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 2022חוזה ביטוח לול לעונת 

 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 74בגין  שכתובת משרדה הרשום בדרך מנחם

 "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 

פרוחים, הנושאים תעודת זהות ובשלוחת הפיטום הנושאים מספרי יצרן, והמגדלים א 1963-התשכ"ד
שישלמו היטלי מועצה כחוק, )דהיינו: המבוטחים או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק ישראלית, 

( ולאור פניית המבוטחים למבטח מוטבים, שייקראו להלן: "המבוטח" או "המבוטחים", לפי הענין -
באמצעות בעלת הפוליסה, ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחוייבת להמציא לו, מסכים המבטח, 
תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח בגין נזקיו, שייגרמו לאפרוחים המבוטחים, המפורטים בנספחים 

קרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח. לחוזה ביטוח זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, כתוצאה ממ
 זאת, עד תקרת גבול אחריות המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה. 

 חלק א'

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

 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
 .זההשתתפות עצמית כמוגדר בחוזה 

 סכום הפיצוי .4
הסכומים המירביים של תגמולי ביטוח לאפרוח/ה שהוסכם בין הצדדים לחוזה זה, שישולמו 

לחוזה ביטוח זה בהתייחס לגיל האפרוחים  1למבוטח בגין הנזק שארע, כמפורט בנספח 
 המבוטחים.
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 מקרה הביטוח .5

וגרם יטוח אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן שהתרחש במהלך תקופת הב
לתמותת האפרוחים המבוטחים על פי חוזה זה בהיותם בלול ו/או אירוע פסילה  באופן ישיר

  שהתרחש במהלך תקופת הביטוח, הכל כמפורט להלן. -וטרינרית ו/או אירוע פחיתה בהטלה 

 באתר הגידוללמען הסר ספק יובהר, כי בכל שלוחות הגידול תמותת אפרוחים/ות 
 -ימים )כולל( בלבד  14ה מבוטחת על פי חוזה זה הנמשכת עד הנגרמת כתוצאה ממחל

הימים  14 -מעבר לכל תמותה נוספת ותחשב כמקרה ביטוח אחד לצורך חוזה הביטוח, 
 כמוגדר בחוזה זה. המשך תחשב כאירוע  -נוספים  ימים 14 הראשונים שתמשך

משאר הסיכונים המבוטחים על פי חוזה זה הנמשכת עד  באתר הגידול תמותה הנגרמת
יחשבו למקרה ביטוח אחד לצורך חוזה ביטוח זה. תמותה  -שעות )כולל( בלבד  72

  הנמשכת מעבר לתקופה זו תחשב למקרה ביטוח נוסף.

 :בשלוחת הפיטום .א

תמותת עופות בלול כתוצאה ישירה ממחלה הידועה לשירותים  - מבוטחות מחלות .1
, שתפרוץ בלול מתום תקופת (, וסלמונלה)למעט ממחלת הניוקאסל ייםטרינרוהו

ימים )כולל( מעת אכלוס האפרוחים  14ולא לפני חלוף ה, יהאחריות של המדגר
בלול, ועד לסיום תקופת הביטוח לאפרוחים ובתנאי שמולאו כל התנאים 

 המצטברים הבאים באתר הגידול:

הגידול לפני אכלוס האפרוחים לפי בוצע ניקוי וחיטוי יסודי של הלול ואתר  .א
 דרישת המבטח.

כנגד  טרינרייםושל השירותים הו העדכנית במלואה תוכנית החיסונים המולא .ב
 .המחלות הבאות: ברונכיטיס, אינפלואנזה, גמבורו

רוש על פי הנחיות הרופא במקרה של התפרצות מחלה, ניתן הטיפול הד .ג
 טרינריים.והמטפל, שאינו סותר את הנחיות השירותים הו הווטרינר

כאשר תמותת עופות בלול כתוצאה ישירה מהצטופפות הנגרמת מבהלה,  -חנק  .2
ר ספק יובהר, כי בלולים למבוטח לא הייתה כל שליטה על האירוע. למען הס

בעלי אוורור אורך, לא תוכר תמותה כתוצאה מחנק שנבעה מכשל ו/או מבוקרים 
 ו יותר ממערכות הלול.באחת א

מעלות  36-תמותת עופות בלול כתוצאה ישירה מטמפרטורה הגבוהה מ -חום  .3
מעלות צלסיוס באזור  34 -צלסיוס בכל אזורי הארץ או טמפרטורה הגבוהה מ

מטר מעל פני הים, כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית )של  500-ההר הגבוה מ
למען הסר ספק יובהר, כי .אירועהשרות המטאורולוגי( הסמוכה ביותר למקום ה

מחום ו/או בעלי אוורור אורך, לא תוכר תמותה כתוצאה ו/או וקרים בלולים מב
 מחנק שנבעה מכשל באחת או יותר ממערכות הלול.

 .חיים-תמותת עופות בלול כתוצאה ישירה מטריפה הנגרמת על ידי בעלי -טריפה  .4

תמותת עופות בלול כתוצאה ישירה משיטפון של מי גשמים, ים, אגם או  -שיטפון  .5
ובתנאי שהלול נמצא במקום נחל, הנגרם מזרמי מים שמקורם בשטח הסמוך ללול, 

 מנוקז היטב.

קשר,  35בלול כתוצאה ישירה מרוח במהירות העולה על  תתמותת עופו -סערה  .6
 על ידי השירות המטאורולוגי. שתימדדכפי 

ידי רופא המשחטה  פסילה של עופות שלמים במשחטה על -פסילה וטרינרית  .7
להצגת  בכפוףלעיל,  1כתוצאה ממחלה מבוטחת בלבד כמפורט בסעיף קטן א' 

פות שנפסלו העו שמספרתעודות פסילה חתומות על ידי רופא המשחטה ובלבד 
 תעודות בכל שמופיעכפי  למשחטה והעופות ששווקמספר מ 4%כאמור עולה על 

 .למבטח שהוגשו הפסילה
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 :בשלוחת ההטלה .ב

בלול כתוצאה ישירה ממחלה הידועה לשירותים  מטילותתמותת  - מחלות .1
, שתפרוץ בלול מתום תקופת (והסלמונלה )למעט ממחלת הניוקאסל טרינרייםוהו

 המטילותימים )כולל( מעת אכלוס  14ולא לפני חלוף ה, יהאחריות של המדגר
ובתנאי שמולאו כל התנאים  למטילותבלול, ועד לסיום תקופת הביטוח 

 המצטברים הבאים באתר הגידול:

לפי  המטילותבוצע ניקוי וחיטוי יסודי של הלול ואתר הגידול לפני אכלוס  .א
 דרישת המבטח.

כנגד  טרינרייםושל השירותים הו במלואה תוכנית החיסונים העדכנית המולא .ב
סלמונלה, ברונכיטיס, אינפלואנזה, גמבורו, אבעבועות, : מארק, המחלות הבאות

 .נזלת מדבקת )קוריזה(, לרינגוטרכאיטיס, דלקת מח נגיפית
במקרה של התפרצות מחלה, ניתן הטיפול הדרוש על פי הנחיות הרופא  .ג

 טרינריים.והווטרינר המטפל, שאינו סותר את הנחיות השירותים הו

 .טרינריתולמעט סיכון הפסילה הו לעיל,הסיכונים המפורטים בסעיף א' יתר כל  .2

ובתנאי , להלן 12ג'  -ו 11בהתאם למפורט בסעיפים ג'  -פחיתה בהטלת ביצים  .3
תחילת שעות מ 72בתוך שהמבוטח שלח את העופות החולים לבדיקת מעבדה 

 .הפחיתה בהטלת הביצים

י כפמעלות צלסיוס,  0-תמותת מטילות כתוצאה ישירה מטמפרטורה נמוכה מ -קרה  .4
שתימדד בסוכה מטאורולוגית )של השרות המטאורולוגי( הסמוכה ביותר למקום 

 .האירוע

  רופא .6

 רופא וטרינר בעל רישיון ישראלי תקף המומחה למחלות עופות.

 אתר גידול .7

והמשמשים כבית אימון ו/או כלול לול או קבוצת לולים בהם מאוכלסים העופות המבוטחים 
 מטר. 300לא יעלה על  סמוכים ובלבד שהמרחק המירבי בין לוליםהטלה ו/או כלול פיטום, 

 פי על המבטח אצל המצויים הנתונים בסיס על תעשה הגידול אתרי קביעת כי, יובהר
 ., וכפי שמתקבל מבעלת הפוליסההלולים מיקום

 החוק .8

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

 תקופת החוזה .9

 .31.12.2022ומסתיימת ביום  1.1.2022ביום התקופה המתחילה 

  מעריך .10

 מעריך נזקים מטעם המבטח.

 אירוע המשך  .11

תמותת עופות כתוצאה ממחלה מבוטחת שתהווה המשך ישיר ורציף למקרה הביטוח שנגרם 
 ימים )כולל(. 14כתוצאה מאותה מחלה מבוטחת, האורכת עד 
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 תקופת הביטוח לאפרוחים .12

ועד  1.1.2022שתאריך בקיעתם חל בין  בשלוחת הפיטום עבור אפרוחים .א
 .הימים הראשונים לחייהם 56, תהיה תקופת הביטוח 31.12.2022

הימים הראשונים  840 תהיה תקופת הביטוח עבור אפרוחות בשלוחת ההטלה .ב
 . 31.12.2022, ולא יאוחר מיום לחייהן

 האפרוחים המבוטחים .13

המבוטחים על פי חוזה זה הם אך ורק האפרוחים/ות שלגביהם נמסר פירוט  האפרוחים/ות
למבוטח על ידי בעלת הפוליסה, בהתאם לפירוט שיימסר למבטח בתעודות המשלוח על פי 

למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה לא להלן ואשר שולמו עבורם דמי ביטוח.  2סעיף ב' 
ביטוח על ידי המבטח בקרות מקרה ביטוח,  יעלה מספר האפרוחים בגינם ישולמו תגמולי

 על מספר האפרוחים המבוטח.

 גבול אחריות המבטח .14

הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח למבוטחים לפי חוזה ביטוח זה 
 לתקופת החוזה בגין קרות מקרי הביטוח.

 מדגריה .15

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

 אפרוחים / עופות  .16

 ההטלה.וכל העופות בשלוחות הפיטום 

 להקה .17

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

  - לבריאות העוףמעבדה אזורית  .18

באזור המתמחות במחלות עופות הנמצאות  של המועצה לענף הלולאחת מהמעבדות  
מעבדת החטיבה לעופות הנמצאת או  בפארק תעשיות גליל תחתוןבבאר טוביה או התעשייה 

 .כל מעבדה אחרת שתאושר מראש ובכתב על ידי המבטחבבית דגן או 

  - מבוטחות מחלות .19

מחלת  למעטשבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר,  המחלות הידועות לשירותים הוטרינריים כל
 .והסלמונלה הניוקאסל

 שלוחות הגידול .20

 להטלה.או  עופות לפיטום 

 שלב הגידול בשלוחת ההטלה .21

 .שבועות )כולל( 15אפרוחים עד גיל 

 שלב ההטלה בשלוחת ההטלה .22

 .שבועות 15אפרוחים מעל גיל 

 מערכת הגנה מפני חום  .23

הממוקמת בתוך הלול, שהותקנה על פי הנחיות משרד מערכת המטרה וצינון פנימית 
החקלאות המופעלת אוטומטית באמצעות חיישנים, ו/או מערכת מאווררים המופעלת 

 אוטומטית באמצעות חיישנים.
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 תנאים מקדמיים .ב

בתעודות המשלוח  בעלת הפוליסה מתחייבת לרכוש ביטוח עבור כל המגדלים המצויינים .1
 המועברות על ידי בעלת הפוליסה למבטח.

העתקי תעודות  2022בינואר  1-בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח מדי שבוע החל מ .2
משלוח של בעלת הפוליסה, לרבות תעודות משלוח מיבוא, שיכללו פירוט מקור הביצים, 

 .והאפרוחים שנתקבל מספרתאריך המשלוח, שלוחת הגידול, המבוטחים מקבלי האפרוחים ו

, קובץ 2022בינואר  1 -בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח כל ראשון לחודש החל מ .3
של מגדלי הפרגיות, שיכלול פירוט שם מעביר הפרגיות ומועד העברתן )שם ומספר יצרן(, 
שמות מגדלי ההטלה שקיבלו את הפרגיות )שם, כתובת ומספר יצרן(, מספרי תעודות 

 האפרוחות שהועברה.  מספרתאריך הבקיעה ו המשלוח,

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

ליסה היא היריבה לבעלת הפוליסה בלבד ולא לכל אדם אחר בכל צורה ואופן כך שבעלת הפו
 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

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

לאפרוחים/ות המבוטחים על פי חוזה זה, תוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח למבוטח באמצעות 
בעלת הפוליסה תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח בהתאם לסכומי הפיצוי הנקובים 

סך הסכום ובלבד שים לגיל האפרוחים, בניכוי השתתפות עצמית, בנספחים לחוזה זה והמתייחס
מיליון ש"ח  75על  2220לא יעלו על תקרת גבול אחריות המבטח העומדת לעונת הכולל 
 בלבד.

 :בכל שלוחות הגידול

סכום הפיצוי לאפרוח/ה בקרות מקרה ביטוח יחושב על פי המכפלה של סכום הפיצוי המירבי  .1
 1פרוח/ה בעת קרות מקרה הביטוח, כמפורט בטבלה שבנספח לאפרוח/ה על פי גיל הא

 לחוזה זה.

 ההיה זישוב תגמולי הביטוח על ידי המבטח לשם חי ווכריהאפרוחים/ות המתים ש מספר .2
מעריך במהלך האירוע במקרה של מחלה מבוטחת, או מיד לאחר האירוע הספר על ידי יש

 במקרה של שאר הסיכונים המבוטחים.

המבטח לשם וכר על ידי יהמירבי של האפרוחים/ות המתים ש המספרלמען הסר ספק,  .3
מעריך. למבטח תהיה זכות לקזז הספר בפועל על ידי יש ההיה זיחישוב תגמולי הביטוח, 

 תמותה שארעה כתוצאה מגורמים שאינם מבוטחים במהלך ימי הספירה של המעריך.

לעוף, בעת אירוע הנזק יחושב על פי המכפלה של סכום הפיצוי המירבי  לעוףם הפיצוי וסכ .4
לחוזה הביטוח, לכל שלוחת  1כפול האחוז המצוין בטבלה בנספח מס'  לפי שלוחת הגידול,

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

 הממוצע של - ביןכהפרש לצורך חישוב סכום תגמולי הביטוח, יחושב  עוףגיל ה -" גיל העוף"
באתר הגידול  העופות תמותתסיום יום  ושל הניזוקבאתר הגידול העופות  תמותתתחילת יום 

  .הניזוקבאתר הגידול הממוצע של העופות  יום הבקיעה -הניזוק לבין

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

האחוז באותו שבוע המפורט בטבלה לעיל לפי גיל  -השבוע העוקב לשבוע לפי גיל העוף לבין
ראה דוגמא צוי המירבי לעוף, לפי שלוחת הגידול. ימים, כפול סכום הפי 7 -העוף, מחולק ל

 .שלוחת תרנגולות לפיטום -לחוזה הביטוח  1מספרית לחישוב בנספח 

למען הסר ספק מוסכם בזה, כי סכומי הפיצוי המפורטים בחוזה זה הם סכומי פיצוי  .5
מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם מחושבים תגמולי הביטוח יהיו לפי 

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

להלן,  13המפורט בסעיף ד'  ההעופות למ"ר היה גבוה מז מספרבכל מקרה של נזק שבו  .6
להלן לבין  13המפורט בסעיף ד'  המספריחושב מספר העופות לפיצוי על פי היחס שבין 

 בפועל. המספר
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 :בשלוחת הפיטום בלבד

כתוצאה ממחלה המבטח יפצה את המבוטח בגין פסילה וטרינרית של עופות שלמים  .1
העופות הפסולים וטרינרית המצוינת  מספר, עבור חוזה זהבכמוגדר  מבוטחת בלבד

 הכלליהעופות  ממספר 4%העולה על  בתעודות הפסילה החתומות על ידי רופא המשחטה
 מספר)להלן: " למבטח שהוגשו הפסילה תעודות בכל שמופיע כפי למשחטה וששווק

החל מרגע העמסת וכן עבור תמותת עופות חולים במשלוח  העופות שנפסלו וטרינרית"(
כתוצאה ממחלה  משחטהועד לפריקת המשלוח באתר הגידול הניזוק משלוח העופות ב

 וששווק הכלליהעופות  ממספר 2%מבוטחת בלבד כמוגדר בחוזה זה, בכמות העולה על 
)להלן: "מספר העופות  למבטח שהוגשו הפסילה תעודות בכל שמופיע כפי למשחטה

 , ובהתאם למפורט כדלקמן:"(במשלוח המתים

על ידי  הגידול באתרטרינרית ספירת עופות מתים ומידה ולא קדמה לפסילה הוב .א
 -וטרינרית, אזי והמעריך כתוצאה ממחלה מבוטחת המהווה המשך ישיר לפסילה ה

וטרינרית בלבד כאילו עופות והעופות שנפסלו  מספריפצה המבטח את המבוטח על 
 בהתאם למפורט בחוזה זה. באתר הגידול הניזוקאלו נספרו כתמותה 

על ידי המעריך  הגידול באתרוטרינרית ספירת עופות מתים ובמידה וקדמה לפסילה ה .ב
 מספרוטרינרית, אזי ופסילה הכתוצאה ממחלה מבוטחת המהווה המשך ישיר ל

 באתר הגידול והעופות המתים שנספר למספרתווסף יהעופות שנפסלו וטרינרית 
 . על פי חוזה זה על ידי המעריך לצורך חישוב תגמולי הביטוח למבוטחהניזוק 

תמותת  רק במקרה בו יינתן , כמוגדר לעיל,במשלוח פיצוי בגין מספר העופות המתים .ג
 ה המשך ישיר לספירת עופות מתים באתר הגידול הניזוקהוומ העופות המתים

המעיד על כמות  המשחטה רופאבכפוף להעברת אישור כתוצאה ממחלה מבוטחת ו
 ועל גורם התמותה. במשלוח העופות המתים

העופות שנפסלו  ממספרלעיל יובהר, כי  ג' -א'בנוסף על האמור בסעיפים קטנים  .ד
בכל מקרה השתתפות עצמית בהתאם לאמור נוכה יו/או מתו במשלוח טרינרית וו

 בחוזה זה.

בכפוף למתן אישור המבטח מראש ובכתב, המבוטח יפוצה בגין השמדת אפרוחים חולים  .2
 1מערכם כמפורט בנספח  70%בשיעור של  ומנוונים בלול כתוצאה מהמחלות המבוטחות

 נים.האפרוחים החולים והמנוו מספרלחוזה, לאחר קבלת אישור מרופא המבטח על 

 ממספר 10%האפרוחים המושמדים על פי סעיף זה על  מספרעלה יבכל מקרה לא 
 האפרוחים המבוטחים שאוכלסו בלול הניזוק.

ופחת יתמותת עופות מבוטחים, שיגרום למוסכם על הצדדים, כי בקרות מקרה ביטוח  .3
ממספר  1% -עופות השווה ל מספרהעופות המתים שנספרו באתר הגידול  ממספר
, וזאת בגין תמותה טבעית )להלן: ימי תמותה 7בפועל באתר הגידול לכל  שאוכלסו העופות

 "(. חישוב הפחת הטבעי יבוצע באופן יחסי על פי בסיס יומי לכל ימי האירוע.טבעי פחת"
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 :בשלוחת ההטלה בלבד

מחלת אחת מהמחלות הבאות בלבד: מבוטח שבלהקת המטילות שלו אובחנה  .1
 או מחלת האינפלואנזה,, מחלת הקוריזה מחלת הברונכיטיסהמיקופלזמה גליספטיקום, 

שבועות  4במשך השבועי של הלהקה  וכתוצאה ממחלה זו נגרמה פחיתה בשיעור ההטלה
 %12להלן : "שיעור ההטלה בפועל"( בשיעור העולה על במהלך תקופת המחלה ) רצופים

ל זהה כמפורט שבועות רצופים בגי 4ביחס לשיעור ההטלה השבועי הנורמטיבי במשך 
"(, יפצה המבוטח את המבוטח לפי המפורט שיעור ההטלה הקובע)להלן: "לחוזה  2בנספח 

 :להלן

*אחוז  הנושא
 פחיתה

 12%מעל 
 25%ועד 

 )כולל(

*אחוז 
 פחיתה

 25%מעל 
 35%ועד 

 )כולל(

*אחוז 
 פחיתה

  35% מעל

סכום הפיצוי בש"ח לכל מטילה שגילה במועד בו 
 שבועות )כולל( ** 60אובחנה המחלה הנו עד 

2.5 3.5 4.5 

סכום הפיצוי בש"ח לכל מטילה שגילה במועד בו 
 שבועות ** 60אובחנה המחלה הנו מעל 

1.5 2.5 3.5 

 בחינת שיעור ההטלה בפועל ביחס לשיעור ההטלה הקובע. *

הפיצוי יינתן לפי מספר המטילות שהיו בפועל בלול הניזוק ביום בו אובחנה המחלה ורק  **
 למטילות שהיו בשלב ההטלה, הכל לפי קביעת המעריך.

 למען הסר ספק, המבוטחים הזכאים לפיצוי כאמור לעיל בסעיף זה, יהיו אלה אשר על פי
 85%קודמת בשיעור העולה על  הרישומי בעלת הפוליסה ייצרו ושיווקו ביצים בלהק

 .לחוזה 2משיעור ההטלה הנורמטיבי המפורט בנספח 
למען הסר ספק יובהר, כי לא תוכר פחיתה בהטלה בלהקה המבוטחת, כמפורט לעיל, 

 . כל חיי הלהקהיותר מפעם אחת במהלך 
למען הסר ספק יובהר, כי הערכת הנזק במקרה של פחיתה בהטלה תעשה אך ורק על 

מעריך באמצעות ספירה בפועל של הביצים במהלך תקופת הפחיתה הת סמך קביע
למעריך תהיה שמורה הזכות לתקן את ספירת הביצים על פי שיקול דעתו  בהטלה.

 הבלעדי בהתאם לנתוני השיווק.

 לעיל ולחלופין, למבוטח שבלהקת המטילות שלו אובחנה מחלה 11למרות האמור בסעיף  .2
שגרמה לפחיתה בשיעור ההטלה השבועי של הלהקה  (להוהסלמונ )למעט מחלת הניוקאסל

 2ביחס לשיעור ההטלה השבועי הנורמטיבי לפי גיל הלהקה בכפוף לנספח  50%העולה על 
 שבועות 50שבועות ועד לגיל  20החל מגיל , שבועות רצופים 6וזאת במשך , זה לחוזה

כולה או הוצאתה רשאי המבטח על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את השמדת הלהקה  -
 . לשחיטה והחלפתה בלהקה חדשה

במקרה בו ניתן אישור המעריך כאמור לעיל, ובתנאי שהמבוטח אכן השמיד בפועל את 
יפצה המבטח את המבוטח לפי סכום הפיצוי למטילה  -הלהקה כולה או הוציאה לשחיטה 

 ביום בו תתבצע ההשמדה כמפורט בטבלת סכומי הפיצוי בשלוחת ההטלה.

 מיליון ש"ח בלבד. 1.5, הנו 2022אחריות המבטח בגין נזקים על פי סעיף זה בעונת גבול 

"להקת המטילות שלו" לרבות  -לעיל  12-ו 11מוסכם על הצדדים, כי לעניין סעיפים קטנים  .3
להקת הטלה המגודלת על ידו בגידול משותף באותו אתר גידול עם מגדלים נוספים בעלי 

ובמקרה כזה "( ראשי מגדללמבטח מבעלת הפוליסה )להלן: " מכסות, לפי נתונים שיועברו
תחושב התביעה לקבלת תגמולי ביטוח על סמך נתוני הביטוח של המגדל הראשי 

 .ותגמולי הביטוח ישולמו באמצעות בעלת הפוליסה לידי מי שרשום כמגדל הראשי
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 התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ד

למבטח את העתקי תעודות המשלוח ואת הקובץ של בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא  .1
 מגדלי הפרגיות, כמפורט בסעיף ב' לעיל לפרק תנאים מקדמיים.

וזאת במועד, בדרך המבוטח ו/או המדגריה יחסנו את האפרוחים/ות בפני מחלות העופות,  .2
כי  ,יובהרטרינריים במשרד החקלאות. ורותים הויו או שיקבעו על ידי השנקבעובשיטה ש

 םחת ההטלה יש לחסן את העופות כנגד המחלות המפורטות בתוכנית החיסוניבשלו
 ., בין אם הלהקה הונשרה ובין אם לאוהעדכנית של השירותים הוטרינריים על פי גיל העוף

כנגד מחלות העופות  המבוטח מתחייב לנהל רישום בדבר החיסונים שניתנו לאפרוחים/ות .3
וברישום זה יפרט את: מועד קבלת האפרוחים/ות, סדרה של תרכיב החיסון, מספר בקבוק 

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

המבוטח מתחייב לדאוג לרישום בדבר החיסונים בפני מחלות העופות על ידי המדגריה על  .4
 גבי תעודת המשלוח.

ח מתחייב לדאוג לכך שהאפרוחים גדלים בתנאי היגיינה סבירים וכלי האוכל והשתייה המבוט .5
 נוקו כראוי.

המבוטח מתחייב לדאוג לכך שהאפרוחים המאוכלסים באתר הגידול הנם בגיל אחד. אפשרי  .6
ימים. בשלוחת ההטלה על האפרוחים  10הפרש גילאים מירבי באתר הגידול של עד 

 10יות בגיל אחד. אפשרי הפרש גילאים מירבי בלול של עד לההמאוכלסים באותו הלול 
 ימים.

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
 טרינר ממשלתי למחלות עופות.ומרופא ו

 מתחייב שלא להכניס אפרוחים/ות ללול ו/או לישוב שהוכרז בהסגר, אלא בהיתרהמבוטח  .9
 טרינר ממשלתי למחלות עופות.ומרופא ו כתוב

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

 לאחר קרות מקרה הביטוח תימסרשעות  24-אוחר מולא ימיד לאחר קרות מקרה הביטוח  .11

על ידי המבוטח או מטעמו הודעה למבטח בדבר קרות מקרה הביטוח לעופות המבוטחים. 
למרות האמור לעיל, בקרות פחיתה  על המבוטח לוודא כי הודעתו נתקבלה אצל המבטח.

ועד פרוץ בהטלה כמוגדר בחוזה זה על המבוטח להודיע על כך למבטח באופן מיידי ממ
 .המחלה שגרמה לפחיתה בהטלה

 המבוטח מתחייב למלא במלואן את כל הוראות השירותים הוטרינריים. .12

אינו בעל ו/או ר )כולל( בלול שאינו מבוקר עופות למ" 13המבוטח מתחייב לגדל עד  .13
 25עופות למ"ר )כולל( בלול מבוקר ו/או בלול בעל אוורור אורך, ועד  15אוורור אורך, עד 

ובתנאי שכמות העופות  יום )כולל( 21עופות למ"ר )כולל( בגידול לקורניש עד גיל 
 .עופות למ"ר )כולל( 17הכוללת באתר הגידול לא תעלה על 

, יחושב מספר לעילהמפורט  ההעופות למ"ר היה גבוה מז מספרבכל מקרה של נזק שבו 
 בפועל. פרהמסלבין  לעילהמפורט  המספרהעופות לפיצוי על פי היחס שבין 
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 : העברת אפרוחים/ת ממבוטח אחד לשני .14

מוסכם בזאת כי במקרה של העברת אפרוחים/ות ממבוטח אחד לשני תימשך רציפות 

 תוקף הביטוח רק אם מולאו שני התנאים הבאים בהצטברותם: 

הוא בלול של מבוטח בעל רישיון והיתר תקפים להחזקת ולהפעלת  מקור האפרוחים/ות .א

ממשלתי ראשי למחלות עופות ווטרינר משק פרגיות אשר יאושר מראש על ידי רופא 

טרינריים של משרד החקלאות כרשאי למכור אפרוחים/ות מבוטחים במשך ובשירותים הו

 תקופת הביטוח.

ות, הגיעה למבטח ולמעבדה הודעה מהמבוטח הראשון בדבר העברת האפרוחים/ .ב

מעת מסירתן והיא תכלול: מועד מסירת שעות  48תוך  לבריאות העוףהאזורית 

האפרוחים/ות, מספרם ומספר תעודת המשלוח של בעלת הפוליסה שלפיה בוטחו 

 האפרוחים/ות במבטח.

מקרה ביטוח מוסכם על הצדדים, כי התנאים המוקדמים לתשלום תגמולי ביטוח עבור  .15

 זה זה הנם:על פי חו

נתגלו סימני אחת ממחלות העופות המבוטחות על פי  שלו הגידול שבאתרמבוטח  .א

אתר הגידול לבדיקת מהעופות  של מייצג מדגםשעות  72בתוך  לקחת חייבחוזה זה 

לצורך אבחון המחלה וקבלת אישור על פרוץ  לבריאות העוףהמעבדה האזורית 

המחלה. על האישור החתום לכלול, בין היתר, פירוט תאריך פרוץ המחלה, שם וסוג 

עופות  6 -קטן מילא  המייצג העופות למדגם מספר בכל מקרה יובהר, כי המחלה.

 לאתר גידול.

את תעודת המשלוח של  לבריאות העוףהמבוטח חייב להציג במעבדה האזורית  .ב

בעלת הפוליסה שעל פיה בוטחה הלהקה, כרטיס החיסונים וגיליון רישום תמותה 

 יומית.

 מייצגתמותת עופות מסיכון אחר שאינו מחלה, חייב המבוטח לקחת מדגם בקרות  .ג

כמפורט בסעיף קטן א' לעיל, במידה והמבטח הורה לו לבדיקת מעבדה של עופות 

 לעשות כן בכתב.

לצורך  בלולמעריך העד לביקור  מתחייב להשאיר את האפרוחים/ות המתיםהמבוטח  .16

למען הסר ספק, ההודעה על קרות מקרה הביטוח ספירתם. קביעת גורם הנזק ולצורך 

חייבת להגיע למשרדי המבטח בכל מקרה, במועד שיאפשר הערכת נזק בלול סמוך לקרות 

לתגמולי ביטוח מהמבטח בגין למען הסר ספק, המבוטח לא יהיה זכאי מקרה הביטוח. 

 אפרוחים/ות מתים שלא נספרו על ידי המעריך.

מעריך, ובאישורו ידאג המבוטח להשמיד את הלאחר ספירת האפרוחים/ות המתים על ידי  .17

פח  פגרי האפרוחים/ות באמצעות אחת מהחלופות הבאות: משרפה תיקנית, קומפוסטציה,

 ר לפינוי פגרים שיאושר על ידי המבטח.פינוי למפעל פסדים או בכל אמצעי אח מוטמן,
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בעלת הפוליסה ו/או המבוטח יכינו ויגישו למבטח כפי שידרשו מפעם לפעם פרטים  .18

נוספים, הוכחות וידיעות שיש בידם או שיש לאל ידם להשיגם בקשר לתביעה, בקשר 

לנסיבות שבהן ארע הנזק ובקשר לכל ענין הנוגע לאחריותו של המבטח או לגובה סכום 

 חריותו, כל זאת במועד, במקום ובדרך שיורה להם המבטח.א

בעלת הפוליסה תפנה לכל המדגירים בבקשה להודיע למבטח על כל מקרה שהם ישלמו  .19

 פיצויים למבוטחים, בגין תמותת אפרוחים.

למען הסר ספק, מסכימה בעלת הפוליסה שחבותו של המבטח על פי חוזה זה כפופה  .20

אה ממחלה, לאימות החיסונים ואישור המחלה על פי בכל מקרה של אירוע נזק כתוצ

 .למחלות עופות ממשלתיווטרינר תעודה רפואית של רופא 

יציין על גבי טופס אישור המחלה את כל  למחלות עופות הממשלתיווטרינר ההרופא  .21

 הממצאים שאובחנו בלהקה ויצרף דף היסטוריה של הלהקה.

תגמולי הביטוח מסמכי שיווק ומסמכים המבטח רשאי לבקש מהמבוטח כתנאי לתשלום  .22

 על קניית תערובת.
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 סייגים להתחייבויות המבטח .ה

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

וטרינריים ו/או בפקודת כל והוראת חיסול או השמדת אפרוחים בפקודת השירותים ה .1
 רשות ציבורית אחרת.

 הראשונים לאחר אכלוס האפרוחים בלול המבוטח.הימים  14-מחלות שאירעו ב .2

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

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .4
ות צבאית או ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממ

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

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

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

 רעידת אדמה או התפרצות וולקנית. .5

 הרעלה ממזון או הרעלה מכל גורם אחר, או נזק כלשהו שיגרם מהמזון. .6

נזק תוצאתי או עקיף, מכל סוג שהוא, אף אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים  .7
 בחוזה הביטוח.

 תיותרבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפ רשלנותכל נזק שנגרם כתוצאה מ .8
 ו/או פעולה מכוונת או זדונית של המבוטח או מי מטעמו.

 נזקי איכות, קרי ירידה באיכות העוף כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים. .9

 אובדן משקל כתוצאה ממחלה או כל גורם אחר. .10

כל נזק שנגרם כתוצאה מהפסקת הטיפול באפרוחים בין אם הייתה מלאה ובין אם הייתה  .11
 חלקית, או נטישתם.

 וע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא.ביק .12

 .טרינרוכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בתרופות, אלא אם ניתנו על ידי רופא ו .13

כל נזק שנגרם כתוצאה משאריות אנטיביוטיות בבשר גם אם הוא פוסל את הבשר  .14
 לשימוש.

 עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו. .15

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

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

 גניבה או העלמות מסתורית. .18

 כל נזק שנגרם כתוצאה מאש או עשן. .19

 נזק שנגרם למבנים ולציוד. .20

הוכרזה על  מחלות מכל סוג שהוא שאירעו בלהקה שבקעה לאחר המועד בו להקת האם .21
 וטרינריים כנגועה במיקופלסמה גליספטיקום.וידי השירותים ה

 כל נזק שנגרם כתוצאה מכשל במערכות ההפעלה בלול. .22

 5המחלה, על פי המפורט בסעיף א'  אותה מחלות שהתפרצו בלהקה שלא חוסנה כנגד .23
 לחוזה זה.

 כל נזק שנגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות השירותים הוטרינריים. .24
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 הביטוחדמי  .ו

 1בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת לשלם למבטח את דמי הביטוח כפי שנקבע בנספח  .1
לחוזה ביטוח זה, על פי הסדר תשלומים שיקבע על ידי המבטח, יועבר לבעלת הפוליסה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.

העדר בגין  2022לעונת של שלוחת הפטם מבוטח יהיה זכאי לקבל הנחה בדמי הביטוח  .2
 ולא קיבל תגמולי בביטוח בשלוחת הפטם אצל המבטחתביעות בשנים בהן היה מבוטח 

 ולפי סדר הדרגות כדלקמן: על פי חוזה ביטוח זה בגין ביטוח זה ביטוח

 הנחה  5% - רצופה וסמוכה שקדמה לשנת חוזה זה עבור שנה
 הנחה  10% - רצופות וסמוכות שקדמו לשנת חוזה זה עבור שנתיים

 הנחה  15% - רצופות וסמוכות שקדמו לשנת חוזה זה שלוש שניםעבור 
 הנחה  25% - רצופות וסמוכות שקדמו לשנת חוזה זה עבור ארבע שנים
 הנחה  30% - רצופות וסמוכות שקדמו לשנת חוזה זה  עבור חמש שנים
 הנחה  35% - רצופות וסמוכות שקדמו לשנת חוזה זה עבור שש שנים

 הנחה  40% - רצופות וסמוכות שקדמו לשנת חוזה זה שנים או יותר שבעעבור 

חישוב ההנחה בדמי הביטוח ייערך על ידי המבטח בתום תקופת החוזה עבור מבוטחים  .3
 בשלוחת הפטם בלבד אשר ביטחו אפרוחים/ות בתקופת החוזה.

לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר  2למרות האמור בסעיף  .4
בגין שלוחת  קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח 2020ובעונת  בשלוחת הפטם בלבד, תביעות
מאחוז ההנחה  30%-יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי הביטוח בשיעור שיפחת ב, הפטם

 לה היה זכאי ערב תשלום תגמולי הביטוח.

ימים  24המגדל אפרוחי קורניש והמשווק למשחטה זכרים עד גיל  בשלוחת הפיטום מבוטח .5
ימים, יהיה זכאי להחזר הפרש דמי הביטוח עבור מספר האפרוחים שנשלח  28ונקבות עד גיל 

למשחטה, לאחר המצאת אישור רופא המשחטה ומנהלה, לבעלת הפוליסה, על מספר 
 האפרוחים שנשחטו וגילם.

מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי  65%מהווים דמי הביטוח המפורטים בחוזה זה  .6
במידה ובמהלך העונה תודיע תשולם 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.

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

 בעלת הפוליסה למבטח את חלקה של הממשלה.

 יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע .7
שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל 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.

 קביעת גובה הנזק .ז

הערכת הנזק תתבצע בדרך של ספירת תמותה יומית על ידי המעריך. לאחר ספירת העופות  .1
 לעיל. 17המתים על ידי המעריך, ידאג המבוטח להשמיד את פגרי העופות כמפורט בסעיף ד' 

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

מבוטח שלא עמד בתנאים מקדימים  .והתאפשר למעריך מטעם המבטח לבדוק את הנזק
ין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח א אלה, לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.

 לפנות לועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.
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 השתתפות עצמית .ח

כמוגדר המשך  ואירוע כל מקרה ביטוח המבוטח יישא בהשתתפות עצמית כמפורט להלן עבור
 . שתחושב לכל שלוחת גידול בנפרד ,בחוזה זה

  - בלבדבשלוחת הפטם בקרות מקרה ביטוח  .1

שיעור ההשתתפות העצמית יחושב על בסיס מספר מקרי הביטוח הקודמים שאירעו  .א
)להלן: "מספר  2022-ו 2021 ,2020שנים באתר הגידול אותו ללהקות אחרות ב

, ויהיה בפועל באתר הגידול ושאוכלס הכולל העופותייגזר ממספר האירועים"( ו
 כמפורט בטבלה להלן:

 מספר
 יםעהאירו
 הגידולבאתר 

אתר גידול 
המאוכלס 

בפועל במספר 
 של

 75,000עד 
 עופות )כולל(

אתר גידול 
המאוכלס 

בפועל במספר 
 75,001של 

עופות ועד 
150,000 

 עופות )כולל(

אתר גידול 
המאוכלס 

בפועל במספר 
 150,001של 

 עופות ומעלה

שיעור 
ההשתתפות 

העצמית 
 באירוע המשך

 1% 3% 4% 4.5% ראשון עאירו 

 1% 4% 5% 5.5% שני עאירו 

 1% 4% 6% 7.0% שלישי עאירו 

 1% 5% 7% 8.0% רביעי עאירו 

 1% 6% 7% 9.0% חמישי ואילך עאירו 

המארק בקרות מקרה ביטוח כתוצאה ממחלת מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,  .ב
, מחלות אלוכנגד ו/או טופלה בלהקה מבוטחת שלא חוסנה  ו/או מחלת הקוקסידיוזיס

)לדוגמא אם  כאמור לעיל לשיעור ההשתתפות העצמית של המבוטח 10%יתווספו 
עופות אזי שיעור ההשתתפות  60,000 באתר גידול המאכלס שנימדובר באירוע 

 .(17%העצמית יעמוד על 

, שיעור בלבדאו שיטפון כתוצאה מטריפה למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח  .ג
לפי מספר האירועים  א' לעיל,1למפורט בסעיף ההשתתפות העצמית יהיה בהתאם 

 ממספר העופות שאוכלסו 10%אך בכל מקרה לא יעלה על שיעור של  באתר הגידול,
 .בפועל בלולים הניזוקים

אחד או שבלמבוטח  כתוצאה מחום בלבדבקרות מקרה ביטוח למרות האמור לעיל,  .ד
 הגנה מפני חום,מערכת  נתהיה מותקתלא  שבאתר הגידול הניזוק וילוליותר מ

 תגדל  ,פעלה בצורה תקינה במועד קרות אירוע החום, אשר כמוגדר בחוזה זה
, לפי לעיל א'1בסעיף על האחוזים המפורטים  50%ההשתתפות העצמית בשיעור של 

 . מספר האירועים באתר הגידול

מבוטח ל כתוצאה מטריפה או מחנק בלבדבקרות מקרה ביטוח למרות האמור לעיל,  .ה
בפני כניסת בעלי חיים טורפים  ים באתר הגידולהלול תמעריך הגנהאשר על פי קביעת 

על  50%תגדל ההשתתפות העצמית בשיעור של  או כל גורם אחר הייתה לקויה,
אך בכל  לפי מספר האירועים באתר הגידול,לעיל,  א'1בסעיף האחוזים המפורטים 

בפועל בלולים  ופות שאוכלסהעו ממספר 15%מקרה לא תעלה על שיעור של 
 .הניזוקים
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  - בשלוחת ההטלה בלבדבקרות מקרה ביטוח  .2

שיעור ההשתתפות העצמית יחושב על בסיס מספר מקרי הביטוח הקודמים שאירעו  .א
"( האירועים מספר)להלן: " 2022-ו 2021, 2020בשנים ללהקות אחרות באתר הגידול 

השמדת הלהקה  במקרה של האפרוחים שהושמדו בפועל בלול הניזוק ממספרוייגזר 
במקרה של פחיתה  המטילות בפועל בלול הניזוק ממספר או 12' ג סעיףכולה לפי 

ממספר העופות הכולל שאוכלסו בפועל באתר  או 11' ג סעיףלפי  בהטלת הביצים
  ויהיה כמפורט בטבלה להלן: ,, לפי הענייןהגידול

 יםעמספר האירו
 באתר הגידול

אחוז ההשתתפות 
 העצמית 

שיעור ההשתתפות 
 העצמית באירוע המשך

 3% 6% ראשון עאירו

 5% 10% שני עאירו

 8% 15% שלישי ואילך עאירו

אחד או שבלמבוטח כתוצאה מחום בלבד למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח  .ב
 הגנה מפני חום,מערכת  נתהיה מותקתלא  שבאתר הגידול הניזוק וילוליותר מ

 תגדל, פעלה בצורה תקינה במועד קרות אירוע החום, אשר כמוגדר בחוזה זה
א' לעיל, 2על האחוזים המפורטים בסעיף  50%ההשתתפות העצמית בשיעור של 
  לפי מספר האירועים באתר הגידול.

מבוטח ל כתוצאה מטריפה או מחנק בלבדבקרות מקרה ביטוח למרות האמור לעיל,  .ג
בפני כניסת בעלי חיים טורפים  ים באתר הגידולהלול תמעריך הגנהי קביעת אשר על פ

על  50%ההשתתפות העצמית בשיעור של  תגדל, או כל גורם אחר הייתה לקויה
א' לעיל, לפי מספר האירועים באתר הגידול, אך בכל 2האחוזים המפורטים בסעיף 

בפועל בלולים ממספר העופות שאוכלסו  20%מקרה לא תעלה על שיעור של 
 .הניזוקים

בקרות מקרה ביטוח כתוצאה ממחלה , בשלוחת ההטלה בלבד בנוסף על האמור לעיל .ד
מעריך כי האפרוחים שאוכלסו אינם בגיל אחד, כאמור בסעיף המבוטחת, בלול בו מצא 

אזי יוכפל שיעור ההשתתפות העצמית שנקבע למבוטח בהתאם למפורט לעיל,  6ד' 
 .15%יעלה על שיעור של , אך בכל מקרה לא לעיל
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 חלק ב'

 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 1הסכומים הנקובים בנספח ) מוסכם בזאת בין הצדדים כי
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 

 הידוע ביום תחילת תוקפו של חוזה זה.

 י הביטוח תגמול .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

 ר רפואי(.מכל לול )אישו לבריאות העוףתוצאות בדיקת המעבדה האזורית  .ג

 דו"ח על התפרצות מחלת עופות. .ד

 תעודת פסילה מהמשחטה. .ה

 הצהרה על תמותת עופות. .ו

 מסמכי שיווק. .ז

 הצהרה על שיווק מאורגן. .ח

 תעודת העברת אפרוחים/ות. .ט

 מסמכי קניית תערובת. .י

 מסמכי שיווק ביצים. .יא

 לצורך בירור חבות המבטח. שידרשכל מסמך נוסף  .יב

-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 28בשיעור הקבוע בסעיף על תגמולי הביטוח תתווסף ריבית  .2
 יום מיום מסירת התביעה והמסמכים למבטח. 30מתום  1981

 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

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

 חוזה זה במלואן על צורת חישוב תגמולי הביטוח וסכומיהם.



17 

 חובות המבוטח ובעלת הפוליסה .ה

ברמה מקצועית נאותה, למלא את כל תנאי התברואה  המבוטח חייב לטפל באפרוחים/ות .1
שיקבעו על ידי הרופא הממשלתי ולנקוט ללא דיחוי באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף, 

מבוטח שיש בהם כדי למנוע או להפסיק או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לאפרוחים/ות. 
ה לכך, להפחית את הפיצוי שלא עשה כן רשאי המבטח בכפוף להסכמת בעלת הפוליס

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

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

צוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה, ובלבד שיפעלו בעת הכניסה ללול לפי הוראות השירותים בי
 הוטרינריים.

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

תגמולי ביטוח עבור נזקים שיגרמו לאותו מבוטח ופטור המבטח  לקבלתהפוליסה דרישה 
 וזאת למפרע מיום חתימת החוזה.מחבותו 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  וזכותתיפקע 

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

דרשו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח ימסרו למבטח, תוך זמן סביר, בנסיבות הענין, לאחר שנ .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
ייב בתגמולי הביטוח וקיום החובה היה מאפשר למבטח להקטין את חבותו, אין המבטח ח

 אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה.

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

הפרו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח חבותם על פי סעיף ד' לחוזה זה, או שנהגו כמפורט  .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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 את סרקקרי .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.

 ביטוח כפל .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 

 תגמולי הביטוח שבהתאם ליחס בין סכומי הביטוח. בשיעור

 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, 

דמי הביטוח המגיעים לו מהמבוטח בגין רשאי המבטח לקזז את יתרת 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 

ח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה מכוסה על פי חוזה המכוסים על פי חוזה ביטו
 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. 

 ביטוח חסר  .יב

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי מספר האפרוחים המבוטחים, שבבעלותו 
או בהחזקתו של המבוטח, גדול ממספר האפרוחים המצויין בתעודת המשלוח, תפחת חבות 
המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין מספר האפרוחים המבוטחים לבין מספר האפרוחים 

 בפועל.
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 תחלוף .יג

עלת הפוליסה, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד היתה למבוטח ו/או לב .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
גבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ל

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.

מגיע למבטח לפי סעיף קיבלו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה  .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.

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

 ביטול הביטוח .יד

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 ההפר שבעלת הפוליסהלפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה  הביטוח
 דמי הביטוח את סכום לבעלת הפוליסההמבטח  ישיבאת המבטח, ה להונות 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 . ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רשוםה, דעת

במקרה .יידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח כאמור לעילתחול באופן מ
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.

ל את הביטוח בכל עת שהיא לפני רשאי לבט בביטוח המורחב על פי נספחי החוזה, המבוטח .3
בתנאי שלא קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במהלך , לפי שיקול דעתו תום תקופת הביטוח

פקיעת תוקף . רשום , ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדוארתקופת הביטוח
 הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח כאמור לעיל.

מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה,  50%זה ישאיר המבטח לעצמו במקרה כ
בגין כל חודש מתחילת תוקפו של חוזה הביטוח ועד למועד בו הסתיים  10%בתוספת 

הביטוח בפועל או את סכום דמי הביטוח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח 
 לפי הגבוה מביניהם. -לגידול 
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 מצג בלתי נכון או הסתרה במרמה .טו

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

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

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

חוזה זה משום עובדה או טענה שאינה נכונה במובן כלשהו אם יהיה בתביעה המוגשת על פי  .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
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 

 ה.אם פעלה בעלת הפוליסה ו/או המבוטח בכוונת מירמ

קרה מקרה הביטוח, לפני שנתבטל החוזה מכח סעיף זה הרי במקרה של כוונת  .ב
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.

טים ובמסמכים שיוגשו על ידי בעלת במקרים בהם היו בתשובות, בעובדות, בפר .ג
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 המצב לאמיתו.

 נזק במזיד .טז

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

 התיישנות .יז

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

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.

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

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

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

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

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .6

ועדת הבוררות לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה, למעט במקרים בהם פסק הבוררות יקבע  .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 

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

 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 הדיון לא  .10
ורט הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים כיו"ר, כמפ

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.

לשלם דמי מוסכם בזאת, כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות, על המבוטח  .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 לבורר יהיה שיקול דעת .12
הבורר  שהמבוטח זכה בבוררות. למען הסר ספק יובהר, כי קי, ובתנאיבאופן מלא או חל וזאת

 לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

 הודעות .יט

 אביב.-, תל74הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין  .1

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

 בוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח.הודעה למ .3

 72הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען  .4
 שעות אחר שנשלחה.
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 2220( לחוזה ביטוח לול לעונת 1נספח )

 :דמי הביטוח לאפרוח/ה

 אגורות. 3.00 - טוםיפ
 אגורות. 5.00 - שלב הגידול הטלה

 אגורות 18.00 - הטלה שלב ההטלה

 :המירבי להלן טבלאות סכומי הפיצוי

 טבלת סכומי הפיצוי המירביים -שלוחת הפטם 

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

 תקופה
 גיל בימים

 התקופה בתחילת
 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% 

8 45 56 90.00% 

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

  - דוגמא מספרית לאופן חישוב סכום הפיצוי לעוף בשלוחת תרנגולות לפיטום
 (.6 בתקופהימים ) 39גיל העוף = 

86.0% X 12.50 ₪  =10.75 ש"ח 
 תקופהפחות האחוז של  7 תקופה)האחוז של  3.50%ימים =  4/ 86.0% - 100.0% -תוספת יומית 

 ימים( 4-לחלק ב 6
3.50%  X 3  = ימים( 36ימים פחות גיל העוף בתחילת השבוע  39)גיל העוף  10.50%ימים 

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

 ש"ח 06.12ימים =  39סכום הפיצוי לעוף בגיל 
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 טבלת סכומי הפיצוי המירביים - הטלהשלוחת ה

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

 בימים עוף להטלהגיל  גיל עוף הטלה בשבועות
לעוף  %-שיעור הפיצוי ב

 *מסכום הפיצוי המירביהטלה 

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% 

39 273 - 267 81.7% 

40 280 - 274 80.2% 



24 

 בימים עוף להטלהגיל  גיל עוף הטלה בשבועות
לעוף  %-שיעור הפיצוי ב

 *מסכום הפיצוי המירביהטלה 

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% 

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% 
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 בימים עוף להטלהגיל  גיל עוף הטלה בשבועות
לעוף  %-שיעור הפיצוי ב

 *מסכום הפיצוי המירביהטלה 

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% 

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% 

 שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל שבוע. *

ואילך במידה ובמקרה הביטוח ארע בלול האימון טרם  16 -מוסכם על הצדדים, כי החל מהשבוע ה
לכל עוף עבור  ₪ 2.00מועד שיווק העופות ללול ההטלה, יופחתו מסכום הפיצוי המירבי סך של 

 נחסכו.שיווק שהוצאות 
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 2220לחוזה ביטוח לול לעונת  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%מטילות אורגניות יחושב לפי יובהר, כי שיעור ההטלה הנורמטיבי למטילות חופש או 
 הטבלה לעיל.

ואילך ללהקה שלא הונשרה יותאם לוח ההטלה  70כי במקרה של פחיתה בהטלת ביצים משבוע  ,יובהר
  .הנורמטיבית על פי ביצוע ההנשרה בפועל
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 2220לחוזה ביטוח לול  3נספח 
 ביטוח מורחב לשלוחת הפטם

 2022לעונת  לולבכפוף לרכישת ההרחבה כמפורט להלן, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 
)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל הוראות חוזה הביטוח בשינויים המחויבים, למעט השינויים 

 שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

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

, כמפורט להלן למבטחומראש תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שישולמו על ידי המבוטח ישירות  .1
בהתאם לאחת מרמות  המורחבבמסלול ביטוח  את העופות בשלוחת הפטםרשאי המבוטח לבטח 

ובלבד , הבסיסי שרכשה בעלת הפוליסהביטוח הבמקום במסלול הביטוח המפורטות להלן, 
או בחזקתו שיאוכלסו בלולים הנמצאים בבעלותו ו/ העופות בשלוחת הפטםשיבטח את כל 

 :במהלך כל תקופת הביטוח

רמת 
 הביטוח

 תוספת דמי הביטוח
 לעוף ורותבאג

סכום פיצוי מירבי 
)כולל  לעוף בש"ח

 *מחיר האפרוח(
 שיעור השתתפות עצמית

 הבסיסי חוזה הביטוחלפי  14.00 0.60 א'

 **מוקטנת לפי הטבלה להלן 13.00 0.70 ב'

 **מוקטנת לפי הטבלה להלן 14.00 1.10 ג'

לחוזה ביטוח זה, לפי  1סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על פי הטבלה המפורטת בנספח  *
)כולל לכל עוף מבוטח גיל התרנגולות לפיטום ויתבסס על סכום פיצוי מירבי כמפורט לעיל 

 .מחיר האפרוח(

יחושב על בסיס מספר מקרי הביטוח ברמות ביטוח ב' וג' שיעור ההשתתפות העצמית  **
)להלן:  2022-ו 2021, 2020הקודמים שאירעו ללהקות אחרות באותו אתר הגידול בשנים 

, ויהיה "מספר האירועים"( וייגזר ממספר העופות הכולל שאוכלסו בפועל באתר הגידול
 בטבלה להלן:כמפורט 

 יםעמספר האירו
 באתר הגידול

אתר גידול 
 המאוכלס

 בפועל במספר
 של עד

עופות  75,000
 )כולל(

אתר גידול 
המאוכלס בפועל 

 במספר של
עופות  75,001

 150,000ועד 
 עופות )כולל(

 אתר גידול
 המאוכלס בפועל

במספר של 
עופות  150,001

 ומעלה

שיעור 
ההשתתפות 

העצמית באירוע 
 המשך

 1% 2% 3% 6% ראשון עאירו

 1% 3% 4% 7% שני עאירו

 1% 4% 6% 8% שלישי עאירו

 1% 5% 7% 9% רביעי עאירו

 1% 6% 7% 10% חמישי ואילך עאירו

 במספרהמבוטח מתחייב להודיע למבטח באופן מיידי על כל שינוי שיחול במהלך תקופת הביטוח  .2
העופות משלוחת  למספרשיאוכלסו בפועל בלולים המבוטחים ביחס  העופות משלוחת הפטם

 שביטח. הפטם

שאוכלסו בלולים המבוטחים  העופות משלוחת הפטםלמען הסר ספק, במקרה בו ימצא כי מספר  .3
מתחייב המבוטח לשלם למבטח את דמי  -שבוטחו  העופות משלוחת הפטםבפועל גדול ממספר 

 , מיד לכשיתבקש לכך על ידי המבטח.הז ףנוס עופות מספרהביטוח הנוספים בגין 
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ידרש על ידי יהמבוטח נותן למבטח רשות בלתי חוזרת לקבל מהמועצה לענף הלול כל נתון ש .4
 המבטח לצורך הטיפול בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח שהוגשה על ידי המבוטח בגין נספח זה.

באמצעות  , ישולמו למבוטחיםעל פי נספח זה מורחבתגמולי הביטוח למבוטחים במסלול ביטוח ה .5
 .בכתב בעלת הפוליסה, אלא אם זו תורה למבטח אחרת

 ביטוח מורחב לעופות משלוחת הפטםמוסכם בין הצדדים, כי ניתן לרכוש מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .6
 התנאים המצטברים הבאים:כל בהתמלא על פי נספח זה, 

שיאוכלסו בלולים הנמצאים ת הפטם חהעופות משלוהוגשה למבטח בקשה לביטוח כל  .א
. הבקשה הוגשה על גבי בבעלותו ו/או בחזקתו של המבוטח במהלך כל תקופת הביטוח

טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום 
31.1.2022. 

 המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

סדרת תשלום מלוא דמי הביטוח על ידי המבוטח ימים לאחר ה 3הביטוח יכנס לתוקפו  .ג
 ח.בהתאם למפורט בהודעת התשלום, ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטו


