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 בקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברוצלוזיס חוזה ביטוח
 2022 לעונת

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח
 המועצה לענף החלב בישראל )ייצור ושיווק( בין

 ישראל(, יהוד.)בניין אפריקה  4חורש שכתובת משרדה הרשום ברח' דרך ה
 "(הפוליסה בעלת" -)להלן 

  -קנט  לבין
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

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

ומכוחו, היות ובעלת הפוליסה מצהירה כי היא רשאית להתקשר בחוזה ביטוח זה על נספחיו בשם 
 או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק,ת ישראלית, מגדלי הבקר הנושאים תעודת זהו

מוטבים, שייקראו להלן: "המבוטח"  -המייצרים חלב ובעלי מכסה לייצור חלב, )דהיינו: המבוטחים 
או "המבוטחים", לפי הענין( ולאור פניית המבוטחים למבטח באמצעות בעלת הפוליסה, ובהתאם 

יא לו, מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח, לבטח את לנתונים שסיפקה ו/או היא מחוייבת להמצ
בעקבות מקרה  ולשפות את המבוטח בגין נזקיו, שייגרמו לבקרואילך  ומיום לידת לחלבעדר הבקר 

ים יהשירותים הוטרינרביטוח של המתת עדר בקר לחלב החולה במחלת הברוצלוזיס לפי קביעת 
ובניכוי  המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, נספחיו הכל כמפורט בחוזה ביטוח זה על, ועל ידם

בכפוף עד תקרת גבול אחריות המבטח וזאת, , במשך תקופת הביטוח. השתתפת עצמית
 לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה. 

 חלק א'

 הגדרות .1

 בחוזה זה:

הפרמיה המשולמת למבטח על ידי בעלת הפוליסה בגין הביטוח  - דמי ביטוח
 לרבות כל מס או היטל בגינה.על פי חוזה זה, 

הסכום הכולל של תגמולי הביטוח בהם מתחייב המבטח על פי  - סכום הביטוח
למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי  .חוזה זה

חוזה זה הם סכומי פיצוי מירביים באופן נספחי המפורטים ב
שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח 

מהתמורה שאמור לא יותר בכל מקרה ערכים אלו אך  יהיו לפי
אילולא ארע  עדר הבקר המבוטחהיה לקבל המבוטח עבור 

 מקרה הביטוח, לפי קביעת המבטח.

 באמצעות בעלת הפוליסה למבוטחיםסכום הפיצויים המשולם  - תגמולי הביטוח
 על ידי המבטח בגין קרות מקרה הביטוח.

בקר עדר הלהלן ל 6בסעיף  סה המפורטהסיכון המכוקרות  - מקרה הביטוח
המתה בפועל של  ה, אשר בעקבות בוצעהלןלכמוגדר המבוטח 

 .עדר הבקר המבוטח הנגוע
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 השירותים הוטרינריים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר. - השירותים הוטרינריים

עדר הבקר לחלב על פי רישומי בעלת הפוליסה אשר בוטח  - עדר הבקר המבוטח 
 בעלת הפוליסה ונמצא ברפת אחת.על ידי 

לפי חוזה  הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם - תקרת גבול אחריות המבטח
מכוח חוזה ביטוח כתגמולי ביטוח למבוטחים הן  ביטוח זה,

, והן כתשלום לנותני שירותים מכוח חוזה ביטוח זה זה
, כמפורט בחוזה לתקופת החוזה בגין קרות מקרי הביטוח

 ₪מיליון  5.96על סך של  2022העומד לשנת הביטוח, 
לפי  -או על הסכום שנצבר במסגרת ביטוח זה  בלבד

  .הנמוך מביניהם

עדר הבקר המבוטח אשר על פי קביעת השירותים  - עדר הבקר המבוטח הנגוע
המצריכה המתת  הוטרינריים נגוע במחלת הברוצלוזיס

לפי קביעת השירותים  או חלקו, הכל העדר כולו
 .הוטרינריים

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

 המבוטח על פי חוזה זה .2

מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח יפעל באמצעות בעלת הפוליסה בלבד בכל הנוגע, הקשור 
 והכרוך בביצוע הוראות חוזה זה.

כל הסדר, תשלום, דרישה ו/או תביעה כלשהם ומכל סוג שהוא מכח חוזה זה, יעמדו לבעלת 
הפוליסה בלבד, ולא לכל אדם אחר בכל צורה ואופן, כך שבעלת הפוליסה הינה היריבה 

 היחידה והבלעדית למבטח על פי חוזה זה ובכפוף להוראותיו.

 המוטבים על פי חוזה הביטוח .3

המוטבים על פי  -את להמציא למבטח, את שמות המבוטחים בעלת הפוליסה מתחייבת בז
חוזה זה, בדרך ובאופן שיאפשרו זיהויים המוחלט על ידי ציון שם, כתובת מדוייקת, מספר 

 זיהוי וכל פרט מזהה אחר.

 תקופת הביטוח .4

או עד לתקרת  2022 בדצמבר 31יום ל ועד 2022 ינואר 1יום החל מ תקופת הביטוח הנה
מובהר בזאת, כי  .לפי המוקדם מביניהם -גבול אחריות המבטח כמוגדר בחוזה זה 

 המועד הקובע לתחולת הכיסוי הוא יום ביצוע ההמתה בפועל.
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 דמי הביטוח .5

כפי שסוכם בין בגין ביטוח זה, לשלם למבטח דמי ביטוח  תבעלת הפוליסה מתחייב .א
 .הצדדים

מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי  20%דמי הביטוח המפורטים בחוזה זה מהווים  .ב
במידה ובמהלך העונה תשולם למבטח על ידי הממשלה.  80%הביטוח בשיעור של 

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

תשלם למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכש המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי 
 ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח. 

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

שימוש במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי בקרה ופיקוח, תוך שמירה על 
הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה. עם רכישת 

  הביטוח בקנט, המבוטח מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.

 על פי חוזה ביטוח זההסיכון המכוסה  .6

ות של מחלת הברוצלוזיס בעדר הבקר המבוטח, אשר גרמה באופן ישיר לכך התפרצ .א
הורו בצו על המתת העדר הנגוע ו/או חשוד כנגוע במחלת שהשירותים הוטרינריים 

ובתנאי שעדר הבקר המבוטח חוסן מראש כנגד בפועל,  אותו המיתוהברוצלוזיס ו
 וטרינריים.מחלת הברוצלוזיס בהתאם לתוכנית החיסונים של השירותים ה

המתת עדר הבקר בעקבות הסיכון המבוטח, תבוצע אך ורק על פי יובהר בזאת, כי  .ב
 . הבלעדיתהחלטת השירותים הוטרינריים ועל ידם ובאחריותם 

בגין ראשי הבקר שהומתו בפועל על ידי  תגמולי ביטוחאת יעביר למבוטח המבטח  .ג
בעקבות הסיכון המבוטח, הפיצוי יעשה על פי טבלת  השירותים הוטרינריים

 התעריפים המפורטים בנספח א' לחוזה זה.

מוסכם בזאת כי חוזה זה לעיל, ולשם הבהרת יתר,  א' 6מבלי לגרוע במותנה בסעיף  .ד
 אינו מכסה ואינו חל על:

 ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא. .1

לפי צו השירותים /חוסל/הושמד ת הבשר, בבקר שנשחטמקרה של החרמ .2
או לפי כל הוראת דין אחרת,  הוטרינריים בהתאם לפקודת מחלות בעלי חיים

 . כאמור בעקבות מחלת הברוצלוזיס שהומתלמעט בקר 

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם  .3
הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות 
צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח 

ורמים כלשהם בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או ג
המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין 

מוש יסעיף זה טרור פירושו שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל ש
באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים 

האמור לעיל ולמען הסר בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות 
פיצוי -ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 -על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 
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או פעולה מכוונת רבתי מלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי איכפתיות רשלנות  .4
 או זדונית של המבוטח או מטעמו.

תה מלאה או יכתוצאה מהפסקת הטיפול בבני הבקר בין אם היכל נזק שנגרם  .5
 חלקית, או נטישתם.

נזק תוצאתי או עקיף מכל סוג שהוא אף אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים  .6
 המכוסים.

 העלמות בן בקר או בריחתו. .7

 גניבה, פריצה או שוד. .8

 כל נזק שנגרם כתוצאה מאש או עשן. .9

ר במסגרת הסיכונים המכוסים כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגד .10
 בהגדרת מקרה הביטוח.

רעידת אדמה, התפרצות הר געש או כל זעזוע אחר של הטבע או אש תת  .11
 קרקעית.

 עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו. .12

 נזק עקיף או ירידה באיכות. .13

  מלוא הוראות השירותים הוטרינריים.אי קיום  .14

לתוכנית החיסונים של השירותים בהתאם  חיסון כנגד מחלת הברוצלוזיסאי מתן  .15
 .הוטרינריים

תסיסה עצמית, התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו  .16
 נתון לתהליך כלשהו של חימום או ייבוש.

חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו  .17
למטרת סעיף קטן זה בלבד,  או מפסולת גרעינית כלשהי מבעירת דלק גרעיני.

 בעירה תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

 פרעות, שביתות והשבתות. .18



5 

 סכום הביטוח, תגמולי הביטוח וסכומי הפיצוי .7

לעיל, ובכפוף לכל התנאים וההגבלות  5בתמורה לתשלום דמי הביטוח כמותנה בסעיף 
בגין קרות מקרה  לבעלת הפוליסההכלולים בחוזה ביטוח זה, מתחייב המבטח לשלם 

כמפורט  שיחושבו הביטוח לבקר המבוטח על פי חוזה זה תוך תקופת הביטוח, תגמולי ביטוח
 ,להלן 8ניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ובלפי גיל הבקר  לחוזה זה א'בנספח 

לא יעלו , חוזה ביטוח זה במהלך שנת הביטוחסך כל התשלומים שיבוצעו על פי ובלבד ש
או על  מיליון ש"ח בלבד 5.96על  2022על תקרת גבול אחריות המבטח העומדת לעונת 

  .לפי הנמוך מבניהם -הסכום שנצבר במסגרת ביטוח זה 

חוזה זה הם סכומי נספחי מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים בלמען הסר ספק  .א
פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח 

לא יותר מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח  בכל מקרה יהיו לפי ערכים אלו אך
 עבור העופות אילולא ארע מקרה הביטוח, לפי קביעת המבטח.

על פי חוזה הסר ספק, מוסכם בזאת, כי תשלום תגמולי הביטוח למבוטח  מעןל .ב
מותנה בכך שהמבוטח עמד בכל הדרישות וההתחייבויות המפורטים ביטוח זה, 

 .בחוזה ביטוח על נספחיו

 א'נספח ל 2סעיף במידה והמבוטח לא עמד באחת או יותר מאמות המידה המפורטות ב .ג
, יכפיל המבטח את סכום תגמולי הפיצוי המירבי בהתאם לגיל הבקר לחוזה ביטוח זה

 אחוז-)לפני ניכוי השתתפות עצמית(, בלחוזה ביטוח זה  נספח א'ל 1סעיף כמפורט ב
 . ביותרהנמוך האחוז , לפי לנספח א' לחוזה ביטוח זה 2בסעיף הפיצוי כמפורט 

ה תוכנית החיסונים יובהר בזאת, כי במידה ובעדר הבקר הנגוע לא מולאה במלוא .ד
העדכנית של השירותים הוטרינריים למחלת הברוצלוזיס על פי קביעת השירותים 
הוטרינריים קודם לפרוץ המחלה ו/או במקרה של אי מילוי הוראות השירותים 

המבוטח לא יהיה זכאי  -נריים לפני או במהלך התפרצות מחלת הברוצלוזיסיהוטר
 לקבל כל תגמולי ביטוח מן המבטח. 

חוזה זה הם סכומי נספחי למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים ב .ה
פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח 

לא יותר מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח  בכל מקרה יהיו לפי ערכים אלו אך
  אילולא ארע מקרה הביטוח, לפי קביעת המבטח. הבקר המבוטחעבור 

 השתתפות עצמית .8

מערך הפיצוי הקבוע בהסכם והמפורט  %25ההשתתפות העצמית תהיה בשיעור של 
 בנספח א' לחוזה זה.
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  התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .9

קובץ בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח עם מועד החתימה על חוזה ביטוח זה,  .א
  .מגדלים בעלי מכסות חלב

וזאת במועד, בדרך ובשיטה  הברוצלוזיסבפני מחלת  בני הבקראת  יחסןהמבוטח  .ב
 . םיהשירותים הוטרינריו או שיקבעו על ידי נקבעש

כנגד מחלת  לבני הבקרהמבוטח מתחייב לנהל רישום בדבר החיסונים שניתנו  .ג
מספר בקבוק תרכיב החיסון, תאריך ביצוע החיסון בתרכיב ושמו  -, לרבות הברוצלוזיס

 של מבצע החיסון.

 .ונאותיםגדלים בתנאי היגיינה סבירים  שבני הבקרהמבוטח מתחייב לדאוג לכך  .ד

לנהל יומן עדר עדכני ובו ירשום את כל התמותה שארעה בעדר המבוטח מתחייב  .ה
 הבקר המבוטח בזמן אמת.

לאחר קרות מקרה הביטוח שעות  24-ולא יאוחר ממיד לאחר קרות מקרה הביטוח  .ו
 .על ידי המבוטח או מטעמו הודעה למבטח בדבר קרות מקרה הביטוח תימסר

 .השירותים הוטרינרייםכל הוראות  אחרהמבוטח מתחייב למלא במלואן  .ז

בכל אמצעי המבוטח יחזיק בבקר ברמה מקצועית נאותה וינקוט בכל עת באופן מיידי  .ח
המנע הידועים, האפשריים והסבירים שיש בהם כדי למנוע, לעכב או להקטין את הנזק 

 או כל נזק נוסף לבקר.

המבוטח אחראי ויגרום לכך שבאי כח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להכנס בכל עת  .ט
למקומות ריכוז הבקר וזאת לשם ביצוע כל פעולה הנובעת מחוזה זה, תוך קיום 

 טריות המתאימות.ההוראות הסני

אם המבוטח, עובדיו או כל אדם הפועל מטעמו, ימנעו בעד באי כח מבטח  .י
תיפקע זכותו של המבוטח  -מלהשתמש בסמכויות הנתונות למבטח על פי חוזה זה 

לתבוע על פי חוזה זה נזקים שיגרמו לו, ופטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה לגבי 
 אותו מקרה.

 הביטוח והצמדתםמועד תשלום תגמולי  .10

יום מהיום שהיו בידי מבטח המידע והמסמכים הדרושים  30תגמולי הביטוח ישולמו תוך  .א
כוללים  ם הדרושים לבירור חבותו של המבטח. לענין סעיף זה המסמכיוחבותלבירור 

 .בין היתר פרוטוקול המתה חתום על ידי רופא וטרינר ממשלתי

לחוק חוזה ביטוח  28על תגמולי הביטוח תתווסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  .ב
 יום מיום מסירת התביעה והמסמכים הדרושים. 30, מתום 1981 -התשמ"א 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם מקרה הביטוח ארע תוך תקופת הביטוח על פי חוזה  .ג
וח על פי חוזה זה יחולו זה, אולם חישוב תגמולי הביטוח נעשה לאחר תום תקופת הביט

 הוראות חוזה זה במלואן על צורת חישוב תגמולי הביטוח וסכומיהם.
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 הוראות כלליות-חלק ב'

בנוסף לכל המותנה בחוזה זה ומבלי לגרוע הימנו, מותנית התחייבות המבטח על פיו בתנאים 
כדלקמן ואי מילוי כולם או מקצתם ישחרר את המבטח מהתחייבויותיו וההגבלות המפורטים 

 וזאת אך ורק לגבי המבוטח הנוגע בדבר.כאמור 

 חובות המבוטח ובעלת הפוליסה בקרות מקרה הביטוח .1

בעלת הפוליסה ו/או המבוטחים ימציאו, יספקו ויגישו למבטח, על חשבונם את כל  .א
בידם או שיש לאל ידם להשיגם בקשר הפרטים, המסמכים, ההוכחות והידיעות שיש 

לתביעה, בקשר לנסיבות שבהן ארעה הפסילה ובקשר לכל ענין הנוגע לאחריותו של 
 המבטח או לגובה סכום אחריותה ויגישו אותם למבטח כפי שידרשו מפעם לפעם.

לא פעלו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח על פי חבותם בהתאם לסעיף קטן א' לעיל,  .ב
במועד באופן שמחדלם גרם לכך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח  ו/או לא פעלו כך

גבוהים יותר, לא יהיה חייב מבטח בתשלום תגמולי הביטוח אלא בסכום שהיה חייב 
 בו אילו קוימה החובה הנ"ל.

עשו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את  .ג
טח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהייתה בירור חבותו או להכביד עליו, אין המב
 חייבת בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

הפרו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח חובתם על פי סעיף קטן א' לעיל או שנהגו  .ד
כמפורט בסעיף קטן ג' לעיל או שמי מהם מסר למבטח עובדות כוזבות או שהעלימו 

המבטח, והדבר נעשה בכוונת  ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות
 פטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה. -מרמה 

 כפל ביטוח .2

אם בעת קרות מקרה הביטוח לבקר המבוטח, יהיה קיים לגביו ביטוח או ביטוחים אחרים, 
בין שנעשו על ידי בעלת הפוליסה, המבוטח או על ידי כל אדם אחר, יהיה המבטח מחויב 

הביטוח החופף יחד ולחוד עם שאר המבטחים בשיעור תגמולי לשלם או להשתתף בסכום 
 הביטוח שבהתאם ליחס בין סכומי הביטוח.

 הצמדה .3

סכומי הפיצוי הנקובים בחוזה זה ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום 
 תגמולי הביטוח, ביחס למדד המחירים הידוע ביום תחילת תוקפו של חוזה ביטוח זה.

 חובותקיזוז  .4

שבעלת הפוליסה ו/או המבוטחים חבים למבטח על פי חוזה ביטוח זה, בין קצובים חובות 
במידה וקיים בגין חוזה זה ובין בגין חוזה אחר, ניתנים לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע. כמו כן, 

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

 נזק עקיף .5

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

היה מכוסה הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא י
 על פי חוזה זה בכל צורה ואופן.
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 תחלוף .6

היתה למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי  .א
צד שלישי, שלא מכוח 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  .ב
של המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים 
שקיבל מהמבטח, ובלבד שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח 

 יעור תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה.ו/או בעלת הפוליסה, לפי הענין, על פי ש

קיבלו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי  .ג
סעיף זה, עליהם להעבירו מיד למבטח. עשו פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת 

כך, בזכות שעברה למבטח, אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח, עליהם לפצותו בשל 
 אלא אם אשר המבטח את הפשרה מראש ובכתב.

 הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד

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

 ביטול החוזה .7

ם תקופת הביטוח, לפי שיקול המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תו .א
יום  15בדואר רשום לפחות  לבעלת הפוליסהובלבד שהודעה על כך תישלח דעתו, 

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

שבעלת לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה  הביטוחאם המבטח יבטל את  .ב
לבעלת המבטח  ישיבה להונות את המבטח, תאו ניס הביטוח את חוזה ההפר הפוליסה
 יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח. דמי הביטוח את סכום הפוליסה

לפי  לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח תרשאי בעלת הפוליסה .ג
פקיעת . ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רשוםה, שיקול דעת

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

מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה,  30%במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו  .ד
חוזה הביטוח ועד למועד בו בגין כל חודש מתחילת תוקפו של  10%בתוספת 

 הסתיים הביטוח בפועל.
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 מצג בלתי נכון או הסתרה במרמה .8

מלאות וכנות על שאלות בעניינים  בעלת הפוליסה ו/או המבוטח חייבים ליתן תשובות .א
 מהותיים הקשורים בחוזה זה.

" לצורך חוזה זה הינו כל ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח לבטח מהותי ענין" .ב
 את המבוטח או על חבויותיו על פי חוזה זה.

הסתרה בכוונת מרמה מצד בעלת הפוליסה ו/או המבוטח של ענין שהם ידעו שהוא ענין  .ג
 מהותי, כמוה כמתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

ה משום עובדה או טענה שאינה נכונה במובן אם יהיה בתביעה המוגשת על פי חוזה ז .ד
כלשהו ו/או אם תינתן הצהרה כלשהי שאינה נכונה במובן כלשהו ו/או אם יעשה מצג 
שווא ו/או באם ישתמשו באמצעים, בפעולות ו/או בתחבולות ו/או במחדלים כדי לקבל 

 :כי אז -טובת הנאה כלשהי על פי חוזה זה ו/או שלא על פי חוזה זה שלא כדין: 

יום מהיום שבו נודע לו על כך, כל עוד  30רשאי המבטח לבטל חוזה ביטוח זה תוך  .1
לא קרה מקרה הביטוח ובמקרה כזה יחזיר המבטח לבעלת הפוליסה ו/או לא יגבה 
ממנה את דמי הביטוח המגיעים בעד יתרת התקופה, בניכוי הוצאות המבטח, זולת 

 רמה.אם פעלה בעלת הפוליסה ו/או המבוטח בכוונת מי

קרה מקרה הביטוח, לפני שנתבטל החוזה מכח סעיף זה הרי במקרה של כוונת  .2
מירמה והסתרה בכוונת מירמה וכן במקרה בו המבטח, כמבטח סביר, כלל לא היה 

פטור המבטח מכל אחריות  -מתקשר בחוזה ביטוח זה אילו ידע את המצב לאמיתו 
 על פי החוזה.

פרטים ובמסמכים שיוגשו על ידי בעלת במקרים בהם היו בתשובות, בעובדות, ב .3
הפוליסה ו/או המבוטח למבטח עניינים מהותיים בלתי נכונים, יופחתו תגמולי 
הביטוח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין תגמולי הביטוח על פי סכומי השיפוי המוסכמים 

 ובין תגמולי הביטוח שהיו צריכים להשתלם לפי אותו מצב.

 נזק במזיד .9

 בידי בעלת הפוליסה ו/או המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי נגרם מקרה הביטוח
 חוזה זה.

 הארכת הביטוח .10

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

 התיישנות .11

בערכאות, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים, הן מהמבטח והן 
  ממועד קרות מקרה הביטוח.
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 בוררות .12

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

 הצדדים, בהסכמה, לפנות לבוררות.

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

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

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

 "(.הבוררות

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

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ו

וועדת הבוררות לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה, למעט במקרים בהם פסק הבוררות  .ז
 .לום סכום העולה על חצי מיליון ש"חיקבע לתש

 על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה. .ח

המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות  .ט
יום מעת שנמסרה למבוטח ו/או לבעלת  30חילוקי הדעות המובאים להכרעה וזאת תוך 

ואילו המבטח ו/או המבוטח  הפוליסה החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי הביטוח,
יום מעת  30ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך   

 שנמסרה למבטח ו/או למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה כתב התביעה בכתב, כאמור לעיל.

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה, ובמועד  .י
יע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים הדיון לא הופ

כיו"ר, כמפורט בסעיף קטן ד' לעיל, וזאת ללא הודעה מוקדמת, למרות שזומנו כדין, 
בעוד כל שאר הצדדים לדיון הופיעו, רשאי יו"ר ועדת הבוררות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 לדון באותו עניין באותו מועד כבורר דן יחיד.

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

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

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

 צדדים.מי מההבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות ל כי

 הודעות .13

אביב הודעה -, תל74 הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין
הודעה, שדוורה בדואר רשום  של המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח.

 שעות אחר שנשלחה. 72בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען 
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 בקר לחלב כנגד מחלת הברוצלוזיסלחוזה ביטוח  א'נספח 
 2022 לעונת

 דה לחישוב סכומי הפיצוי המירבייםטבלת סכומי הפיצוי המירביים ואמות מי

לעונת  צלוזיסובקר לחלב ברפתות כנגד מחלת הברנספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 
ביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום ה, ויחולו עליו כל תנאי חוזה "(הביטוח חוזה)להלן: " 2022

 ביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.התנאי חוזה 
 ביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה.הבכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה 

 : הזלחוזה ביטוח טבלת סכומי הפיצוי המירבים  .1

 גיל ומצב פיזיולוגי
 תוספת יומית

 (₪-)ב
 סכום פיצוי מירבי לפני ניכוי*

 (₪-השתתפות עצמית )ב

 11,774 - פרה ועגלה בהריון

 900 - עגלה בגיל שבוע

 - 14.49 עגלה מגיל שבוע ועד לגיל חודשיים

 6,014 13.47 עגלה מגיל חודשיים ועד כניסה להריון 

 850 - עגל בגיל שבוע 

 - 14.49 מגיל שבוע ועד לגיל חודשייםעגל 

 3,882 15.96 חודשים 9עגל מגיל חודשיים ועד לגיל 

 - עגל בגיל שיווק לבשר
 משקל הגוף בק"ג

 ₪ 11.09כפול 

חוזה זה הם סכומי נספחי למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים ב *
באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח יהיו  פיצוי מירביים

לא יותר מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח עבור  בכל מקרה לפי ערכים אלו אך
 הבקר המבוטח אילולא ארע מקרה הביטוח, לפי קביעת המבטח. 
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 להלן פירוט אמות המידה לחישוב שיעור הפיצוי לראש בקר באחוזים מסכום הפיצוי המירבי: .2

 אמות המידה
 %-שיעור הפיצוי ב

מסכום  לראש בקר
  הפיצוי המירבי*

השירותים  לא מולאה במלואה תוכנית החיסונים העדכנית של
, השירותים הוטרינרייםלמחלת הברוצלוזיס, על פי קביעת  הוטרינריים

 קודם לפרוץ המחלה. 
 קביעה זו תעשה על ידי השירותים הוטרינריים.

0%** 

 **0% הברוצלוזיס. בהקשר למחלת השירותים הוטרינרייםאי מילוי הוראות 

ממשק גידול בעייתי ושלא בהתאם לסטנדרטים הנהוגים והמקובלים 
 בהתאם לקביעת וטרינר מטעם המבטח בענף

70% 

חוזה זה הם סכומי נספחי בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים בלמען הסר ספק מוסכם  *
פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח 

לא יותר מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח עבור  בכל מקרה יהיו לפי ערכים אלו אך
 הבקר המבוטח אילולא ארע מקרה הביטוח, לפי קביעת המבטח. 

במקרים אלו המבוטח לא יהיה זכאי לקבל מהמבטח תגמולי ביטוח עבור הבקר שהומת  **
 השירותים הוטרינריים.על ידי 


