 

50 350 - 344 %66.2 

51 357 - 351 %64.9 

52 364 - 358 %63.6 

53 371 - 365 %62.3 

54 378 - 372 %61.1 

55 385 - 379 %59.8 

56 392 - 386 %58.6 

57 399 - 393 %57.4 

58 406 - 400 %56.2 

59 413 - 407 %55.0 

60 420 - 414 %53.9 

61 427 - 421 %52.7 

62 434 - 428 %51.6 

63 441 - 435 %50.5 

64 448 - 442 %49.5 

65 455 - 449 %48.4 

66 462 - 456 %47.4 

67 469 - 463 %46.4 

68 476 - 470 %45.5 

69 483 - 477 %44.6 

70 490 - 484 %43.7 

71 497 - 491 %42.8 

72 504 - 498 %47.5 

73 511 - 505 %52.2 

74 518 - 512 %56.8 

75 525 - 519 %61.5 

76 532 - 526 %66.1 
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גיל עוף 
הטלה 

 בשבועות

עוף גיל 
 להטלה
 בימים

שיעור הפיצוי 
לעוף  %-ב

מסכום הטלה 
 *הפיצוי המירבי

77 539 - 533 %70.8 

78 546 - 540 %75.5 

79 553 - 547 %80.1 

80 560 - 554 %79.2 

81 567 - 561 %78.0 

82 574 - 568 %76.6 

83 581 - 575 %74.8 

84 588 - 582 %72.8 

85 595 - 589 %70.7 

86 602 - 596 %68.5 

87 609 - 603 %66.2 

88 616 - 610 %64.0 

89 623 - 617 %61.7 

90 630 - 624 %59.4 

91 637 - 631 %57.2 

92 644 - 638 %54.9 

93 651 - 645 %52.7 

94 658 - 652 %50.5 

95 665 - 659 %48.3 

96 672 - 666 %46.1 

97 679 - 673 %44.0 

98 686 - 680 %41.8 

99 693 - 687 %39.8 

גיל עוף 
הטלה 

 בשבועות

עוף גיל 
 להטלה
 בימים

שיעור הפיצוי 
לעוף  %-ב

מסכום הטלה 
 *הפיצוי המירבי

100 700 - 694 %37.7 

101 707 - 701 %35.6 

102 714 - 708 %33.6 

103 721 - 715 %31.6 

104 728 - 722 %29.6 

105 735 - 729 %27.6 

106 742 - 736 %25.7 

107 749 - 743 %23.8 

108 756 - 750 %21.9 

109 763 - 757 %20.0 

110 770 - 764 %18.1 

111 777 - 771 %16.3 

112 784 - 778 %14.6 

113 791 - 785 %12.8 

114 798 - 792 %11.1 

115 805 - 799 %9.4 

116 812 - 806 %7.8 

117 819 - 813 %6.1 

118 826 - 820 %4.5 

119 833 - 827 %3.0 

120 840 - 834 %1.5 

121 847 - 841 %0 

למען הסר ספק, במקרה ביטוח לעופות לא ישלם המבטח, יותר ממחיר השוק שניתן היה 
 לקבל בעת קרות מקרה הביטוח.

 *שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל שבוע.

 שלוחת רביה קלה וכבדה .4

 רביה כבדה

 כפלה של סכום הפיצוי המירבי לעוףסכום הפיצוי לעוף בעת אירוע הנזק יחושב על פי המ
 לרביה כבדה כפול האחוז המצוין בטבלה על פי גיל העוף בעת אירוע הנזק.

 ש"ח. 55סכום הפיצוי המירבי לעוף לרביה כבדה יחושב לפי 
 ש"ח. 120סכום פיצוי מירבי לסבתות לרביה כבדה יחושב לפי 
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 טבלת סכומי הפיצוי המירביים - כבדהשלוחת רבייה 

 גיל עוף 

 רביה בשבועות

 גיל עוף 

 רביה בימים
מירבי* עוף מסכוםל %-בשיעור הפיצוי  ת הפיצוי ה מירבי* עוף מסכוםל %-שיעור הפיצוי ב אמהו ת הפיצוי ה  סבתו

גיל עוף 
רביה 

 בשבועות

 גיל עוף
 רביה
 בימים

 %-שיעור הפיצוי ב
הפיצוי  עוף מסכוםל

 המירבי*

 סבתות אמהות

1 7  - 1 34.60% 56.4% 

2 14  - 8 36.50% 57.3% 

3 21  - 15 38.10% 58.2% 

4 28  - 22 39.40% 59.1% 

5 35  - 29 40.70% 60.1% 

6 42  - 36 45.60% 61.1% 

7 49  - 43 48.70% 62.1% 

8 56  - 50 50.30% 63.0% 

9 63  - 57 51.70% 64.0% 

10 70  - 64 53.20% 65.0% 

11 77  - 71 54.70% 66.1% 

12 84  - 78 57.80% 67.1% 

13 91  - 85 29.30% 68.1% 

14 98  - 92 30.80% 69.2% 

15 105  - 99 32.60% 70.3% 

16 112  - 106 34.30% 71.4% 

17 119  - 113 72.30% 72.6% 

18 126  - 120 78.00% 73.8% 

19 133  - 127 80.50% 75.1% 

20 140  - 134 82.90% 76.4% 

21 147  - 141 86.10% 77.8% 

22 154  - 148 88.70% 79.2% 

23 161  - 155 91.50% 80.8% 

24 168  - 162 94.50% 82.4% 

25 175  - 169 98.10% 84.1% 

26 182  - 176 100.00% 85.9% 

27 189  - 183 98.00% 88.1% 

28 196  - 190 95.00% 90.7% 

29 203  - 197 91.80% 93.5% 

30 210  - 204 88.30% 96.7% 

31 217  - 211 84.80% 100.0% 

32 224  - 218 81.30% 96.1% 

 

 גיל עוף 

 רביה בשבועות

 גיל עוף 

 רביה בימים
מירבי* עוף מסכוםל %-שיעור הפיצוי ב ת הפיצוי ה מירבי* עוף מסכוםל %-שיעור הפיצוי ב אמהו ת הפיצוי ה  סבתו

 גיל עוף 
רביה 

 בשבועות

 גיל עוף
 רביה
 בימים

 %-שיעור הפיצוי ב
הפיצוי  עוף מסכוםל

 המירבי*

 סבתות אמהות

33 231  - 225 77.80% 92.6% 

34 238  - 232 74.30% 88.8% 

35 245  - 239 71.00% 85.0% 

36 252  - 246 67.60% 81.0% 

37 259  - 253 64.40% 77.2% 

38 266  - 260 61.20% 73.3% 

39 273  - 267 58.10% 69.5% 

40 280  - 274 55.00% 65.7% 

41 287  - 281 52.00% 62.0% 

42 294  - 288 49.10% 58.4% 

43 301  - 295 46.20% 54.8% 

44 308  - 302 43.40% 51.3% 

45 315  - 309 40.70% 47.9% 

46 322  - 316 38.00% 44.5% 

47 329  - 323 35.30% 41.3% 

48 336  - 330 32.70% 38.1% 

49 343  - 337 30.10% 35.0% 

50 350  - 344 27.60% 32.0% 

51 357  - 351 25.20% 29.1% 

52 364  - 358 22.80% 26.3% 

53 371  - 365 20.50% 23.6% 

54 378  - 372 18.20% 21.0% 

55 385  - 379 16.00% 18.5% 

56 392  - 386 13.90% 16.1% 

57 399  - 393 11.80% 13.7% 

58 406  - 400 9.80% 11.5% 

59 413  - 407 7.80% 9.4% 

60 420  - 414 6.00% 7.3% 

61 427  - 421 4.10% 5.4% 

62 434  - 428 4.10% 5.4% 

63 441  - 435 4.10% 5.4% 

 5.4% 4.10% ואילך 442 ואילך 64

ואילך בהם שיעור הפיצוי הוא  64שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל שבוע, למעט בשבועות  *
 לכל יום בתקופה זו.קבוע 
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 טבלת סכומי הפיצוי המירביים -שלוחת רבייה קלה 

ויתבסס על  פי הטבלה המצורפת לפי גיל העוף בשלוחת הרבייה הקלה-סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על
 .לכל עוף המבוטח )כולל מחיר האפרוח( ₪ 70סכום פיצוי מירבי של 

ואילך בהם שיעור הפיצוי הוא קבוע  68, למעט בשבועות שבועשיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל  *
 לכל יום בתקופה זו.

גיל עוף 
רבייה 

 בשבועות

גיל עוף 
 רבייה
 בימים

 יעור הפיצוי ש
לעוף  %-ב

רבייה מסכום 
 *הפיצוי המירבי

1 7  - 1 42.30% 

2 14  - 8 43.90% 

3 21  - 15 45.60% 

4 28  - 22 47.20% 

5 35  - 29 49.00% 

6 42  - 36 50.80% 

7 49  - 43 52.70% 

8 56  - 50 54.60% 

9 63  - 57 56.50% 

10 70  - 64 58.40% 

11 77  - 71 60.40% 

12 84  - 78 62.40% 

13 91  - 85 64.40% 

14 98  - 92 66.50% 

15 105 - 99 68.60% 

16 112 - 106 76.00% 

17 119 - 113 78.90% 

18 126 - 120 81.80% 

19 133 - 127 84.70% 

20 140 - 134 87.70% 

21 147 - 141 90.80% 

22 154 - 148 94.80% 

23 161 - 155 99.10% 

24 168 - 162 100.00% 

25 175 - 169 98.20% 

26 182 - 176 96.70% 

27 189 - 183 94.80% 

28 196 - 190 92.70% 

29 203 - 197 90.50% 

30 210 - 204 87.90% 

31 217 - 211 85.30% 

32 224 - 218 82.70% 

33 231 - 225 80.00% 

34 238 - 232 77.40% 

גיל עוף 
רבייה 

 בשבועות

גיל עוף 
 רבייה
 בימים

 יעור הפיצוי ש
לעוף  %-ב

רבייה מסכום 
 *הפיצוי המירבי

35 245 - 239 74.80% 

36 252 - 246 72.10% 

37 259 - 253 69.50% 

38 266 - 260 66.90% 

39 273 - 267 64.40% 

40 280 - 274 61.80% 

41 287 - 281 59.30% 

42 294 - 288 56.80% 

43 301 - 295 54.30% 

44 308 - 302 51.90% 

45 315 - 309 49.40% 

46 322 - 316 47.00% 

47 329 - 323 44.70% 

48 336 - 330 42.30% 

49 343 - 337 40.00% 

50 350 - 344 37.70% 

51 357 - 351 35.50% 

52 364 - 358 33.30% 

53 371 - 365 31.10% 

54 378 - 372 28.90% 

55 385 - 379 26.80% 

56 392 - 386 24.70% 

57 399 - 393 22.70% 

58 406 - 400 20.70% 

59 413 - 407 18.70% 

60 420 - 414 16.80% 

61 427 - 421 14.90% 

62 434 - 428 13.10% 

63 441 - 435 11.30% 

64 448 - 442 9.50% 

65 455 - 449 7.90% 

66 462 - 456 6.20% 

67 469 - 463 4.60% 

ואילך 68   3.00% ואילך 470 

 


