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 2022לעונת  הסלמונלהלול כנגד מחלת חוזה ביטוח 

 מבוא

 המועצה לענף הלול  בין
 ת"א 2שכתובת משרדה הרשום ברחוב קפלן 

 "(בעלת הפוליסה" -)להלן 

 המבטח לבין
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 ת"א 74משרדה הרשום בדרך מנחם בגין שכתובת 
 "(המבטח" -)להלן 

ומכוחו, היות ובעלת הפוליסה מצהירה כי היא רשאית להתקשר בחוזה ביטוח זה על נספחיו בשם 
לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,  32מבוטחים הזכאים למכסה אישית על פי הוראות סעיף 

הנושאים מספרי יצרן, והמגדלים אפרוחים, הנושאים פיטום תרנגולות לובשלוחת  1963-התשכ"ד
שישלמו היטלי מועצה כחוק, או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק תעודת זהות ישראלית, 

מוטבים, שייקראו להלן: "המבוטח" או "המבוטחים", לפי הענין( ולאור פניית  -)דהיינו: המבוטחים 
ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחוייבת להמציא המבוטחים למבטח באמצעות בעלת הפוליסה, 

 ולעופות לו, מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח בגין נזקיו, שייגרמו לאפרוחים
המבוטחים, המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, כתוצאה ממקרה 

גבול אחריות המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות  זאת, עד תקרתהביטוח, במשך תקופת הביטוח. 
 והסייגים בחוזה ביטוח זה. 

  הגדרות .א

 דמי הביטוח .1

הפרמיה המשולמת על ידי בעלת הפוליסה, למבטח בהתאם למפורט בנספח לחוזה זה, 
 לרבות כל מס או היטל בגינה.

 סכום הביטוח .2

 הסכום הכולל של תגמולי ביטוח בהם מתחייב המבטח על פי חוזה זה.

 תגמולי הביטוח .3

הסכום שישולם על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי הענין, עד לסכום הפיצוי, כהגדרתו 
, בניכוי להלן, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח לעופות המבוטחים על פי חוזה זה

 .השתתפות עצמית כמוגדר בחוזה ביטוח זה

 סכום הפיצוי .4

שהוסכם בין הצדדים לחוזה זה, שישולמו  מבוטחלעוף ח הסכומים המירביים של תגמולי ביטו
 עופותהלחוזה ביטוח זה בהתייחס לגיל  1למבוטח בגין הנזק שארע, כמפורט בנספח 

 המבוטחים.
חוזה זה הם סכומי נספחי למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים ב

מחושבים תגמולי הביטוח יהיו פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם 
מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח עבור לא יותר בכל מקרה לפי ערכים אלו אך 

  .העופות אילולא ארע מקרה הביטוח, לפי קביעת המבטח
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 ביטוח מקרה .5

לעופות  אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן שהתרחש במהלך תקופת הביטוח
המבוטחים על פי  העופות המתתשחיטה ו/או תמותה ו/או ל באופן ישיר הביאו המבוטחים,

  :, הכל כמפורט להלןחוזה זה בהיותם בלול

ו/או  מתו בסלמונלההחולים העופות אשר בעקבותיה  שתפרוץ בלול הסלמונלהמחלת  .א
 ,המבטחובתיאום עם להוראת השו"ט בכפוף  , הכלנשחטועל ידי המבטח ו/או  הומתו

  מולאו כל התנאים המצטברים הבאים בלול:שובתנאי 

ע"י  הסלמונלהמולאה במלואה תוכנית החיסונים העדכנית של השו"ט למחלת  .1
  , על פי קביעת השו"ט, קודם לפרוץ המחלה.מחסן מורשה

לרבות כל הפעולות הנלוות,  המתת הלהקה: מולאו כל הוראות השו"ט הקשורות ל .2
 .הטלת הסגר והתנהלות במהלך תקופת ההסגר והסרת הסגר

הנ"ל טרם פרוץ יובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות תנאים אלו, בכל אחד מהמקרים  .ב
  הנו על המבוטח. הסלמונלהמחלת 

 המתת עופות .6

על פי , הסלמונלהאו חשודים כנגועים במחלת  הסלמונלהשל עופות נגועים במחלת  המתה
 םאו איסור שיווק בהתא הרופא הוטרינרשל או הוראה בכתב על פי הפקודה צו השמדה 

 תתבצע באישורואשר , להוראות השו"ט או של משרד הבריאות או כל הוראה אחרת ע"פ דין
השו"ט בתיאום עם המבטח, באמצעים שיאושרו על ידי ובתיאום עם  הרופא הוטרינרשל 

  המבטח ובפיקוחו המלא.

 וטרינרה רופאה .7

  .של השו"ט לבריאות העוףממשלתי רופא וטרינר 

 אתר גידול .8

ובלבד , מאותה שלוחת גידול או קבוצת לולים בהם מאוכלסים העופות המבוטחים ולל
 ., למעט מרחק ממשק מטילותמטר 300לא יעלה על  סמוכים שהמרחק המירבי בין לולים

 פי על המבטח אצל המצויים הנתונים בסיס על תעשה הגידול אתרי קביעת כי, יובהר
 .הלולים מיקום

 החוק .9

  .על התקנות והצווים מכוחו 1981-חוק חוזה ביטוח התשמ"א

 תקופת החוזה .10

 .31.12.2022ומסתיימת ביום  1.1.2022התקופה המתחילה ביום 

 מעריך .11

 מעריך נזקים מטעם המבטח.

 המבוטחיםלעופות תקופת הביטוח  .12

 ,לפי המאוחר מביניהם -1.1.2022או מיום  חוזה ביטוח זהממועד החתימה של הצדדים על 
לפי המוקדם  - לסיומה של תקרת גבול אחריות המבטח עד או 31.12.2022ועד ליום 
  .מביניהם
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 המבוטחים העופות .13

בשלוחות  העופותאך ורק על פי חוזה זה הם  בשלוחות הגידול המבוטחות המבוטחים העופות
בהתאם לפירוט פירוט למבוטח על ידי בעלת הפוליסה, נמסר שלגביהם  הגידול המבוטחות

למען הסר ספק יובהר, כי בכל  שיימסר למבטח בתעודות המשלוח על פי סעיף ב' להלן.
בקרות מקרה למבוטח בלול בגינם ישולמו תגמולי ביטוח העופות מקרה לא יעלה מספר 

התמותה בניכוי  לפי תעודת משלוח על שם המבוטח יםהמבוטח העופותביטוח, על מספר 
   .במהלך הגידול

 גבול אחריות המבטחתקרת  .14

כתגמולי ביטוח הן  לפי חוזה ביטוח זה, הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם
, נוספות מכוח חוזה ביטוח זההוצאות הוכן כל ה הן כהוצאות המתת עופות בלוליםלמבוטחים 

עבור כל שלוחות הגידול המבוטחות, כמפורט בחוזה  קרות מקרי הביטוחלתקופת החוזה בגין 
  .בלבד ₪מיליון  34 על סך של 2022העומד לשנת , הביטוח

 מדגריה .15

מדגריה בעלת רישיון להדגרה בר תוקף, שהדגירה ביצים שמקורן במשקים בעלי רישיון 
  להחזקה והיתר להפעלת משק טיפוח, הפצה ורביה.

 אפרוחים / עופות .16

 המבוטחות. הגידול כל העופות בשלוחות

 מבוטחותהגידול השלוחות  .17

 .לפיטום תרנגולי הודוום, הטלה וטיפתרנגולות ל

 להקה .18

באותו הלול על פי תעודות משלוח של המדגריה או של המבוטח  והעופות שאוכלס מספר
  שאושרו על ידי בעלת הפוליסה.

 מעבדה .19

, כפי שיעודכן השו"טלחוזה זה אשר אושרו על ידי  4המפורטות בנספח אחת מהמעבדות 
 מעת לעת. 

 צו השמדה .20

נגועים  וביצים עופות המתתעל  המורה שהוצא למבוטח על ידי רופא וטרינר כהגדרתו לעילצו 
פקודת מחלות בעלי חיים, ל 7לפי סעיף  ,ובלולהסלמונלה או חשודים כנגועים במחלת 

או איסור שיווק בהתאם  טרינרוהרופא הו של, לרבות הוראה בכתב 1985 - התשמ"ה
 .להוראות השו"ט או של משרד הבריאות או כל הוראה אחרת ע"פ דין

 שלב הגידול בשלוחת ההטלה .21

 .שבועות )כולל( 15עד גיל )פרגיות( אפרוחים  

 שלב ההטלה בשלוחת ההטלה .22

 .שבועות 15מעל גיל עופות 

 פגר .23

 גופת אפרוח/עוף שהומת.
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 התמותה במהלך הגידול .24

 ,התמותה הטבעיתולא פחות מהתמותה שנרשמה על ידי המבוטח כרישום תמותה יומית 
, ככל בתוספת מספר האפרוחים המתים שנספרו בלול על ידי המעריך באירועים קודמים

 .כתוצאה ממחלת הסלמונלהמקרה ביטוח שאינם אחרים כתוצאה מנזקים  שהיו,

 שו"ט .25

 השירותים הוטרינריים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 נגוע .26

, לפי קביעת הרופא הסלמונלהכנגוע במחלת  דאו חשוהסלמונלה במחלת נגוע עוף ה
 .הוטרינר

 לול גידול .27

 המשמש לגידול עופות מהשלוחות המבוטחות ואשר ממנו מועברים עופות ללולים אחרים. לול 

 מחלת הסלמונלה .28

 ו/או מסוג סלמונלה טיפימוריום (SE) הימצאותם של חיידקים מסוג סלמונלה אינטריטידיס
(ST )לפי קביעת השו"ט.בעופות ו/או בביצים , 

 מחסן מורשה .29

, הכל לפי הוראות הדין או בעל העוף או רופא וטרינרימורשה בהתאם להוראות עופות מחסן 
 .השו"ט

 - התמותה הטבעית .30

 7ממספר העופות שאוכלסו בפועל בלול הניזוק, לכל  1%:  תרנגולות לפיטוםבשלוחת  .א
  ימי גידול )יחושב על בסיס יומי באופן יחסי(.

הניזוק, לכל ממספר העופות שאוכלסו בפועל בלול  5% -בשלב הגידולבשלוחת ההטלה :  .ב
ממספר העופות  5% -. בשלב ההטלה)יחושב על בסיס יומי באופן יחסי( תקופת הגידול

 שאוכלסו בפועל בלול הניזוק, לכל שנת גידול )יחושב על בסיס יומי באופן יחסי(.

ממספר העופות שאוכלסו בפועל בלול הניזוק,  10%בשלוחת תרנגולי הודו לפיטום :  .ג
 )יחושב על בסיס יומי באופן יחסי(.ימים  168לתקופה של 
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  תנאים מקדמיים .ב

בעלת הפוליסה מתחייבת לרכוש ביטוח עבור כל המגדלים המצויינים בתעודות המשלוח  .1
  ., לרבות באמצעים אלקטרונייםהמועברות על ידי בעלת הפוליסה למבטח

העתקי תעודות  2022בינואר  1-בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח מדי שבוע החל מ .2
 (לרבות תעודות משלוח מיבוא) עבור כל השלוחות המבוטחות משלוח של בעלת הפוליסה

תאריך המשלוח, שלוחת הגידול, המבוטחים תאריך הבקיעה, שיכללו פירוט מקור הביצים, 
 .ושנתקבל העופות מספרו העופותמקבלי 

, קובץ 2022בינואר  1 -בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח כל ראשון לחודש החל מ .3
, שיכלול פירוט שם מעביר הפרגיות ומועד (בשלוחת ההטלה )שלב הגידול של מגדלי הפרגיות

העברתן )שם ומספר יצרן(, שמות מגדלי ההטלה שקיבלו את הפרגיות )שם, כתובת ומספר 
כולל תעודות  האפרוחות שהועברה. מספרודות המשלוח, תאריך הבקיעה ויצרן(, מספרי תע

   העברה בכל השלוחות המבוטחות.

מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח יפעל באמצעות בעלת הפוליסה בכל הנוגע לביצוע הוראות  .4
ח חוזה זה, יעמדו וחוזה זה. כל הסדר או תשלום או תביעה כלשהם מכל סוג ומין שהוא מכ

הפוליסה בלבד ולא לכל אדם אחר בכל צורה ואופן כך שבעלת הפוליסה היא היריבה לבעלת 
 היחידה והבלעדית למבטח על פי חוזה זה ובכפוף להוראות חוזה זה.

 .המבוטח חייב לנהוג על פי כל ההנחיות וההוראות המפורטים בסעיף ד' להלן .5
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 התחייבויות המבטח .ג

דמי ביטוח כמותנה בסעיף ו' להלן ובכפיפות  בתמורה להתחייבויות בעלת הפוליסה לתשלום .1
מתחייב המבטח כי בקרות מקרה  ,לכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה זה

, ישלם לעופות המבוטחים המבוטחים על פי חוזה זה, תוך תקופת הביטוח לעופותהביטוח 
ל ידי המבטח המבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו ע

סכומי הפיצוי הנקובים בנספחים לחוזה זה והמתייחסים לגיל מפורט להלן, לפי בהתאם ל
סך כל התשלומים , ובלבד שובניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בסעיף ח' להלן העופות

שיבוצעו על פי חוזה ביטוח זה במהלך שנת הביטוח, בין בתשלום למבוטחים ובין 
לא יעלו על תקרת גבול אחריות המבטח בהוצאות אחרות הנובעות מחוזה ביטוח זה, 

  מיליון ש"ח בלבד. 34על  2022העומדת לעונת 

חוזה זה הם סכומי נספחי למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים ב .2
פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח יהיו 

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

על פי הסעיפים הביטוח למבוטח  יהסר ספק, מוסכם בזאת, כי תשלום תגמול למען .3
המפורטים  הדרישות וההתחייבויות עמד בכל מבוטחבכך שה ההמפורטים להלן מותנ

  .על נספחיו חוזה ביטוח זהב

המבוטח לא התפרצות המחלה על פי קביעת השו"ט החלה בלולו של המבוטח ובמידה ו
המבטח  יכפיללחוזה ביטוח זה,  3בנספח  ותהמפורט או יותר מאמות המידה תבאח עמד
מפורט שיעור הפיצוי כ-ב בהתאם לגיל העוף, מבוטחה לו זכאי תגמולי הביטוח סכוםאת 

  .מביניהם , לפי הנמוךלחוזה ביטוח זה 3בנספח 

מולאה במלואה תוכנית החיסונים העדכנית של להקה הנגועה לא בבמידה ויודגש, כי 
, על פי קביעת השו"ט, קודם לפרוץ המחלה ע"י מחסן מורשה הסלמונלההשו"ט למחלת 
הקשורות ו/או במקרה של אי מילוי הוראות השו"ט  לחוזה ביטוח זה 3כמוגדר בנספח 

ו/או הטלת הסגר והתנהלות במהלך  המתת הלהקהם הבאים: יאחד או יותר מהנושאל
עים על פי והמבטח יבצע את תהליך המתת העופות הנג תקופת הסגר ו/או הסרת הסגר,

 זכאי המבוטח לא יהיהב' לחוזה זה, אך  5כמוגדר בסעיף ג'  , הכלו ההשמדה בלבדצ
  לקבל כל תגמולי ביטוח מן המבטח.

טיפול שיווק מותנה של הלהקה הנגועה המחייב מראש ובכתב המבטח יהיה רשאי לאשר  .4
או משרד הבריאות סבורים כי יש בה כדי  ו/או ייבוש ו/או כל פעולה אחרת שהשו"ט תרמי

בכפוף הכל , נגועותהביצים הו/או של  יםנגועה העופותשל  לשמור על בריאות הציבור
  .בין המבטח למבוטחמראש ועל פי תנאי פיצוי שיוסכמו  להסכמה מראש ובכתב של השו"ט
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בעקבות מחלת הסלמונלה  צו השמדההוצאת ו/או הסלמונלה ממחלת עופות חולים תמותת  .5
  :בכפוף לאישור המבטח ,הסלמונלהנגועים במחלת עופות  שחיטתל השו"טהוראת ו/או 

 מספר -הסלמונלה ת כתוצאה ממחלמבוטחים תמותת עופות נגרמה בלול מבוטח אם  .א
ספר על יש ההיה זילשם חישוב תגמולי הביטוח על ידי המבטח  ווכריהמתים שהעופות 

 .אירוע המחלהמעריך במהלך הידי 

וכר על ידי המבטח לשם יהמתים ש העופותהמירבי של  המספרלמען הסר ספק, 
מעריך. למבטח תהיה זכות הספר בפועל על ידי יש ההיה זיחישוב תגמולי הביטוח, 

שארעה כתוצאה  כהגדרתה בהסכם זה וכן תמותהבמהלך הגידול  לקזז תמותה
  .םולפניה מגורמים שאינם מבוטחים במהלך ימי הספירה של המעריך

אחראי על ביצוע  היהי ומי מטעמ /אוו"ט, המבטח השויוצא צו השמדה ללול על ידי  אם .ב
 ,הפגרים, הרפד וכילוי, וכן על פינוי בהתאם לצו ההשמדה הכל, בלול העופותההמתה של 

  .האמור הלול וחיטוי שטיפה עלו האמור התערובת והביצים מתוך הלול

פעם של הלול הניזוק יובהר בזאת, כי המבטח יהיה אחראי לביצוע שטיפה וחיטוי 
 ואחת בלבד. במידה וידרשו לפי קביעת השו"ט שטיפה וחיטוי חוזרים, הללו יבוצע

באמצעות העלויות הנוספות מתגמולי הביטוח להם  באחריות המבוטח ועל חשבונו
 .יהיה זכאי המבוטח

 מחזור גידולפינוי הרפד יבוצע אך ורק עבור רפד בכמות ההולמת כי יובהר בזאת, 
אחד  מחזור גידולשל  פדד בלול הניזוק תעלה על כמות רפככל וכמות הר .אחד בלבד

פינוי יתרת הרפד באמצעות יתרת העלות בגין בעל פי קביעת המעריך, ישא המבוטח 
 קיזוז יתרת העלות מתגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח.

בכפוף להסכמת המבטח מראש ובכתב יוכל המבוטח לבצע את  למרות האמור לעיל,
 פינוי הפגרים ו/או הרפד ו/או התערובת ו/או הביצים ו/או שטיפה וחיטוי הלול.

יהיה הכמות של העופות  למבוטח הביטוח תגמולי חישוב לשם שיוכר העופות מספר .ג
בלול  שמתו הנגועיםבתוספת מספר העופות  המבטח ידי על בפועל בלול שהומתו
 לפי, לעיל' א קטן בסעיף כמפורט ההשמדה צו מתן טרם הסלמונלהממחלת  כתוצאה
לשם חישוב תגמולי  שיוכר העופותמספר  עלהיבכל מקרה לא  .המעריך קביעת

לפי הנמוך  - בלול יםאו המאוכלס בלול המבוטחים העופותהביטוח על כמות 
על  בנוסף .זה ביטוחכמוגדר בחוזה  ,הגידול במהלך בניכוי התמותה ,מביניהם

 ממספר יותר לא מקרה בכל - לפיטום הודו ותרנגולי הפיטום שלוחתבהאמור לעיל, 
 13-14' ד בסעיפים כמוגדר, הניזוק הלול גודל לפי המותר המקסימלי העופות

 .טחוהמב להתחייבויות

לעוף, בעת אירוע הנזק יחושב על פי המכפלה של סכום הפיצוי המירבי  לעוףם הפיצוי וסכ .ד
, לכל שלוחת לחוזה הביטוח 1כפול האחוז המצוין בטבלה בנספח מס'  לפי שלוחת הגידול,

תתווסף  לעוף לסכום פיצוי זה .לפי השבוע של גיל העוף כמוגדר להלן גידול בנפרד,
  תוספת יומית כמוגדר להלן.

הממוצע  - ביןכהפרש לצורך חישוב סכום תגמולי הביטוח, יחושב  עוףגיל ה -" גיל העוף"
בלול הניזוק  סיום המתת העופותיום  ושל תחילת המתת העופות בלול הניזוקיום  של

  .הממוצע של העופות בלול הניזוק יום הבקיעה -לבין

גיל העוף כמוגדר לעיל,  לפיהתוספת לכל יום נוסף באותו שבוע הנה  -" יומית תוספת"
לחוזה  1המפורט בטבלה שבנספח האחוז  -בין תהיה זו המתקבלת מההפרש והיא 

המפורט  האחוז באותו שבוע -לבין לשבוע לפי גיל העוף שבוע העוקבהביטוח של ה
המירבי לעוף, לפי ימים, כפול סכום הפיצוי  7 -, מחולק לבטבלה לעיל לפי גיל העוף

שלוחת  -לחוזה הביטוח  1ראה דוגמא מספרית לחישוב בנספח  שלוחת הגידול.
 .תרנגולות לפיטום

 3מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סכום הפיצוי המירבי הנו בכפוף לאמור בסעיף קטן 
 לעיל.
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 שיוכר המבוטחים העופותמכפלת מספר  פיתגמולי הביטוח למבוטח ייעשה על  חישוב .ה
 פי על עוףסכום הפיצוי לכל  -לעיל ב ג' קטן בסעיף כאמור הביטוח תגמולי חישוב םלש

בגין  הסכומים הבאים פולסכום תגמולי הביטוח יתווס .לעיל' ד קטן בסעיף המפורט
 :על פי מספר העופות שיושמדו כמפורט להלןהוצאות נוספות 

 לכל עוף. ₪ 0.4סכום נוסף של  -הפטם  בשלוחת .1

ועד לאכלוס מחדש ולא  יום כלל עוףל ₪ 0.035סכום נוסף של  -בשלוחת ההטלה  .2
  -הבאה  החלוקהפי  עלו, יותר מהסכום המירבי המפורט להלן

 .עוף לכל ₪ 1 של מירבי לסכום עד - בלול עופות  3,000 עד .א

 לכל עוף. ₪ 2עד לסכום מירבי של  -עופות בלול   3,001-10,000 .ב

 לכל עוף. ₪ 3עד לסכום מירבי של  -עופות בלול   10,001-30,000 .ג

 לכל עוף. ₪ 4של  מירביעד לסכום  -עופות בלול  ומעלה  30,001 .ד

לול ל השייכות ביציםהצו ההשמדה יורה על השמדת בו  קרהבמ - ההטלהבשלוחת  .ו
 על ידי ההטלהבלול , יפצה המבטח את המבוטח עבור כמות הביצים המושמדת ההטלה

אך לא יותר מכמות הביצים למטילה על פי לוח ההטלה הנורמטיבית המבטח, 
 על ידי השו"ט בו נאסרליום  םקדש השבוע, במשך לחוזה ביטוח זה 2המפורט בנספח 

, מוכפלת במספר ועד ליום המתת הלהקה בפועל שיווק הביצים מהלול החשוד כנגוע
  .₪ 0.30 :יצה מושמדת יהיההסכום המירבי לפיצוי עבור כל בהמטילות שהושמדו. 

למרות האמור לעיל, ככל והשו"ט אישרו בכתב שיווק הביצים הללו לתעשייה במקום 
 .₪ 0.15השמדה, הסכום המירבי לפיצוי עבור כל ביצה מושמדת יהיה: 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סכום הפיצוי המירבי הנקוב לעיל, הנו בכפוף לאמור ו
 לעיל. 3בסעיף קטן 

כאמור בסעיף קטן  בלול ניזוק, תערובת המזון בו צו ההשמדה יורה על השמדתבמקרה 
 ערך התערובת שהושמדהעבור סכום פיצוי מירבי נוסף ישלם המבטח למבוטח  - לעילב' 

לכל טון תערובת  ₪ 1,500 -ובכל מקרה לא יותר מלפי קביעת המעריך,  בפועל,
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סכום הפיצוי המירבי הנו בכפוף לאמור  .שהושמדה

 לעיל. 3בסעיף קטן 
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  התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ד

בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח את העתקי תעודות המשלוח ואת הקובץ של  .1
בסעיף ב' לעיל לפרק תנאים  , כמפורטשלוחת ההטלה(שלב הגידול ב) מגדלי הפרגיות

  מקדמיים.

הסלמונלה ת יחסנו את האפרוחים/ות בפני מחלו/או משק הרבייה ה המבוטח ו/או המדגרי .2
 . השו"טו או שיקבעו על ידי נקבעוזאת במועד, בדרך ובשיטה ש

הסלמונלה ת נים שניתנו לאפרוחים כנגד מחלהמבוטח מתחייב לנהל רישום בדבר החיסו .3
יפרט את: מועד קבלת האפרוחים/ות, סדרה של תרכיב החיסון, מספר בקבוק וברישום זה 

 תרכיב החיסון, תאריך ביצוע החיסון בתרכיב ושמו של מבצע החיסון.

על ידי המדגריה על גבי תעודת הסלמונלה חיסון המבוטח מתחייב לדאוג לרישום בדבר  .4
 המשלוח.

יגיינה סבירים וכלי האוכל והשתייה המבוטח מתחייב לדאוג לכך שהאפרוחים גדלים בתנאי ה .5
 נוקו כראוי.

המבוטח מתחייב לדאוג לכך שהאפרוחים המאוכלסים באתר הגידול הנם בגיל אחד.  .6
, למעט אם ניתן אישור מאת ימים 10של עד  באתר הגידולאפשרי הפרש גילאים מירבי 

 . השו"ט

להיות בגיל אחד. אפשרי הפרש  באותו הלולבשלוחת ההטלה על האפרוחים המאוכלסים 
 ."טהשו, למעט אם ניתן אישור מאת ימים 10של עד  לולאותו הבגילאים מירבי 

המבוטח מתחייב לנהל רישום תמותה יומית בלול החל מהיום הראשון שהוכנסה הלהקה  .7
 ללול. 

המבוטח מתחייב שלא להכניס אפרוחים/ות ללול ו/או לישוב כשיש איסור על כך בכתב  .8
 וטרינר. מרופא

 המבוטח מתחייב שלא להכניס אפרוחים/ות ללול ו/או לישוב שהוכרז בהסגר, אלא בהיתר .9
 מרופא וטרינר. כתוב

המבוטח מתחייב שלא להוציא אפרוחים מלול שבו אובחנה מחלת עופות אלא על פי  .10
 טרינר.ומרופא כתוב אישור 

 מקרה הביטוח תימסרלאחר קרות שעות  24-ולא יאוחר ממיד לאחר קרות מקרה הביטוח  .11

על ידי המבוטח או מטעמו הודעה למבטח בדבר קרות מקרה הביטוח לעופות המבוטחים. 
   על המבוטח לוודא כי הודעתו נתקבלה אצל המבטח.

, לרבות הכנסה ו/או הוצאה של השו"טהמבוטח מתחייב למלא במלואן את כל הוראות  .12
 .לכך מהשו"טהיתר הובלה  בכפוף לקיומו שלעופות מהלול רק 

ר )כולל( בלול שאינו עופות למ" 13מתחייב לגדל עד  בשלוחת תרנגולות לפיטום המבוטח .13
עופות למ"ר )כולל( בלול מבוקר ו/או בלול בעל  15אינו בעל אוורור אורך, עד ו/או מבוקר 

, ובתנאי יום )כולל( 21עופות למ"ר )כולל( בגידול לקורניש עד גיל  25אוורור אורך, ועד 
 .עופות למ"ר )כולל( 17שכמות העופות הכוללת באתר הגידול לא תעלה על 
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, אזי המבוטח מתחייב לול בינייםבאמצעות  לפיטוםתרנגולי הודו במידה והמבוטח מגדל  .14
 8-שבועות, ולא יותר מ 4תרנגולי הודו למ"ר בבית האימון עד גיל  12-שלא לגדל יותר מ

תרנגולי  4-שבועות, ולא יותר מ 8שבועות ועד גיל  4למ"ר בלול ביניים מגיל  תרנגולי הודו
שבועות בגידול מעורב*, אלא אם אישר  22שבועות ועד גיל  8הודו למ"ר בלול הפיטום מגיל 
 מגבלה זו.מהמבטח בכתב כמויות שונות 

תרנגולי  12-, אזי המבוטח מתחייב שלא לגדל יותר מאינו נעזר בלול בינייםבמידה והמבוטח 
תרנגולי הודו למ"ר בלול הפיטום מגיל  4-שבועות ולא יותר מ 6עד גיל  בלול גידולהודו למ"ר 

שבועות בגידול מעורב*, אלא אם אישר המבטח בכתב כמויות שונות  22שבועות ועד לגיל  6
 מגבלה זו.מ

. במידה ומגדלים זכרים בלבד, אזי באותו לולונקבות  גידול מעורב הנו גידול של זכרים *  
תרנגולי הודו למ"ר, ובמידה ומגדלים נקבות בלבד, אזי הצפיפות  3הצפיפות לא תעלה על 

 תרנגולי הודו למ"ר. 5לא תעלה על 

  : העברת אפרוחים/ת ממבוטח אחד לשני .15

ממבוטח אחד לשני תימשך רציפות  מוסכם בזאת כי במקרה של העברת אפרוחים/ות
 תוקף הביטוח רק אם מולאו שני התנאים הבאים בהצטברותם: 

מקור האפרוחים/ות הוא בלול של מבוטח בעל רישיון והיתר תקפים להחזקת ולהפעלת  .א
אשר יאושר מראש על ידי  שלוחת ההטלה(שלב הגידול בלול גידול לצורך גידול פרגיות )

 למכור אפרוחים/ות מבוטחים במשך תקופת הביטוח.כרשאי ווטרינר רופא 

 ולרופא הוטרינר הודעה מהמבוטח הראשון בדבר העברת האפרוחים/ות, הגיעה למבטח  .ב
מעת מסירתן והיא תכלול: מועד מסירת האפרוחים/ות, מספרם ומספר שעות  48תוך 

 תעודת המשלוח של בעלת הפוליסה שלפיה בוטחו האפרוחים/ות במבטח.

מקרה ביטוח הצדדים, כי התנאים המוקדמים לתשלום תגמולי ביטוח עבור  מוסכם על .16
 על פי חוזה זה הנם:

 ידייבאופן מ לקחת חייבמחלה או חשד למחלה, נתגלו סימני  שלו הגידול שבאתרמבוטח  .א
קבלת לצורך  כמוגדר בחוזה זה מעבדהב האתר הגידול לבדיקמעופות  של מייצג מדגם

 .אלא אם כן קיבל הנחיה אחרת מרופא וטרינר ,על המחלהאישור על ממצאים המעידים 
, עופות לאתר גידול 6 -קטן מילא  המייצג העופות למדגם מספר בכל מקרה יובהר, כי

  .אלא אם רופא וטרינר הורה אחרת

את תעודת המשלוח של בעלת הפוליסה שעל פיה  למבטחהמבוטח חייב להציג  .ב
 בוטחה הלהקה, כרטיס החיסונים וגיליון רישום תמותה יומית.

בעלת הפוליסה ו/או המבוטח יכינו ויגישו למבטח כפי שידרשו מפעם לפעם פרטים  .17
נוספים, הוכחות וידיעות שיש בידם או שיש לאל ידם להשיגם בקשר לתביעה, בקשר 

ין הנוגע לאחריותו של המבטח או לגובה סכום יהנזק ובקשר לכל ענלנסיבות שבהן ארע 
 אחריותו, כל זאת במועד, במקום ובדרך שיורה להם המבטח.

למען הסר ספק, מסכימה בעלת הפוליסה שחבותו של המבטח על פי חוזה זה כפופה  .18
בכל מקרה של אירוע נזק כתוצאה ממחלה, לאימות החיסונים ואישור המחלה על פי 

 .ווטרינרה רפואית של רופא תעוד

היסטורית  דוחהמבוטח יעביר למבטח העתק מצו ההשמדה מיד עם קבלתו מהשו"ט ויצרף  .19
 .להקה

המבטח רשאי לבקש מהמבוטח כתנאי לתשלום תגמולי הביטוח מסמכי שיווק ומסמכים  .20
 .או כל מסמך אחר שימצא רלוונטי לבירור התביעה על קניית תערובת
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 סייגים להתחייבויות המבטח .ה

 כי חוזה זה אינו מכסה ואינו חל על: למען הסר ספק, מוסכם בזאת

ו/או בפקודת כל רשות ציבורית  השו"טהוראת חיסול או השמדת אפרוחים בפקודת  .1
 .הסלמונלהאלא אם ניתנה במקרים של מחלת  ,אחרת

  .הסלמונלהלמעט כתוצאה ממחלת  מחלותתמותה מ .2

כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת מקרה  .3
 הביטוח.

ו/או  השו"ט, ללא קבלת היתר מקדים של הסלמונלההמתת אפרוחים בעקבות מחלת  .4
 ללא פיקוח של המבטח.

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 
עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר 

ורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של צבאי או מצב של מצור או מאורעות או ג
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
האמור איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות 

-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 

 רעידת אדמה או התפרצות וולקנית. .6

 הרעלה ממזון או הרעלה מכל גורם אחר, או נזק כלשהו שיגרם מהמזון. .7

שהוא, אף אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים  נזק תוצאתי או עקיף, מכל סוג .8
 בחוזה הביטוח.

 רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות רשלנותמכל נזק שנגרם כתוצאה  .9
 ו/או פעולה מכוונת או זדונית של המבוטח או מי מטעמו.

 נזקי איכות, קרי ירידה באיכות העוף כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים. .10

 אובדן משקל כתוצאה ממחלה או כל גורם אחר. .11

כל נזק שנגרם כתוצאה מהפסקת הטיפול באפרוחים בין אם הייתה מלאה ובין אם הייתה  .12
 חלקית, או נטישתם.

 ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא. .13

כל נזק ו טרינרופא וכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בתרופות, אלא אם ניתנו על ידי רו .14
 שנגרם כתוצאה משאריות אנטיביוטיות בבשר גם אם הוא פוסל את הבשר לשימוש.

 עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו. .15

 מחלה או זיהום הנמצאים בלהקה וידוע על קיומן ביום תחילת הביטוח. .16

 כל נזק הקשור לתקלות מכניות או חשמליות שיתרחשו בהפעלת ציוד הלולים. .17

 או העלמות מסתורית.גניבה  .18

 כל נזק שנגרם כתוצאה מאש או עשן. .19

 כל נזק שנגרם כתוצאה מכשל במערכות ההפעלה בלול.ו נזק שנגרם למבנים ולציוד .20

 .השו"טכל נזק שנגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות  .21

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה ואינו חל על שלוחות גידול  .22
)לרבות ביצים( אשר אינן מנויות בהגדרת שלוחות הגידול המבוטחות כאמור בענף הלול 
  בחוזה זה.
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  דמי הביטוח .ו

 1בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת לשלם למבטח את דמי הביטוח כפי שנקבע בנספח  .1
החל מתאריך  שבקעו בשלוחות הגידול המבוטחות האפרוחיםעבור כל  לחוזה ביטוח זה

, על פי הסדר תשלומים שיקבע לפי תעודות משלוח 31.12.2022ועד לתאריך  1.1.2022
  על ידי המבטח, יועבר לבעלת הפוליסה ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.

מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי  65%דמי הביטוח המפורטים בחוזה זה מהווים  .2
העונה תודיע  במידה ובמהלךתשולם למבטח על ידי הממשלה.  35%הביטוח בשיעור של 

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

למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכש המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זהה 
ילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח, ישלם המבוטח ו/או עבור אותו נכס מבוטח. לא ש

 בעלת הפוליסה למבטח את חלקה של הממשלה.

יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע  .3
שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש 

ורכי בקרה ופיקוח, תוך שמירה על הגנת פרטיות במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצ
המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה. עם רכישת הביטוח בקנט, המבוטח 

   מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
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 קביעת גובה הנזק .ז

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

ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי הפוליסה והתאפשר 
מבוטח שלא עמד בתנאים מקדימים אלה, לא תותר  .למעריך מטעם המבטח לבדוק את הנזק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לועדת  שת הערכה חיצונית מטעמו.הג
 הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.

  השתתפות עצמית .ח

 10%בשיעור של  כמוגדר בחוזה זה המבוטח יישא בהשתתפות עצמית עבור כל מקרה ביטוח
 . לפי חוזה הביטוחזכאי כפי שחושבו הוא להם  מגובה תגמולי הביטוח
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 תנאים כללים לחוזה

 תחולת החוק .א

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

 פרשנות .ב

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

 הצמדה .ג

( לחוזה והמופיעים בטבלה תחת 1הצדדים כי הסכומים הנקובים בנספח )מוסכם בזאת בין 
הכותרת "סכום הפיצוי", הינם סכומי הפיצוי אשר הצדדים מסכימים להם מראש וכי הם ישתנו 
בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח, ביחס למדד המחירים לצרכן 

 זה.הידוע ביום תחילת תוקפו של חוזה 

 תגמולי הביטוח  .ד

יום מהיום שהיו בידי המבטח  30תגמולי הביטוח ישולמו על ידי המבטח לבעלת הפוליסה תוך  .1
 רשאית להעבירבעלת הפוליסה , והמידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה על פי חוזה זה

דין העברה  .את תגמולי הביטוח למבוטח באמצעות הקבלן המורשה ממנו נגבו דמי הביטוח
 כאמור כדין העברה למבוטח.

לענין סעיף זה המסמכים הדרושים לבירור חבותו של המבטח ואשר יומצאו על ידי בעלת 
 -הינם כדלקמן:  או המבוטח הפוליסה

 ביטוח אפרוחים/ות. -תעודת משלוח  .א
  גליון רישום תמותה יומי. .ב
 תוצאות בדיקת המעבדה מכל לול )אישור רפואי(. .ג
 התפרצות מחלת עופות.דו"ח על  .ד
 תעודת פסילה מהמשחטה. .ה
 הצהרה על תמותת עופות. .ו
 מסמכי שיווק. .ז
 הצהרה על שיווק מאורגן. .ח
 צווי הסגר ושחרור מהסגר על פי הוראות הרופא הוטרינר. .ט
 תעודת העברת אפרוחים/ות. .י

 מסמכי קניית תערובת. .יא
 השמדת עופות על פי הוראת הרופא הוטרינר. צו .יב
 מסמכי שיווק ביצים. .יג
 גיליון טיפולים. .יד
 גיליון רישום הטלה יומית. .טו
 גיליון חיסונים. .טז
 אישור ביצוע החיסון חתום על ידי המחסן מיום ביצוע החיסון לעופות. .יז
 לצורך בירור חבות המבטח. שידרשכל מסמך נוסף  .יח

מסמך נוסף הנדרש לבירור חבותו של המבוטח הנו תחקיר השו"ט לעניין עמידת 
לחוזה ביטוח זה, אשר יועבר  3המידה המפורטות בנספח  המבוטח או אי עמידתו באמות

קבלת כל המידע והמסמכים שבועות ממועד  5 -פרק זמן של כ למבטח בכתב בתוך
 .שנדרשו מהמבוטח על ידי השו"ט

יום מיום מסירת התביעה  30חוק מתום בעל תגמולי הביטוח תתווסף ריבית בשיעור הקבוע  .2
 והמסמכים למבטח.

 הערכת במועד כערכם יחושבו זה ביטוח לחוזה בהתאם הביטוח תגמולי כי, בזאת יובהר .3
 .לחוק)ב(  28 בסעיף כאמור, המבוטח בשטח המעריך ידי על שבוצעה האחרונה הנזקים

מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם מקרה הביטוח אירע תוך תקופת הביטוח על פי חוזה זה,  .4
תקופת הביטוח על פי חוזה זה יחולו הוראות אולם חישוב תגמולי הביטוח נעשה לאחר תום 

 חוזה זה במלואן על צורת חישוב תגמולי הביטוח וסכומיהם.
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 ובות המבוטח ובעלת הפוליסהח .ה

, המבוטח חייב לטפל באפרוחים/ות ברמה מקצועית נאותה, למלא את כל תנאי התברואה .1
ולנקוט ללא דיחוי באמצעי המנע  וטרינרשיקבעו על ידי הרופא ה הגידול ורווחת העופות

הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי למנוע או להפסיק או להקטין כל נזק צפוי או כל 
מבוטח שלא עשה כן רשאי המבטח להפחית את הפיצוי בעד נזק נוסף לאפרוחים/ות. 

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

כנס בכל עת ילכך שבאי כח המבטח יהיו רשאים לה תפעל במידת יכולתהבעלת הפוליסה  .2
ללוליהם של המבוטחים, ללא קבלת כל הסכמה או אישור נוסף מאת המבוטח, וזאת לשם 

 .השו"טביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה, ובלבד שיפעלו בעת הכניסה ללול לפי הוראות 

ובדיו, או כל אדם הפועל מטעמו ימנעו בעד באי כח המבטח אם מבוטח או בני משפחתו, ע .3
לא תעמוד למבוטח ו/או לבעלת  -מלהשתמש בסמכויות הנתונות למבטח על פי חוזה זה 

תגמולי ביטוח עבור נזקים שיגרמו לאותו מבוטח ופטור המבטח  הפוליסה דרישה לקבלת
 ימת החוזה.וזאת למפרע מיום חתמחבותו על פי חוזה זה לגבי אותו מקרה, 

אם מבוטח, בני משפחתו, עובדיו או כל אדם הפועל מטעמו, יאיימו ו/או יפריעו ו/או  .4
באלימות ו/או באמצעים אלימים ו/או יפגעו ו/או יחבלו במעריך ו/או בבאי כח המבטח או 

כי אז  -ברכושם לרבות כלי רכבם ו/או בעובדי המבטח וברכושם ו/או במשרדי המבטח 
בעלת הפוליסה לתבוע על פי חוזה זה נזקים שייגרמו המבוטח ו/או של  ותפקע זכות

וזאת למפרע מיום לאותו מבוטח ופטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה לגבי אותו מקרה, 
 חתימת החוזה.

 חובות המבוטח ובעלת הפוליסה בקרות מקרה הביטוח .ו

נין, לאחר שנדרשו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח ימסרו למבטח, תוך זמן סביר, בנסיבות הע .1
לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם ברשותם, עליהם 

 לעשות כמיטב יכולתם על מנת להשיגם ולהעבירם למבטח.

לא קיימו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח את חובתם על פי סעיף ד' לחוזה זה במועדה  .2
אין המבטח חייב בתגמולי הביטוח  וקיום החובה היה מאפשר למבטח להקטין את חבותו,

 ימה החובה.אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קו

עשו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור  .3
חבותה או להכביד עליה, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם 

 .אילו לא נעשה אותו דבר

הפוליסה ו/או המבוטח חבותם על פי סעיף ד' לחוזה זה, או שנהגו כמפורט הפרו בעלת  .4
בסעיף קטן ד' לעיל או שמי מהם מסר למבטח עובדות כוזבות או שהעלימו ממנו עובדות 

פטור  -בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מירמה 
 המבטח מחבותו על פי חוזה זה.
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 קריאת סרק .ז

המבטח יהא זכאי לתבוע מבעלת הפוליסה ו/או המבוטח פיצוי ו/או השבה בגין כל הוצאותיו 
והנזקים שנגרמו לו כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם המבוטח ו/או 
בעלת הפוליסה באופן סידרתי בקשר לתביעה של תגמולי ביטוח על פי חוזה זה, על כל הכרוך 

  בכך.

  כפל ביטוח .ח

אם בעת קרות מקרה הביטוח, יהיה קיים לגבי האפרוחים/ות המבוטחים על פי חוזה זה, ביטוח 
או ביטוחים אחרים, בין שנעשו על ידי בעלת הפוליסה ו/או המבוטח ו/או על ידי כל אדם אחר, 
יהיה המבטח מחוייב לשלם או להשתתף בסכום הביטוח החופף יחד ולחוד עם שאר המבטחים 

 לי הביטוח שבהתאם ליחס בין סכומי הביטוח.בשיעור תגמו

 קיזוז חובות .ט

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

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

 נזק עקיף .י

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 הסיכונים 

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

 הארכת הביטוח .יא

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

  תחלוף .יב

למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד  היתה .1
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 של  .2
ו בעלת הפוליסה לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל המבוטח ו/א

מהמבטח, ובלבד שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח ו/או בעלת 
  הפוליסה, לפי הענין, על פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה.

י או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף קיבלו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצו .3
זה, עליהם להעבירו מיד למבטח. עשו פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה 
למבטח, אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח, עליהם לפצותו בשל כך, אלא אם אשר 

  המבטח את הפשרה מראש ובכתב.

רם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר אם מקרה הביטוח נג הוראות סעיף זה לא יחולו: .4
   לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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  ביטול הביטוח .יג

המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,  .1
יום לפני  15בדואר רשום לפחות  לבעלת הפוליסהובלבד שהודעה על כך תישלח 

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

 את חוזה הפרה שבעלת הפוליסהלפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה  הביטוח
 דמי הביטוח את סכום לבעלת הפוליסההמבטח  ישיבה להונות את המבטח, תאו ניס הביטוח

 יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

לפי שיקול  לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח תרשאי בעלת הפוליסה .2
פקיעת תוקף הביטוח . שוםובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רה, דעת

במקרה   .תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח כאמור לעיל
מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה, בתוספת  50%כזה ישאיר המבטח לעצמו 

בגין כל חודש מתחילת תוקפו של חוזה הביטוח ועד למועד בו הסתיים הביטוח  10%
 בפועל.

 ון או הסתרה במרמהמצג בלתי נכ .יד

בעלת הפוליסה ו/או המבוטח חייבים ליתן תשובות מלאות וכנות על שאלות בעניינים מהותיים  .1
"ענין מהותי" לצורך חוזה זה הינו כל ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות  הקשורים בחוזה זה.

 המבטח לבטח את המבוטח או על חבויותיה על פי חוזה זה.

מצד בעלת הפוליסה ו/או המבוטח של ענין שהם ידעו שהוא ענין הסתרה בכוונת מרמה  .2
 מהותי, כמוה כמתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

אם יהיה בתביעה המוגשת על פי חוזה זה משום עובדה או טענה שאינה נכונה במובן כלשהו  .3
 ו/או אם תינתן הצהרה כלשהי שאינה נכונה במובן כלשהו ו/או אם ייעשה מצג שווא ו/או באם
 ישתמשו באמצעים, בפעולות ו/או בתחבולות ו/או במחדלים כדי לקבל טובת הנאה כלשהי

 כי אז: -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  .א
וליסה ו/או לא יגבה לא קרה מקרה הביטוח ובמקרה כזה יחזיר המבטח לבעלת הפ

ממנה את דמי הביטוח המגיעים בעד יתרת התקופה, בניכוי הוצאות המבטח, זולת 
 אם פעלה בעלת הפוליסה ו/או המבוטח בכוונת מירמה.

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

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

במקרים בהם היו בתשובות, בעובדות, בפרטים ובמסמכים שיוגשו על ידי בעלת  .ג
הפוליסה ו/או המבוטח למבטח עניינים מהותיים בלתי נכונים, יופחתו תגמולי הביטוח 

א כיחס בין תגמולי הביטוח על פי סכומי השיפוי המוסכמים ובין בשיעור יחסי שהו
 תגמולי הביטוח שהיו צריכים להשתלם לפי אותו המצב לאמיתו.

 נזק במזיד .טו

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

 התיישנות .טז

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

בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לתגמולי ביטוח  .1
מעריך על פי חוזה זה, רשאים הצדדים, בהסכמה, ההנובעים מחוזה זה ו/או ערעור על קביעת 

  לפנות לבוררות.

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

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

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

  "(.ועדת הבוררות

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

  על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .6

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

  על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה. .8

המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי  .9
יום מעת שנמסרה למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה  30הדעות המובאים להכרעה וזאת תוך 

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

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

ון לא מוסכם בזאת בין הצדדים, כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה, ובמועד הדי .10
הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים 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 

  דן יחיד. מועד כבורר

מוסכם בזאת, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות, על המבוטח לשלם דמי  .11
ש"ח. במידה והבוררות תימשך למעלה משתי ישיבות, החל מהישיבה  400.-בוררות 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 ול דעתלבורר יהיה שיק .12
הבורר  שהמבוטח זכה בבוררות. למען הסר ספק יובהר, כי באופן מלא או חלקי, ובתנאי וזאת

   לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

  הודעות .יח

-, תל74בגין הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם  .1
  אביב.

  אביב.-, תל2הודעה של המבטח לבעלת הפוליסה תימסר למענה: קפלן  .2

  הודעה למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. .3

 72הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען  .4
 שעות אחר שנשלחה.
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 2022לעונת הסלמונלה לול כנגד מחלת ( לחוזה ביטוח 1נספח )
 :לעוףדמי הביטוח 

 אגורות.  1.30 - טוםיפ
 אגורות. 10.00 - בשלב הגידול הטלה
 אגורות. 95.00 - בשלב ההטלה הטלה

 אגורות. 0.25 - אימון - תרנגולי הודו לפיטום
 אגורות. 0.90 - פיטום - תרנגולי הודו לפיטום

  :לכל שלוחת גידול בנפרד על פי גיל העוף המירבי טבלאות סכומי הפיצוי
 חוזה זה הם סכומי פיצוי מירבייםנספחי למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים ב

באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו אך לא 
  .יותר מערכי המחיר שהיו מתקבלים עבור האפרוחים אילולא קרה מקרה הביטוח

 טבלת סכומי הפיצוי המירביים - תרנגולות לפיטוםשלוחת 

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

 תקופה
 גיל בימים

 בתחילת התקופה
 גיל בימים 

 בסיום התקופה

 %-שיעור הפיצוי ב
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 8

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

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

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

3.50% =
(100%− 86%)

4
 

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

3.50% X 3  = ימים( 36השבוע ימים פחות גיל העוף בתחילת  39)גיל העוף  10.50%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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 טבלת סכומי הפיצוי המירביים - הטלהשלוחת ה

 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 

 עוף גיל
 הטלה

 בשבועות

 עוףגיל 
 להטלה
 בימים

 %-שיעור הפיצוי ב
הטלה  לעוף

מסכום 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 

 עוף גיל
 הטלה

 בשבועות

 עוףגיל 
 להטלה
 בימים

 %-שיעור הפיצוי ב
הטלה  לעוף

מסכום הפיצוי 
 *המירבי

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 

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 
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 עוף גיל
 הטלה

 בשבועות

 עוףגיל 
 להטלה
 בימים

 %-שיעור הפיצוי ב
הטלה  לעוף

מסכום הפיצוי 
 *המירבי

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 

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 %60.4 

88 616 - 610 %52.2 

89 623 - 617 %44.1 

90 630 - 624 %35.9 

91 637 - 631 %27.8 

92 644 - 638 %19.6 

 עוף גיל
 הטלה

 בשבועות

 עוףגיל 
 להטלה
 בימים

 %-שיעור הפיצוי ב
הטלה  לעוף

מסכום הפיצוי 
 *המירבי

93 651 - 645 %11.5 

94 658 - 652 %3.3 

95 665 - 659 %3.3 

96 672 - 666 %3.3 

97 679 - 673 %3.3 

98 686 - 680 %3.3 

99 693 - 687 %3.3 

100 700 - 694 %3.3 

101 707 - 701 %3.3 

102 714 - 708 %3.3 

103 721 - 715 %3.3 

104 728 - 722 %3.3 

105 735 - 729 %3.3 

106 742 - 736 %3.3 

107 749 - 743 %3.3 

108 756 - 750 %3.3 

109 763 - 757 %3.3 

110 770 - 764 %3.3 

111 777 - 771 %3.3 

112 784 - 778 %3.3 

113 791 - 785 %3.3 

114 798 - 792 %3.3 

115 805 - 799 %3.3 

116 812 - 806 %3.3 

117 819 - 813 %3.3 

118 826 - 820 %3.3 

119 833 - 827 %3.0 

120 840 - 834 %1.5 

 %1.5 ואילך 841 121 ואילך 

, למעט בשבועות בהם שיעור הפיצוי הוא שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל שבוע *
 .קבוע לכל יום בתקופה זו
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 טבלת סכומי הפיצוי המירביים - תרנגולי הודו לפיטוםשלוחת 

לפיטום פי הטבלה המצורפת לפי גיל תרנגולי ההודו -סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על
 .מבוטחים )כולל מחיר האפרוח( לתרנגולי הודו ₪ 114סכום פיצוי מירבי של ויתבסס על 

י ב בימים גיל תרנגולי ההודו י המירבי* לתרנגול הודו %-שיעור הפיצו י ב נקבותזכרים +  -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 

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

בלול הניזוק או יובהר, כי הפיצוי לפי הטבלה לזכרים או נקבות יהיה במקרה בו אוכלסו 
 תרנגולי הודו ממין אחד בלבד, זכרים או נקבות.לפי העניין,  -באתר הגידול 
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 2022לעונת הסלמונלה כנגד מחלת  לחוזה ביטוח לול 2נספח 
 לוח הטלה נורמטיבית -שלוחת ההטלה 

גיל 
 בשבועות

מספר 
יצים ב

לשבוע 
 למטילה

שיעור 
הטלה 
שבועי 
 למטילה

18 0.35 5% 

19 0.98 14% 

20 2.31 33% 

21 4.13 59% 

22 5.15 74% 

23 5.71 82% 

24 6.13 88% 

25 6.38 91% 

26 6.50 93% 

27 6.55 94% 

28 6.57 94% 

29 6.57 94% 

30 6.55 94% 

31 6.55 94% 

32 6.51 93% 

33 6.51 93% 

34 6.51 93% 

35 6.47 92% 

36 6.47 92% 

37 6.43 92% 

38 6.42 92% 

39 6.42 92% 

40 6.41 92% 

41 6.37 91% 

42 6.36 91% 

43 6.31 90% 

44 6.29 90% 

45 6.24 89% 

46 6.23 89% 

47 6.18 88% 

48 6.16 88% 

49 6.14 88% 

50 6.09 87% 

51 6.03 86% 

52 6.02 86% 

גיל 
 בשבועות

מספר 
יצים ב

לשבוע 
 למטילה

שיעור 
הטלה 
שבועי 
 למטילה

53 6.00 86% 

54 5.95 85% 

55 5.93 85% 

56 5.88 84% 

57 5.86 84% 

58 5.80 83% 

59 5.74 82% 

60 5.69 81% 

61 5.63 80% 

62 5.58 80% 

63 5.55 79% 

64 5.50 79% 

65 5.48 78% 

66 5.42 77% 

67 5.40 77% 

68 5.34 76% 

69 5.32 76% 

70 2.24 32% 

71 1.72 25% 

72 1.72 25% 

73 1.72 25% 

74 1.72 25% 

75 1.72 25% 

76 1.72 25% 

77 1.72 25% 

78 2.10 30% 

79 4.38 63% 

80 4.38 63% 

81 4.38 63% 

82 4.38 63% 

83 5.48 78% 

84 5.92 85% 

85 5.92 85% 

86 5.92 85% 

87 5.86 84% 

גיל 
 בשבועות

מספר 
יצים ב

לשבוע 
 למטילה

שיעור 
הטלה 
שבועי 
 למטילה

88 5.71 82% 

89 5.71 82% 

90 5.71 82% 

91 5.71 82% 

92 5.47 78% 

93 5.47 78% 

94 5.47 78% 

95 5.47 78% 

96 5.31 76% 

97 5.19 74% 

98 5.19 74% 

99 5.19 74% 

100 5.11 73% 

101 4.91 70% 

102 4.91 70% 

103 4.91 70% 

104 4.91 70% 

105 4.66 67% 

106 4.66 67% 

107 4.66 67% 

108 4.66 67% 

109 4.55 65% 

110 4.47 64% 

111 4.47 64% 

112 4.47 64% 

113 4.41 63% 

114 4.36 62% 

115 4.36 62% 

116 4.36 62% 

117 4.36 62% 

118 4.36 62% 

119 4.36 62% 

120 4.36 62% 

מערכי  80%יובהר, כי שיעור ההטלה הנורמטיבי למטילות חופש או מטילות אורגניות יחושב לפי 
 הטבלה לעיל.

ואילך ללהקה שלא הונשרה יותאם לוח  70כי במקרה של פחיתה בהטלת ביצים משבוע  ,יובהר
   .ההטלה הנורמטיבית על פי ביצוע ההנשרה בפועל
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 2022לעונת הסלמונלה כנגד מחלת  לחוזה ביטוח לול 3נספח 
  לחישוב שיעור פיצוי לעוף באחוזים מסכום הפיצוי המירבי אמות מידה

 אמות המידה
 % -ב הפיצוי שיעור
מסכום הפיצוי לעוף 

 המירבי*
לא מולאה במלואה תוכנית החיסונים העדכנית של השו"ט 

, על פי קביעת השו"ט, קודם ע"י מחסן מורשה הסלמונלהלמחלת 
  לפרוץ המחלה.

 .המבטחקביעה זו תעשה על ידי השו"ט בפיקוח 

0%** 

נושאים אחד או יותר מההקשורות ל השו"טאי מילוי הוראות 
 הבאים: 

 . הפעולות הנלוותלרבות כל  המתת הלהקה .א
 . והתנהלות במהלך תקופת ההסגר הטלת הסגר .ב
 .הסרת הסגר .ג

0%** 

ללא היתר מאתר הגידול הכנסה ו/או הוצאה של עופות בוצעה 
 .)גם אם בוצע טרם פרוץ המחלה( הובלה מהשו"ט

60% 

במשק להסדרת הפעילות  ההוראותמ או יותר אי עמידה באחת
אשר מפורטות  - והטלה פיטום, תרנגולי הודו העופות לשלוחות:

 *** .)בנוסחן העדכני( להלן

80%/90% 
, )לפי הרשום ליד כל סעיף(

 ."חש 20,000-מיותר  לאו

 :בוצע שיווק להקת עופות במשך תקופה העולה על
 ימים לזכרים 10 -ימים לנקבות ו 10בשלוחת תרנגולי ההודו 

 .)כולל(
 .ימים )כולל( 7 -הפיטום בשלוחת 

80% 

של כניסה  יומי ו/או אי רישום אי ביצוע נוהל החלפת בגדים
  ויציאה של אנשים מתוך אתר הגידול.

90% 

אי ביצוע מקלחת כנדרש לפני כל כניסה לאתר  -גידול  בלול
 הגידול.

70% 

באותו לול/אתר גידול בגילאים העולים על הפער גידול עופות 
 לחוזה הביטוח. 6ד'  בסעיףהמותר כמוגדר 

80% 

דשה אי ביצוע ניקוי וחיטוי יסודי בלול לפני אכלוס של להקה ח
  מחזורי גידול. 3-אי פינוי כל הרפד מהלול אחת ל ו/או

70% 

 הסלמונלה מחלת פרצה בו גידול באתר ארע הביטוח מקרה
 .1.1.2020 מיום החל השנייה בפעם

90% 

 הסלמונלה מחלת פרצה בו גידול באתר ארע הביטוח מקרה
 .1.1.2020 מיום החל יותר או השלישית בפעם

60% 
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 גיל פי על לעוףהפיצוי המירבי  מסכוםב% לעוף  הפיצוישיעור  את מבטא האחוז * 
 .הביטוח חוזהל 1 נספחוב הביטוח לחוזה' ג סעיףב מפורטל בהתאם, האפרוח

הפיצוי ב% כמפורט  שיעור יהיהחלות מספר אמות מידה,  בו ביטוח מקרה בקרות
 .מביניהם ביותר הנמוך השיעור לפילעיל, 

עבור העופות  ביטוח תגמולי המבטחמלקבל  זכאי יהיה לאאלו המבוטח  במקרים **
 .הביטוח לחוזה' ו -א' 5/נשחטו כמפורט בסעיפים שמתו/הומתו

  : הודו תרנגולי, פיטום תולשלוחלהסדרת הפעילות במשק העופות  הוראות ***

רצפות הלול עשויות מבטון, אספלט או מחומר אחר בלתי חדיר למים הניתן לניקוי וחיטוי  .א
  .(80%) ס"מ לפחות מעל פני הסביבה 30-בקלות. רצפות הלול וסביבתו מוגבהות ב

מבטון  שולי לול החיצוניים עד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני של הלול עשויים .ב
  .(80%) או מאספלט הניתנים לניקוי ולחיטוי בקלות

רשתות הלול תקינות ושלמות, הקירות הבנויים של מבנה הלול, לרבות דלתותיו תקינות  .ג
  .(80%) ושלמות. הלול אטום בפני ציפורים

  .(80%) משק העופות מגודר בגדר המונעת כניסת בני אדם ובעלי חיים, שיש בה שער ומנעול .ד

שק מוטמן; דולבים;  -י העופות מסולקים או מפונים מהמשק באמצעות מתקן מתאים כל פגר .ה
אושרו על ידי או כל אמצעי אחר, ובתנאי שהללו  עגלות או פחים סגורים; בור רקב או משרפה

  .(80%) רופא וטרינר ממשלתי ועל ידי המשרד להגנת הסביבה

יטב למניעת חדירת ציפורים המזון לעופות המוחזק במשק מאוחסן במיכלים סגורים ה .ו
  .(90%) ונברנים. מיכלי המזון מותקנים על גבי משטח מוצק ונקי, הניתן לניקוי ולחיטוי בנקל

ה מוחזקים במכל סגור היטב יה הראויים לשתיית בני אדם, מי השתיילעופות ניתנים מי שתי .ז
 התהוות שלוליותשאין נזילה ממנו, כל עודפי המים במשק העופות מנוקזים באופן המונע 

(90%).  

במשקים שאין בהם אמצעי למילוי מיכלי המזון מחוץ לגדר המשק יש להקים מתקן לחיטוי  .ח
 .(90%) משאיות הנכנסות לשטח המשק, המאפשר חיטוי של דופנות המשאית מכל צדדיה

 קבוע גשר מתקן ורק אך הנו זה בסעיף כמוגדר משאיות לחיטוי מתקן כי, בזאת יובהר
  .מנועי מרסס לחלופין או

ס"מ לפחות, בצבע  30בכניסה למשק מוצב שלט ובו מצוין בבירור, באותיות וספרות בגודל  .ט
 שחור על רקע לבן, מספר המשק כפי שרשום במערכת לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים

(100%).  

נפרד, על האריזה תרופות יוחזקו בארון נקי ונעול, תכשירי חיטוי והדברה יוחזקו בארון נעול  .י
  .(90%) של כל תרופה ותכשיר תצוין תכולתה

  .(80%) במשק בו מוחזקים תרכיבי חיסון קיים מקרר תקין להחזקת תרכיבים .יא

חצר המשק, המבנה, המתקנים והציוד בו, לרבות מאווררים, פתחי ניקוז, מערכות האבסה,  .יב
  .(90%) נקיים - מיכלי השתייה ושוקתות

  .(90%) ציוד החיסון במצב שלם ותקין -חיסון )מערפל, מרסס ומזרקים(  במשק בו מוחזק ציוד .יג

המרחק ממשק העופות למשק עופות אחר שבו סוג עופות, שלוחה או גיל שונים, הוא לפחות  .יד
  .("טמהשו מראש אישור קיבל המשק אם אלא, 80%) מטילות ממשק מרחק למעט, מטר 300

רך המקשרת בין משקי עופות מסוג, משלוחה מטר מד 30מבנה משק העופות מרוחק לפחות  .טו
  .(80%) או מגיל שונים

לול יהיה בנוי בצורה שתמנע חדירת בעלי חיים לתוכו, ובפרט; גודל חורי הרשתות קטן דיו  .טז
 .(80%) ס"מ 2רים וחולדות. גובה עין הרשת לא יעלה על וכדי למנוע כניסת ציפ
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 :ההטלה לשלוחת העופות במשק הפעילות להסדרת הוראות ***

  (%80) איסוף והחזקת הביצים בלול .א

  יש לאסוף את הביצים שהוטלו בלול בתדירות של אחת ליום לפחות. .1

  יש להחזיק את הביצים לאחר איסופן במבנה העומד בדרישות שלהלן: .2

  המבנה סגור ומוגן מפני חדירת בע"ח: יונקים וציפורים. .א

  למבנה קירות ורצפה הניתנים לניקוי וחיטוי. .ב

 מעלות צלזיוס בכל שעות היממה.  20המבנה יהיה נקי והחום בו לא יעלה על  .ג
מקסימום שיאופס מידי יום, או -הטמפרטורה תבוקר באמצעות מדחום מינימום

  רישום דיגיטלי מתאים.

  במבנה המיועד להחזקת ביצים תוחזקנה רק ביצים. .ד

  (%80) העברת ביצים מהמשק אל תחנת המיון .ב

מנה במדבקה שתכלול את הפרטים הבאים: שם הישוב, שם המשק, עגלות הביצים תסו .1
  מספר המשק, מספר לול ותאריך משלוח הביצים.

 72שעות מהטלתן למעט בשבת ובחג תוך  48הביצים תועברנה לתחנת המיון תוך  .2
  פעמים בשבוע. 2שעות. קרי, לפחות 

למחסן האיסוף.  על המגדל לשמור ברשותו את רישום משלוחי הביצים לתחנת המיון או .3
הרישום יכלול תאריכי הטלה, כמות הביצים ותאריכי שיווק. המסמכים המתעדים יהיו 

  זמינים לביקורת בכל עת.

  אריזות ותבניות הביצים למשלוח תאוכסנה במקום נקי ויבש. .4

  אין לרחוץ ביצים לפני הוצאתן מהמשק. .5
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 הבאים: משק הכולל את הפרטיםעל כל מגדל להחזיק יומן תפעול  (%90) יומן תפעול משק .ג

 רישום יומי של מספר ביצים שהוטלו. .1

 רישום יומי של תמותת עופות. .2

תאריכי קבלת תערובת וכמותה. על המגדל לשמור את תעודות המשלוח של אספקת  .3
 התערובת למשך שנתיים ולהציגה לשירותים הווטרינריים על פי דרישה.

תאריך הטיפול, השם המסחרי של טיפולים תרופתיים בהתאם להתוויה לרבות;  .4
התרופה, מספר אצווה, מינון, משך הטיפול, אופן מתן התרופה, התאריך בו ניתן לשווק 
את הביצים )סיום מועד זמן המתנה(. לצד רישום הטיפול, ירשם שם מבצע הטיפול 
ותיווסף חתימתו. בנוסף, על המגדל לשמור מרשמים שניתנו לו לצורך הטיפול בעופות 

ת על רכישתם בפועל למשך שנתיים ולהציגם לשירותים הווטרינריים על פי וקבלו
 דרישה.

תיעוד חיסונים: תאריך החיסון, שם התרכיב, מס' אצווה ותוקף, דרך מתן החיסון, שם  .5
 המחסן.

תיעוד הדברת מכרסמים וחרקים: תאריכי ביצוע הדברה )נדרש ביצוע לפחות אחת  .6
  ר ומס' רישיונו.בשלושה חודשים(, התכשיר, שם המדבי

רשתות הלול תקינות, שלמות ונקיות באופן שיאפשר מעבר אוויר חופשי. הקירות הבנויים  .ד
 של מבנה הלול, לרבות דלתות ושערים, תקינים ושלמים. הלול אטום בפני חדירת ציפורים

(80%).  

השירותים כל פגרי העופות מפונים מהלול לפחות אחת ליום אל מתקן מתאים שאושר על ידי  .ה
  .(80%) הווטרינריים

  .(90%) המזון לעופות מוחזק במכלים סגורים ואטומים .ו

מי השתייה הניתנים לעופות ראויים לשתיית בני אדם, מוחזקים במיכל סגור היטב שאין  .ז
  .(90%) נזילה ממנו. כל עודפי המים במשק העופות מנוקזים באופן המונע התהוות שלוליות

ס"מ  25על כל לול שלט ובו מצוין בבירור, באותיות וספרות בגובה באחריות המגדל להציב  .ח
לפחות, מספר המשק ומספר הלול כפי שרשום במערכת לבריאות העוף בשירותים 

  .(100%) הווטרינריים

תרופות תוחזקנה בארון נקי ונעול. תכשירי חיטוי והדברה יוחזקו בארון נעול נפרד. על  .ט
ין תכולתה. כל תרופה תוחזק באריזתה המקורית כאשר האריזה של כל תרופה ותכשיר תצו

ה. ארונות האחסון יהיו מיועדים למטרה זו בלבד ומוצבים בתוך יתווית התכשיר שלמה ונקי
  .(90%) מבנה

תרכיבים יוחזקו בקירור בהתאם להוראות היצרן. במשק בו מוחזק ציוד לחיסון )מערפל,  .י
  . (80%) ותקיןמרסס ומזרקים( יהיה הציוד במצב נקי, שלם 

אין להחזיק בתכשירים )תרופות, חומרי הדברה או תרכיבים( פגי תוקף. באחריות המגדל  .יא
  .(90%) לפנותם מהמשק על פי המותר בחוק

מטרים ממנו, המתקנים והציוד בו, לרבות עגלות  6המבנה, סביבת המבנה עד למרחק של  .יב
מכלי השתייה ושקתות יתוחזקו לאיסוף ביצים, מאווררים, פתחי ניקוז, מערכות האבסה, 

 .(80%) בקביעות ויהיו נקיים
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 2220לעונת לחוזה ביטוח לול כנגד מחלת הסלמונלה  4נספח 

 עופות לבדיקת מאושרות מעבדות רשימת

 .טוביה בבאר התעשייה באזור הנמצאת העוף לבריאות אזורית מעבדה .1

 .תחתון גליל תעשיות בפארק הנמצאת העוף לבריאות אזורית מעבדה . 2

 .דגן בבית הנמצאת לעופות החטיבה מעבדת . 3

 באתר תפורסם העדכנית והרשימה"ט, השו באישור לעת מעת זו רשימה לעדכן רשאי יהיה המבטח
 .המבטח של האינטרנט


