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 2220עונת לחוזה ביטוח גפן יין 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

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

 "המבטח"( -)להלן 

לאור פניית המבוטח למבטח בהצעה כתובה המצורפת בזה ומהווה את הבסיס לחוזה ומכוחו, 
ביטוח זה וחלק בלתי נפרד ממנו, מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח בגין 

הגדלים בתחומי מדינת  חוזה ביטוח זהבהמפורטים  מהזניםנזקיו, שייגרמו לגידולי ענבי היין 
 , כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח, וזאתבשליטתה ישראל באזורים הנמצאים

עד תקרת גבול אחריות המבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חלק בלתי נפרד ממנו.  יםאליו, ומהוו יםהמצורפובנספחים 

למען הסר ספק ברשימה.  יכריע האמור במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה לרשימה,
מובהר, כי רכישת ביטוח אסונות טבע במסגרת חוזה ביטוח זה, מותנית ברכישת ביטוח נזקי 

 טבע לכל השטח המבוטח.

 הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1

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

 הרשימה .2

 המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לרבות דמי הביטוח, השטח
 המבוטח, הגידול המבוטח ופרטים נוספים.

 השתתפות עצמית .3

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

 מקרה הביטוח .4

נזק בשל נזקי טבע כמוגדר בחלק א' לחוזה ביטוח זה ו/או נזק בשל אסונות טבע כמוגדר 
 בחלק ב' לחוזה ביטוח זה.

 תקופת חוזה הביטוח .5

 .2022בדצמבר  31והמסתיימת ביום  2022בינואר  1התקופה המתחילה ביום 

 דמי הביטוח .6

לפי דרישתו  או היטל בגינההמבוטח, לרבות כל מס על ידי  הפרמיה המשולמת למבטח
 .בגין הביטוח, כמפורט בהודעת התשלום
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 תגמולי ביטוח .7

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

, לכל זן גידול יטוח אסונות טבע לפי חלק ב' לחוזהטבע לפי חלק א' לחוזה ו/או מקרה ב
בניכוי ההשתתפות העצמית המבוטח על פי חוזה זה, כמפורט בנספחים וברשימה, 

 .החלה על המבוטח

 גבול אחריות המבטח .8

הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה, למקרה 
אך לא  כנקוב בנספחים לחוזה זה או ברשימה, ,טחליבול המבוביטוח, לתקופת הביטוח 

 הבציר. במועדבעד היבול המבוטח שניתן לקבל  ו/או מחיר היקב יותר ממחיר השוק

 היבול המבוטח .9

 סך כל היבול המבוטח בטון בשטח המבוטח כמפורט ברשימה לכל חלקה בנפרד.

 שטח מבוטח .10

 ה.כמפורט ברשימ , לכל זן בנפרד,שטח גידולי ענבי הייןכל 

 החוק .11

 .1981 - התשמ"א חוק חוזה הביטוח,

 סוכה מטאורולוגית .12

הקרובה  לפי - סוכה של השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות
 מטר מעל פני הקרקע. 2על פי הנתונים שימדדו בגובה  - ביותר למקום אירוע הנזק

 המעריך .13

 מעריך נזקים מטעם המבטח.

 לביטוח מוקדמיםתנאים  .ב

היין המפורטים ענבי חוזה זה ניתן לבטח את כל שטחי ויבולי על פי מוסכם בין הצדדים כי 
, ב' לחוזה ביטוח זה -בביטוח נזקי טבע ואסונות טבע לפי חלקים א' ו בנספחים לחוזה זה

ובהתמלא התנאים המצטברים המפורטים  ,אלא אם הסכים המבטח אחרת מראש ובכתב
 -להלן: 

על באזורים המוחזקים והנשלטים )בתחום מדינת ישראל  שטחי הגידול נמצאים .1
והמבוטח לו שייכים שטחי הגידול, נושא תעודת זהות ישראלית או שהינו  (ידה

 .תאגיד ישראלי או שותפות ישראלית רשומה כחוק

הנמצאים  י גפן היין )כל הזנים(יבולשטחי גפן היין וכל על המבוטח לבטח את כל  .2
 .בביטוח נזקי טבע או בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע בבעלותו ובעיבודו
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על גובה היבול  העולה יין גפן יבולבביטוח נזקי טבע  לבטח יבקש והמבוטח במידה .3
פי תעודות  עלעליו להציג למבטח נתוני שיווק  לחוזה זה, 1הנורמטיבי המפורט בנספח 

 .2019-2020הגידול הרצופות  עונותבשתי יקבים המשלוח של 

במידה והמבוטח יבקש לבטח בביטוח נזקי טבע סכום פיצוי מירבי גבוה מסכום הפיצוי 
לחוזה זה, עליו להציג למבטח את הסכם השיווק בינו לבין  1המירבי המפורט בנספח 

 היקב הכולל גם את המחירים אותם יקבל מהיקב.

ת לאחר בדיקה ועל פי הערכותיו שלא לקבל את בקש רשאי המבטח כי, יודגש
המבוטח, ולהגביל את המבוטח בסכום פיצוי מירבי ו/או בגובה יבול מבוטח הנמוכים 

 .מאלו שביקש

במקרה של מבוטח עם נזקים חוזרים, המבטח יהיה רשאי לדרוש נתוני שיווק 
 .קודמים, כתנאי להצטרפות לביטוח ולקביעת היבול המבוטח

על גובה היבול  העולה יין גפן יבולבביטוח אסונות טבע  לבטח יבקש והמבוטח במידה .4
פי תעודות  עלעליו להציג למבטח נתוני שיווק  לחוזה זה, 2הנורמטיבי המפורט בנספח 

 .2017-2020 הגידול הרצופות עונות בארבעיקבים המשלוח של 

המפורט  במידה והמבוטח יבקש לבטח סכום פיצוי מירבי גבוה מסכום הפיצוי המירבי
לחוזה זה, עליו להציג למבטח את הסכם השיווק בינו לבין היקב הכולל גם  2בנספח 

 את המחירים אותם יקבל מהיקב.

עדכון ביבול או בסכום הפיצוי מותנה באישור קנט ובתשלום מראש של תוספת דמי 
 הביטוח.

לאחר בדיקה ועל פי הערכותיו שלא לקבל את בקשת  רשאי המבטח כי, יודגש
בוטח, ולהגביל את המבוטח בסכום פיצוי מירבי ו/או בגובה יבול מבוטח הנמוכים המ

 .מאלו שביקש

במקרה של מבוטח עם נזקים חוזרים, המבטח יהיה רשאי לדרוש נתוני שיווק 
 .קודמים, כתנאי להצטרפות לביטוח ולקביעת היבול המבוטח

ת טבע לא יעלו על בכל מקרה היבול המבוטח וסכום הפיצוי המירבי בביטוח אסונו .5
 היבול המבוטח וסכום הפיצוי המירבי בביטוח נזקי טבע.

 נגעי סיכון התממשות בגין בקרות מקרה ביטוח כי בזאת יובהר, לעיל האמור למרות .6
 ים וסכומי הפיצוייבהיבולים הנורמטי פי על יבוצעחישוב תגמולי הביטוח  -הסגר

 אסונות ביטוח רכש המבוטח אם גם וזאת, בלבד 2ספח המפורטים בנ המירביים
 .המבוטח סכום הפיצויוהגדיל את היבול המבוטח ו/או את  מורחב טבע

המבוטח מחויב לדווח ישירות למבטח בהצעת הביטוח על פרטים המזהים אותו  .7
 המבוטח בחוזה ביטוח זה.  זןכמבוטח, השטח המבוטח של כל 

יאוחר  לאלהגיע למבטח לביטוח נזקי טבע ואסונות טבע על הצעת הביטוח לביטוח  .8
 . 28.2.2022מיום 

בהתאם לדרישת המבטח, על המבוטח לספק כל מידע הרלוונטי לתביעתו לתגמולי  .9
 ביטוח.

ימים מתשלום מלא של  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  .10
 ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.  דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(,
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 חלק א'
 נזקי טבעביטוח 

 הגדרות .א

 מקרה הביטוח .1

, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח מהסיכונים המפורטים דלקמןרוע אחד או יותר יא
בעודם על הגפנים, אלא אם לענבי היין, כמותי  לנזקבאופן ישיר בשטח המבוטח וגרם 

 מפורשות אחרת:  נאמר

 .ברד .א

 - טפוןיש .ב
של מי גשמים, ים, אגם או נחל, וכל מקווה מים אחר, הנגרם על ידי זרמי מים הבאים 

 ובתנאי ששטח הגידול מנוקז היטב.מחוץ לשטח הגידול 

 - סערה .ג
 שתימדד בסוכהכפי באזור הגידול,  מטר/שנייה( 18) קשר 35מהירות רוח מעל 

 .זה בחוזה כמוגדר תמטאורולוגי

 - קרה .ד
כפי שתימדד בסוכה  ,מעלות צלסיוס ומטה 0-לירידת הטמפרטורה בשטח הגידול 

 .כמוגדר בחוזה זה תמטאורולוגי

 -חום  .ה
מעלות צלסיוס בכל אזורי הארץ או טמפרטורה הגבוהה  39-טמפרטורה הגבוהה מ

כפי שתימדד מטר מעל פני הים,  500-מעלות צלסיוס באזור ההר הגבוה מ 36 -מ
 גודל הנזק קרות שבעת ובתנאי ,זה בחוזה כמוגדרבסוכה מטאורולוגית 

/או ו בהצטמקות התבטא הנזק שמופע ובתנאי"מ מ 4 על עלה הגרגרים
 ,למעט כל נזק הקשור בהבשלה מוקדמת של הפרי ,גרגרים של התייבשות

 . גודל הפרי ומשקלואו ב הפרי שינוי צבעבבהתרככות הפרי, 

 הביטוחתקופת  .2

 פי חוזה זה על יםהמבוטח זני ענבי היין, תקופת הביטוח של כל בכפוף לאמור דלקמן
 תחילת לפני לא אךהיא מעת קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטח  2022לעונת 

בכל אך  ,, לכל זן בנפרדועד תום הבציר של ענבי היין )כמוגדר להלן( הלבלוב שלב
 .30.11.2022לא יאוחר מיום מקרה 

 היבול המבוטח .3

היבול המבוטח לצורך חלק א' לחוזה זה הנו מכפלת סך כל היבול המבוטח בטון לדונם 
 בשטח המבוטח לכל חלקה בנפרד ולכל זן בנפרד, כמפורט ברשימה.

 יבול פוטנציאלי .4

נבצר  בנפרד שעל פי קביעת המעריך ענבי יין זןבטון המתייחס לכל העונתי הכולל היבול 
, במהלך כל אלמלא אירע מקרה הביטוח ההניזוקהחלקה  בשטח להיבצרהיה צפוי ו

 תקופת הביטוח.

 חלקה .5

מטר  3שטח הנטוע באותו זן ענבי יין המופרד על ידי דרך חקלאית שרוחבה עולה על 
 ו/או זן אחר ו/או גידול חקלאי אחר.
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 שטח מבוטח .6

 כמפורט ברשימה. , לכל זן בנפרד,שטח גידולי ענבי הייןכל 

 החוק .7

 .1981 - התשמ"א הביטוח, חוק חוזה

 היבול שנותר לבציר .8

היבול בטון שעל פי קביעת המעריך נותר לבציר בשטח החלקה הניזוקה לאחר שאירע 
 מקרה הביטוח.

 היבול ששווק בפועל .9

כל היבול מזן מסוים שהמבוטח שיווק בפועל מהשטח המבוטח על פי תעודות משלוח 
 של יקבים שימסרו בהתאם לדרישת המבטח. 

 כמותי נזק .10

 להלן. אובדן יבול ענבי יין מבוטחים, לפי קביעת המעריך, בהתאם לאמור בסעיף ו'

 שלב הלבלוב .11

 השלב שבו קיים מופע של עלים ירוקים על הגפן.

 התחייבויות המבטח .ב

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

הביטוח לזן מענבי היין המבוטחים על פי חוזה זה, בתוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח 
שלא יעלו על גבול אחריות למבוטח תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח, 

 , ובכפוף לסעיפי ביטוח חסר וביטוח יתר.בניכוי השתתפות עצמית המבטח

מולי הביטוח על ידי המבטח תקבע על פי הערכת מעריכי המבטח חובת תשלום תג .2
, ובלבד ותחושב על פי המסמכים שיציג המבוטח למבטח כמפורט בחוזה זה להלן

שחובת תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לא תעלה על גבול האחריות הנקוב 
 לחוזה זה או ברשימה.  יםבנספח

 התחייבויות המבוטח .ג

ביטוח והן לקבלת הצעה ל כל מידע שיידרש לביטוח, הן בהזמנה המבוטח יספק למבטח .1
 בכל דרך אחרת שיתבקש.

 מבוטח זכאי לקבלת תגמולי ביטוח גם אם קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח יותר .2
תגמולי הביטוח לא יעלו על תקרת שסך כל ובלבד מפעם אחת באותו שטח גידול 

 גבול אחריות המבטח לאותו שטח גידול.

 ימים 7-לא יאוחר מבקרות מקרה הביטוח ליבול המבוטח, יודיע המבוטח על כך למבטח  .3
מעת אירוע הנזק, ובתנאי שיתאפשר במועד זה למעריך המבטח לבצע הערכת נזק 

 כנדרש בכרם הניזוק. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המבוטח למסור הודעה נוספת אשר תגיע למבטח 

הערכת גובה היבול שנותר לבציר לצורך לת הבציר, ימים לפני תחי 7-לא יאוחר מ
 בעקבות מקרה הביטוח.
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 חריגים .ד

המבוטחים לענבי היין למען הסר ספק, חוזה ביטוח זה לא יחול ולא יכסה כל נזק שיגרם 
 במקרים הבאים:

ו/או  רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות הזנחה ו/או רשלנות .1
הפסקת הטיפול בגידול המבוטח, של המבוטח, בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת 

 אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

שהנזק הנגרם על ידי הסיכונים המכוסים על למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת  .2
פי חוזה ביטוח זה יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה 

באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה  של הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה,

י יובהר, כ , גם אם נבע מן אחד הסיכונים המכוסים בחוזה.מכוסה בכל צורה ואופן
נזקי מחלות ומזיקים יכוסו אך ורק במסגרת ביטוח אסונות טבע, על פי 

 חלק ב' לחוזה הביטוח.

שאינו מפורט כסיכון שגרם למקרה ביטוח במסגרת כל נזק, שנגרם כתוצאה מסיכון  .3
 הגדרת מקרה הביטוח.

 .הבצירנזק שנגרם ליבול אחרי  .4

ל המבוטח בין אם של היבו בצירנזק שנגרם כתוצאה מדחייה או הקדמה בהבשלה/ .5
נגרם כתוצאה מסיכון המכוסה על פי פוליסה זו ובין אם לאו, לרבות התרככות הפרי, 

 ושינוי בצבעו או בגודלו.

 נזקי מחלות או מזיקים. .6

 כל נזק בשל חוסר יכולת לבצור את היבול מכל סיבה שהיא.  .7

 נשירה של היבול כתוצאה מהתמוטטות עקב הבשלת יתר או מזיקים ומחלות. .8

שאינו מושקה ו/או מטופל כראוי מבחינה מקצועית ו/או שאינו  כרםב נזק שנגרם כל .9
 עומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.

 נזק איכותי. .10

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

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם  .12
הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות 
צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח 

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

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

האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מבלי לפגוע בכלליות 
פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 - התשכ"א

ביקוע , השמדת רכוש או יבול בפקודת רשות ציבורית כלשהי, תפישה או הפקעה .13
 יא.הש גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה

 עיקול או החרמה על ידי גורם כל שהוא. .14

תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר אירעו בהפעלת ציוד כלשהו  .15
 בשטח המבוטח.

 גניבה או מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול. .16
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 דמי הביטוח .ה

על פי חשבון חוזה זה בבסכומים הנקובים  המבוטח מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח .1
התשלום על בסיס טפסי ההזמנה לקבלת ההצעה לביטוח,  בהודעתשיוגש למבוטח 

 שיועברו למבטח. דמי הביטוח ישולמו במסגרת הסדר תשלומים שאותו יקבע המבטח.

 :הנחות בגין העדר תביעות .2

במסגרת ביטוח נזקי טבע אשר היה מבוטח בשנים קודמות במסלול זה אצל  מבוטח .א
יהיה זכאי המבטח ולא קיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח בגין אותו זן גידול, 

נזקי טבע של אותו זן גידול בגין העדר  הנחה בדמי ביטוח בלבד 2022בעונת  לקבל
 .2021י בעונת שתתווסף להנחה לה היה זכא 5%תביעות בגובה של 

 5% או 0% היה 2021האמור לעיל, מבוטח ששיעור ההנחה שלו בעונת  למרות

להנחה לה היה  10%יהיה זכאי לתוספת של  2021ולא קיבל תגמולי ביטוח בעונת 

 .2021זכאי בעונת 

בכל מקרה, ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי  .ב
 לכל היותר. 60%על תעמוד  2022המבוטח בעונת 

נזקי  לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי ביטוח א'2למרות האמור בסעיף  .ג
 נזקי טבע קיבל תגמולי ביטוח 2021גידול, ובעונת  זןבגין העדר תביעות עבור  טבע

גידול, יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי הביטוח בשיעור  זןמהמבטח עבור אותו 
 מאחוז ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום תגמולי הביטוח. 30%-שיפחת ב

 דמי ויתרת, הכוללים הביטוח מדמי 65% מהווים זה בחוזה המפורטים הביטוח דמי .3
 העונה ובמהלך במידה. הממשלה ידי על למבטח תשולם 35% של בשיעור הביטוח

 יתוקנו אזי, הביטוח בדמי השתתפותה בשיעור שינוי חל כי למבטח הממשלה תודיע
 .לשינוי בהתאם הביטוח דמי

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

, ישלם המבוטח למבטח את חלקה של לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח
 הממשלה.

יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע  .4
שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל 
שימוש במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי בקרה ופיקוח, תוך שמירה על 

חים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה. עם רכישת הגנת פרטיות המבוט
 הביטוח בקנט, המבוטח מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
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 קביעת גובה הנזק .ו

לאחר שיקבל המבטח הודעה על מקרה הביטוח, כמפורט בחוזה זה, ישלח על ידו מעריך  .1
שיקבע את עובדת קרות מקרה הביטוח והסיכון שגרם "( המעריךנזקים מטעמו )להלן: "

ויודיע על כך בכתב ואת גובה היבול הפוטנציאלי לו וכן את גובה היבול שנותר לבציר 
, ביצוע מעריךהמעת קבלת קביעת  ימים 7 תוךהמבוטח רשאי לדרוש,  .למבוטח

 .טחהמבהערכה נוספת כאמור, וזו תיעשה בדרך ובמקום שיוסכם עליהם בינו לבין 

ו/או השיפוי,  בנפרד על פי סכומי הפיצויחלקה חישוב תגמולי הביטוח יבוצע עבור כל  .2
, ולאחר שבידי המבטח יהיו כל לחוזה זה או ברשימה 1ן, הנקובים בנספח ילפי העני

  א' לחוזה זה. 16המסמכים הנחוצים לו לשם בירור התביעה כמפורט בסעיף 

 לפיין היבול המבוטח או היבול הפוטנציאלי, ההפרש שב על פי תגמולי הביטוח יחושבו .3
למען הסר ספק יובהר, כי למבטח שמורה , לבין היבול שנותר לבציר. הנמוך מביניהם

הזכות לדרוש מהמבוטח כי יציג לו, בין היתר, את נתוני היבול ששווק בפועל בעונת 
 .הנזק לצורך השלמת הערכת הנזק וחישוב תגמולי הביטוח

. למרות האמור לעיל, יוכל מעריךהערכת נזק, שבוצעה על ידי את המבטח תחייב ה .4
המבוטח להגיש במקביל הערכת נזק, שבוצע על ידי כל גורם אחר )להלן: "הערכה 

אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי חיצונית"( 
ד הפוליסה והתאפשר למעריך מטעם המבטח לבדוק את הנזק. מבוטח, שלא עמ

 הערכה חיצונית מטעמו.  תותר הגשתבתנאים מקדמיים אלה, לא 
בכפוף להוראות אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לועדת הבוררות 

 סעיף הבוררות בחוזה זה.

 השתתפות עצמית .ז

 לשלב ועד( לעיל)כמוגדר  הלבלוב משלבכאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה  .1
 שאיי המבוטח וכל עוד לא ניתן לזהות אשכול יציב ופרוס, הפריחה )כולל(

מהיבול המבוטח בכל שטח החלקה הניזוקה,  10%השתתפות עצמית בשיעור של ב
 .לכל זן בנפרד

במצב בו ניתן לזהות  שלב הפריחה לאחר יהיה הביטוח מקרה קרות מועד כאשר .2
המבוטח היבול מ 5%שא בהשתתפות עצמית בשיעור יהמבוטח יאשכול יציב ופרוס, 

, לכל זן בכל שטח החלקה הניזוקה לפי הנמוך מביניהם, ,או מהיבול הפוטנציאלי
 בנפרד.

בנוסף על האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה  .3
שלוש עונות או יותר במהלך שש העונות הרצופות ב ביטוח נזקי טבע באותו הגידול

 10% -יגדל שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל ב הקודמות לעונת חוזה זה,
כמפורט  5%נוספים. לדוגמא : במקרה בו שיעור ההשתתפות העצמית עומד על 

 .15%לעיל, כעת יעמוד על 

 .סכום ההשתתפות העצמית ינוכה מסכום תגמולי הביטוח המגיע למבוטח .4
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 חלק ב'

 אסונות טבע ביטוח

 הגדרות .א

 מקרה ביטוח .1
 לנזק כמותי ליבול המבוטח על פי באופן ישיראירוע מהאירועים המנויים דלקמן, שגרם 

 זה: חלקעל פי  זה או לנזק חלקי או מוחלט לעצים המבוטחים חלק

 :בלבדבשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן  מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .א

 אירוע אקלימי; .1

 אזורי בלבד.זאת בהיקף אירוע מחלה או תקיפת מזיקים,  .2

נזק כמותי ליבול המבוטח כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור נגע ההסגר  .3
 מנהל ידי על שניתן ביעור בצו שהוגדרו הפעולות לפי שבוצעו ובלבד

 .השירותים

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

התרחש מקרה  במהלך תקופת הביטוח בהרע ליבול יהנזק הכמותי א א.
 הביטוח והתרחש לפני תום תקופת ביטוח היבולים כקבוע בחוזה זה;

 אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה זה. ב.

 :בלבדבשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן  מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים .ב

 ברד .1

 קרה .2
כפי שתימדד  צלזיוס ומטהמעלות  0-ירידת טמפרטורה בשטח הכרם המבוטח ל

 .זה בחוזה כמוגדר בסוכה מטאורולוגית

 סערה .3
כפי שתימדד בסוכה , מטר/שנייה( 18) קשר 35מהירות רוח העולה על 

 .כמוגדר בחוזה זה מטאורולוגית

 חום .4
כמוגדר  כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית מעלות צלסיוס 39 טמפרטורה מעל

 .בחוזה זה

  שיטפון .5
 מנוקז היה שהשטח ובתנאי, מי גשמים, ים, אגם או נחלזרימה או הצפה של 

 .היטב

 שלג .6

נזק חלקי או מוחלט לעצים המבוטחים כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור  .7
נגע ההסגר ובלבד שבוצעו לפי הפעולות שהוגדרו בצו ביעור שניתן על ידי מנהל 

 השירותים.

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

הנזק התרחש לפני לעצים מניבים על פי חוזה זה ואירע נזק חלקי או מוחלט  א.
 עצים כקבוע בחוזה זה;לתום תקופת ביטוח 

 א' לחוזה זה. חלקאירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי  ב.
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 נזק כמותי .2

 בהיקף העולה על העדר יבול ו/או אבדן יבול

 בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית. - בחלקה .א

 ; לחילופיןהכרםבהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית בכל שטח  -בכרם  .ב

שטח החלקות הניזוקות על סך עלה עבור החלקות הניזוקות בלבד אך ורק אם  .ג
, ובלבד שהיקף הנזק בכל אחת מהחלקות הכרם המניבכל שטח סך מ 15%

למעט נזקי טבע שבגינם מפצה  הניזוקות עולה על שיעור ההשתתפות העצמית.
 המבטח על פי חלק א' לחוזה זה.

למרות האמור לעיל, יובהר בזאת, כי לסיכון נגעי הסגר יוכר נזק כמותי אך ורק 
כתוצאה ישירה מביצוע פעולות למיגור נגע ההסגר אובדן יבול קיים  במקרה של

 ובלבד שבוצעו לפי הפעולות שהוגדרו בצו ביעור שניתן על ידי מנהל השירותים.

 אירוע אקלימי .3
 תופעת טבע אקלימית חריגה שאינה מעשה ידי אדם.

 נזק חלקי לעצים .4
שטח עצים שבאשר בגינו קבע מעריך המבטח כי יש לבצע בגפן יין מסוים  ם מזןנזק לעצי

ו/או פעולות נוספות החורגים באופן מהותי מהטיפול  הניזוק חיתוך ענפים מרכזיים בעצים
 .העצים הניזוקיםשל ם העדר יבול וכתוצאה מכך יגר, שעל המבוטח לבצע מדי שנה

 נזק מוחלט לעצים .5
אשר בגינו קבע מעריך המבטח כי יש לעקור את העצים ם מזן גפן יין מסוים נזק לעצי

 לשלושוכתוצאה מכך יגרם העדר מוחלט של יבול העצים הניזוקים בשטח הניזוק, 
 לפחות. שנים

 תקופת הביטוח ליבולים .6
פי חוזה זה היא מעת קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטח  על ליבולתקופת הביטוח 

יאוחר מיום  לאבכל מקרה  אךזן בנפרד,  לכלתום הבציר של ענבי היין, ועד 
30.11.2022. 

 תקופת הביטוח לעצים .7
 המבטח ידי על לביטוח המבוטח קבלת מעת היא זההביטוח לעצים על פי חוזה  תקופת

  .31.12.2022  ליום ועד

 אזוריהיקף  .8
באזור גיאוגרפי כמוגדר המבוטחות מאותו זן גפן יין משטחי החלקות  50%לפחות 

 במפות המבטח.

 אזור גיאוגרפי נפגע .9
 בהיקף אזורי.אזור גיאוגרפי כמוגדר במפות המבטח אשר נפגע ממחלה או מזיקים, 

 כרם .10
 . יין גפן שלסך כל החלקות הנטועות באותו זן 

 כרם מניב .11
 3נספח שב עמודה א' בטבלה בהתבסס על בתקופת הביטוחכרם שעתיד לתת יבול 

 לחוזה זה.

 חלקה .12
חקלאי  בגידולהמופרד על ידי דרך חקלאית ו/או גידור ו/או  באותו זן גפן ייןשטח הנטוע 

 .ו/או זן גפן יין אחר אחר
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 כרם מבוטח בביטוח אסונות טבע .13
בגינו דמי ביטוח אסונות  םשיל המבוטח, אשר מזן גפן ייןשטח כרם מניב של מבוטח 

טבע, או שטח כרם שאינו מניב, שהמבוטח שילם בגינו דמי ביטוח אסונות טבע, לפי 
 ין.יהענ

 העצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע .14
 בכרם המבוטח בביטוח אסונות טבע. עצי גפן היין המניביםכל 

 שטח העצים הניזוקים .15
רע בו מקרה ביטוח אסונות טבע המבוטח בביטוח אסונות טבע שא עצי גפן הייןשטח 

 לעצים, כפי שנקבע על ידי מעריך המבטח.  

 דמי ביטוח אסונות טבע .16
ים מעבור ביטוח אסונות טבע לכרמראש  המבוטחהפרמיה שתשולם למבטח על ידי 

 מניבים לתקופת הביטוח, בהתאם לאמור בחוזה זה. 

 דמי ביטוח אסונות טבע לכרם שאינו מניב .17
לכרמים עבור ביטוח אסונות טבע  ח על ידי המבוטח מראששתשולם למבטהפרמיה 

 לחוזה זה. 4נספח שאינם מניבים, כמפורט ב

 היבול הכולל .18
שהמבוטח שיווק בפועל בתקופת הביטוח בהתבסס על  גפן היין מזן מסויםכל יבול 

מאותו הזן מסמכים שיידרש המבוטח להציג על ידי המבטח בתוספת כמות הפרי 
 סגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח.במכניזוקה שאושרה 

 - היבול המבוטח .19

היבול המבוטח לצורך חלק ב' לחוזה זה הנו מכפלת סך כל היבול המבוטח בטון  .א
לדונם בשטח המבוטח לכל חלקה בנפרד ולכל זן בנפרד, כמפורט ברשימה. מובהר, 
 היבול המבוטח של מטע בוגר שנה ראשונה יהיה על פי היבול הנורמטיבי כמפורט

 לחוזה ביטוח זה, ובהתאם לגיל המטע. 2בנספח 

/או ו ליבולים טבע אסונות ביטוח מקרה ארע לו למבוטחלמרות האמור לעיל, 
 עונות שלוש ליבולים טבע אסונות ביטוח מקרה ארע בו בשטח המחזיק למבוטח

 יופחת, זה חוזה לשנת הקודמות הרצופות הביטוח עונות שש במהלך יותר או
, גילו לפי, המטע של הנורמטיבי מהיבול 70% על ויעמוד הנורמטיבי היבול

 .זה לחוזה 1 שבנספח בטבלה כמפורט

המבוטח  הכרםלמען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם ניזוק רק חלק משטח  .ב
סך מ 15% -סך שטח החלקות הניזוקות גדול מובתנאי כי בביטוח אסונות טבע, 

המניב, יחושב היבול המבוטח לצורך תשלום תגמולי הביטוח  הכרםכל שטח 
ד' בחלק ב' לחוזה זה  1, ותגמולי הביטוח כאמור בסעיף ב' בחלק הניזוק בלבד

 ישולמו על פי שיעור הנזק והיבול החסר בחלק הניזוק בלבד.

 לבצירהיבול שנותר  .20
ל זן גפן יין לכ בשטח המבוטח, לבציר היה ראויהיבול בטון שעל פי קביעת המעריך 

בתוספת כמות הפרי ג' להלן,  1הכל כמפורט בסעיף ב'  לכל חלקה בנפרד,בנפרד, ו
 .במסגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח כניזוקה שאושרהמאותו הזן 

 היבול החסר .21
. לבצירבמידה וכל השטח המבוטח ניזוק אזי ההפרש בין היבול המבוטח ליבול שנותר 

 לבציריזוק אזי ההפרש בין היבול המבוטח ליבול שנותר במידה ולא כל השטח המבוטח נ
 בנפרד. זןבשטח הניזוק לכל 

 שיעור הנזק .22
 בנפרד. זן גפן ייןהיבול החסר כשהוא מחולק ביבול המבוטח, לכל 
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 גמולי ביטוח אסונות טבעת .23
על פי חוזה  למבוטח סכום הפיצוי או השיפוי הכולל, לפי הענין, שישולם על ידי המבטח

 זה, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או לעצים.

 הסגר נגעי סיכון בגיןבזאת, כי תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח אסונות טבע  יובהר
בכפוף לממצאי סיכום התחקיר  31.12.2022 -אחרי ה רק במצטבר ישולמו

 בחוזה כמוגדרלסיכון נגעי הסגר  המבטח אחריות גבול לתקרת ובכפוףהשירותים 
 .זה

 אסונות טבע ליבולים פיצויסכום  .24
תגמולי הביטוח שישלם המבטח עבור כל טון פרי שנפגע בקרות מקרה ביטוח אסונות 

 לחוזה ביטוח זה. 2טבע ליבולים, כמפורט בנספח 

 אסונות טבע לעצים פיצויסכום  .25
לחוזה ביטוח זה,  3לעקירת כרם או שיקומו כמפורט בנספח  המירבי פיצויסכום ה

, עבור כל שנה שעד מהיבול המבוטח לשטח הניזוק 70%עבור עד תוספת פיצוי ב
 שנים במקרה של עקירת כרם. משלושלא יותר ולתחילת ניבה מחודשת 

 השטח המבוטח .26
 ובכל מקרה לא יותרהשטח אותו ביטח המבוטח אצל המבטח כמפורט ברשימה, 

 .מהשטח בפועל לפי קביעת המעריך

 היבול הממוצע לדונם .27
אותו שיווק המבוטח בארבע העונות הרצופות החל  זןהיבול הממוצע לדונם מניב לפי 

בתוספת כמות הפרי  על פי נתונים שיעביר המבוטח 2020וכלה בעונת  2017מעונת 
ביטוח נזקי  שבגינה שולמו תגמולי ביטוח למבוטח כנזק כמותי במסגרת חלק א' לחוזה

בתוספת כמות הפרי עבורה שולמו תגמולי  - ובכפוף לאישור המבטח מראשטבע, 
  ביטוח למבוטח במסגרת חלק ב' לחוזה, ביטוח אסונות טבע.

 לדונם המשווקהיבול  .28
אותו שיווק המבוטח בארבע העונות הרצופות החל מעונת  זןהיבול הממוצע לדונם מניב לפי 

בתוספת כמות הפרי שבגינה  על פי נתונים שיעביר המבוטח 2020וכלה בעונת  2017
 שולמו תגמולי ביטוח למבוטח כנזק כמותי במסגרת  חלק א' לחוזה ביטוח נזקי טבע.

  הסגר נגע .29
, וכל 1956 –נגע מן הנגעים המפורטים בתוספת השניה לחוק הגנת הצומח, תשט"ז 

 נגע אחר שאינו קיים בישראל או לא התבסס בה, לפי קביעת מנהל השירותים.

  ביעור צו .30
צו בדבר ביעור נגעים שניתן על ידי מנהל השירותים, לרבות נספחיו ופירוט כל הפעולות 

 לוחות זמנים שננקבו בו.שהוגדרו בו למיגור נגע ההסגר ו

 השירותים תחקיר סיכום .31
דו"ח מסכם לאחר סיום הטיפול בנגע ההסגר שיוכן על ידי השירותים ויאשר את סיום 
הטיפול בנגע ההסגר על ידי המבוטח ויאשר כי המבוטח מילא במלואם אחר כל הוראות 

 השירותים בצו הביעור ובחוק הגנת הצומח.
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 הצומח הגנת חוק .32
 על תקנותיו. 1956 –תשט"ז ה, הצומח הגנת חוק

  השירותים .33
 השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 השירותים מנהל .34
 מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 הסגר נגעי לסיכון המבטח אחריות גבול תקרת .35
לדונם אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח במסגרת סיכון  סכום הפיצוי המירבי

שסכום תגמולי  ובלבדנגעי הסגר למבוטחים, למקרה ביטוח במשך כל תקופת הביטוח 
, חוזה ביטוח 2022הביטוח המצטבר לסיכון זה, במסגרת חוזה ביטוח פירות לעונת 

פרי  ביטוח חוזה ,2021/2022 לעונת אבוקדו ביטוח חוזה, 2021/2022בננות לעונת 
 16לא יעלה על סך של  - 2022וחוזה ביטוח גפן יין לעונת  2021/2022הדר לעונת 

  .31.12.2022 ליום עד ₪מיליון 

 גבול תקרת על יעלה לעיל יםהביטוח בכל המצטבר הביטוח תגמולי וסך במידה
הביטוח תגמולי יופחתו  , אזי31.12.2022נכון ליום  ,לעיל הנקובה המבטח אחריות

המצטברים באופן יחסי בהתאם ליחס בין סך תגמולי הביטוח  ויחושבו לכל מבוטח
 . לעיל הנקובה תקרת גבול אחריות המבטחבין ללסיכון זה בכל הביטוחים 
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 התחייבויות המבטח .ב

 תגמולי הביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .1

ובכפיפות , על ידי המבוטח דמי ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע מלוא בתמורה לתשלום .א
, מתחייב המבטח, לכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה

במהלך תקופת  פרי בנפרד זןבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים, לכל 
למבוטח תגמולי ביטוח בסכום השווה למכפלת היבול החסר  למבוטח, לשלם הביטוח
לחוזה ביטוח  2, כמפורט בנספח הביטוח לתקופתים אסונות טבע ליבול פיצויבסכום 

 .להלןעצמית השתתפות הה בחלקבניכוי השתתפות עצמית כמפורט זה, 

מוסכם בזאת, כי לעניין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים בגין מחלה או תקיפת  .ב
תגמולי ביטוח אסונות טבע ליבולים כאמור בסעיף  למבוטחמזיקים, ישלם המבטח 

, עבור היבול החסר בכרם מבוטח הנמצא באזור גיאוגרפי נפגע, או קטן א' לעיל
ובלבד שהכרם שנפגע באזור זה בכרם מבוטח הנמצא באזור גיאוגרפי שלא נפגע, 

 נמצא בצמידות מוחלטת לשטחי אזור גיאוגרפי נפגע.

מעריך את גודל השטח בפועל וגודל הלצורך חישוב שיעור הנזק למבוטח יקבע  .1 ג.
וק, ועל פי הערכתו ו/או על פי דגימה, בסמוך לאחר אירוע הנזק השטח הניז

המעריך את פוטנציאל היבול בשטח הניזוק בעונת הנזק יקבע ובזמן הקטיף, 
, לכל זן בכל הכרם המבוטח בביטוח אסונות טבע לבצירהיבול שנותר ואת 

 .כמוגדר בחוזה זה גפן יין בנפרד,

 לבציר תעשה על ידי המעריך.מובהר כי הקביעה הסופית של היבול שנותר  .2 
המבוטח יהיה רשאי לערר בפני המבטח על הקביעה הסופית של היבול 
שנותר לבציר, בתנאי שבמועד הגשת ערעורו ניתן עדיין לבצע הערכת יבול 

 נוספת בשטח.

גדר בחוזה בכל מקרה לא יפחת היבול שנותר לבציר מהיבול הכולל, כמו .3 
 .זה

 כרםעל פי החלופה של נזק לחלק מהחלקות ב כרםבמקרה של נזק כמותי ל .ד
 כרםכל שטח הסך מ 15%החלקות הניזוקות עולה על  שטח סך המבוטח, אשר

המניב, יבצע מעריך המבטח את הערכת היבול כך: המעריך יקבע את היבול הנותר 
בכל אחת מהחלקות המבוטחות; אם יעלה היבול הכולל מכל החלקות  לבציר

 לבצירהמבוטחות על הערכת המעריך, תתוקן הערכת המעריך של היבול שנותר 
בחלקות הניזוקות, ביחס שבין היבול הכולל מכל החלקות לבין הערכת המעריך 

 מכל החלקות. לבצירליבול 

ציא העתק מדו"ח זה למבוטח. כל המעריך יערוך דו"ח בו יפרט את ממצאיו, וימ .ה
ימים מיום קבלת דו"ח מעריך  14תוך מבוטח יהא רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 

, ביצוע בדיקה נוספת של השטחים הניזוקים המבטח ולא יאוחר מתחילת הקטיף
 .לבצירוביצוע הערכה נוספת של היבול שנותר בהם 

כתוצאה מסיכון נגעי הסגר, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע כי יובהר בזאת,  .ו
המפורטים טיבי וסכומי הפיצוי המירבים סכום הפיצוי יחושב על פי היבול הנורמ

לחוזה הביטוח )וזאת גם אם המבוטח רכש ביטוח אסונות טבע  4, 3, 2ים בנספח
 (.או סכומי פיצוי גבוהים יותרו/ מבוטח עם יבול מורחב

יפצה ון נגעי הסגר, אה מסיכבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים כתוצ .ז
המבטח את המבוטח גם בגין הוצאות אותן הוציא המבוטח בפועל בגין רכישת 
חומרי הדברה לצורך מיגור נגעי ההסגר בהתאם להוראות מנהל השירותים 

 -)עלויות חומרים בלבד(, בכפוף להצגת חשבוניות מס ובכל מקרה לא יותר מ
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ניזוק בגין מקרה ביטוח אסונות מתקרת גבול אחריות המבטח לשטח ה 30%
 .טבע ליבולים

לסיכון נגעי הסגר יובהר בזאת, כי לא יינתן כיסוי ביטוחי במקרה בו המבוטח לא  .ח
 ביצע במלואן אחר כל הוראות השירותים ו/או חוק הגנת הצומח.

 תגמולי ביטוח אסונות טבע לעצים .2

, ולתשלום דמי למבטח אסונות טבענזקי טבע ו דמי ביטוח מלוא בתמורה לתשלום .א
ין, ישאינם מניבים, לפי הענמניבים ו/או כרמים  כרמיםביטוח על ידי המבוטח עבור 

בקרות  ובכפיפות לכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה,
מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים תוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח למבוטח 

אסונות טבע לעצים כמוגדר  פיצויבסכום תגמולי ביטוח בגין אסונות טבע לעצים 
בניכוי השתתפות עצמית כמפורט לחוזה,  3בחוזה ובהתאם למפורט בנספח 

 .להלןעצמית השתתפות הה בסעיף

שטח העצים הניזוקים וכן סוג הנזק, יקבע על ידי המעריך והוא יוציא על כך דו"ח  .ב
י לדרוש, בכתב, אשר העתק ממנו יימסר לידי המבוטח. כל מבוטח יהא רשא

 , ביצוע בדיקהימים מיום קבלת דו"ח מעריך המבטח 14תוך בהודעה למבטח 
 .נוספת של שטח העצים הניזוקים וסוג הנזק

לסיכון נגעי הסגר יובהר בזאת, כי לא יינתן כיסוי ביטוחי במקרה בו המבוטח לא  .ג
 ביצע במלואן אחר כל הוראות השירותים ו/או חוק הגנת הצומח.
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 התחייבויות המבוטח .ג

 בסעיףמתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח המחושבים על פי הכללים המפורטים  המבוטח .1
 דמי הביטוח להלן.

בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לעצים על המבוטח להודיע למבטח על כך  .2
גילויו ולא יאוחר  מקרה הביטוח אוקרות שעות ממועד  48תוך בפקס ובטלפון 
. בהודעתו זו יפרט המבוטח את החלקות בהן אירע נזק תוך ציון זיהוין מתחילת הקטיף

 "הודעת הנזק"(.  ומיקומן )להלן

מובהר בזה, כי הודעת הנזק היא תנאי מהותי בחוזה זה, ותכליתה לאפשר למבטח  .3
מו מסוג לקבוע ולהעריך את חבותו לתשלום תגמולי ביטוח, ועל מנת להתרשם בעצ

 .הנזק ומהיקפו

מובהר ומוסכם, כי בהעדר טעם מיוחד לכך, אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק כאמור,  .4
ולא יוכיח בראיות אובייקטיביות ישירות וברורות את סוג הנזקים והיקפם בפועל 
בסמוך למועד התרחשותם, ייחשב הדבר כאילו נמנע מהמבטח לברר חבותו ויחולו 

 הוראות החוק.

וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  גפן הייןי כרמחייב לטפל בהמבוטח  .5
באמצעי המנע הידועים, המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת 
יבולים גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת 

 בגבולות הסביר בנסיבות המקרה.
ח, שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור מבוט

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

ואת כל יבולי גפן היין הנמצאים  המבוטח חייב לבטח את כל החלקות המניבות .6
 . ברשותו במהלך תקופת הביטוח

י המבטח לצורך הוכחת כמות המבוטח מתחייב להמציא למבטח מסמכים שיידרשו על יד .7
 בתקופת הביטוח.הפרי אותה שיווק המבוטח 

 דמי ביטוח .ד

על פי חשבון חוזה זה בהמבוטח מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח בסכומים הנקובים  .1
שיוגש למבוטח בהודעת התשלום על בסיס טפסי ההזמנה לקבלת ההצעה לביטוח, 

 תשלומים שאותו יקבע המבטח. דמי הביטוח ישולמו במסגרת הסדרשיועברו למבטח. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח אסונות טבע על פי חלק ב' לחוזה  .2
מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים, אשר ישולמו למבטח  20%הביטוח, מהווים רק 

בגין ביטוח אסונות טבע על פי חלק ב' לחוזה זה וכי יתרת דמי ביטוח אסונות טבע 
  לם למבטח על ידי הממשלה.( תשו80%הכוללים )

והממשלה לא תשתתף כאמור בדמי הביטוח, אזי המבוטח מתחייב לשאת במידה 
 . בתשלום יתרת דמי הביטוח למבטח

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 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.
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 חריגים .ה

אינו חל במקרים זה לחוזה הביטוח אינו מכסה ו חלקלמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי 
 הבאים:

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

 .לרבות לגבי ניקוז שטח הכרם ואי יישום של המלצות ההדרכה המקובלות הנזק,

בכרם שאינו מושקה ו/או מטופל כראוי מבחינה מקצועית ו/או חוסר או אובדן יבול  .2
 שאינו עומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.

 דחייה או הקדמה של הבשלת היבול המבוטח, למעט במקרה בו ארע נזק כמותי. .3

 כל נזק ליבול לאחר שנקטף. .4

 אירוע נזק שאינו נזק כמותי. .5

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם  .6
הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות 
צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח 

ורמים כלשהם המביאים בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או ג
לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף זה טרור 
פירושו שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל שימוש באלימות למטרות הפחדת 
הצבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. 

האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מבלי לפגוע בכלליות 
פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר

 .1961 -התשכ"א 

הפסקת הטיפול בכרם המבוטח ו/או ביבול המבוטח, בין חלקית ובין מלאה, לרבות  .7
 נטישתם.

 ביולוגי מכל סיבה שהיא. ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או .8

 עיקול או החרמה על ידי גורם כל שהוא. .9

תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר אירעו בהפעלת ציוד כלשהו  .10
 בשטח המבוטח.

 גניבה או מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול. .11

 אי אספקת מים, חשמל או תשומות חקלאיות אחרות כלשהן. .12

 דם מסיבה כלשהי.מחסור בכוח א .13

 נזקי מחלות ומזיקים שפגיעתם בעצים תגרום אובדן יבול. .14

 מזיקים ומחלות במקרה ביטוח אסונות טבע בעצים. .15

 נזק עקיף או תוצאתי.  .16

 חלקכל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים על פי  .17
 זה לחוזה הביטוח כמפורט לעיל.

 עש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית.רעידת אדמה, התפרצות הר ג .18

הביטוח אינו מכסה השמדות יבול בעקבות הוראה של השירותים להגנת הצומח או  .19
)למעט נזק שנגרם בעקבות פעולות שבוצעו למיגור נגעי הסגר  כל גורם אחר

כמוגדר בחוזה זה ובכפוף להוראות צו ביעור שהוצא על ידי מנהל השירותים(, 
 קעה.תפישה או הפ

עלות פעולות הביעור שבוצעו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו למיגור נגע ההסגר  .20
 אינן מכוסות במסגרת הביטוח. –לפי הוראות צו הביעור 

וכן  כל הוראות חוק הגנת הצומח מילא אחרמבוטח לא לא יהיה כיסוי ביטוחי ככל וה .21
 השירותים.  והמלצות הוראותלא עמד ב

המפורט בחוזה  הביטוחייהיה כיסוי ביטוחי לנזקי נגעי הסגר מעבר לכיסוי  לא .22
 הביטוח זה, לרבות למקרי השבתות קרקע לפי הוראת השירותים.
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 שיעור ההשתתפות העצמית .ו

 :שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע ליבולים .1

 .המבוטח מהיבול 30%שיעור ההשתתפות העצמית יהא  -ברמת ביטוח א'   .א

 מהיבול המבוטח. 15%שיעור ההשתתפות העצמית יהא  -ביטוח ב' ברמת 

המבוטח  מחלקות הכרםלעיל, כאשר בחלק קטן א'  ףלמרות האמור בסעי  .ב
בביטוח אסונות טבע, עולה שיעור הנזק על שיעור ההשתתפות העצמית, ובלבד 

המניב,  כרםכל שטח הסך מ 15% שסך שטח החלקות הניזוקות עולה על
של לעיל מתוך היבול המבוטח א' ת העצמית לפי סעיף קטן תחושב ההשתתפו
 בלבד.  החלקות הניזוקות

 ותהמבוטחסך שטח החלקות הניזוקות כי בכל מקרה בו  ,למען הסר ספק מובהר  .ג
, תחושב מסך כל שטח הכרם המניב 15%-בביטוח אסונות טבע יהא קטן מ

 .של כל השטח הכרם המניב ההשתתפות העצמית מכל היבול המבוטח

 :שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע לעצים .2

ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אסונות טבע למרות המותנה בחוזה זה, 

מסכום הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח לכל  5%לעצים תהא בשיעור של 

בסעיף זה  , ואולם בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות העצמית כמוגדרהשטח המבוטח

 דונם.  10על סכום הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח עבור 

 כולל את הוצאות העקירה "סכום הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח" - לעניין זה

 70% עד בתוספת פיצוי עבור 3או השיקום, לפי העניין, כמפורט בנספח  בניכוי פחת

שעד לתחילת ניבה מחודשת ולא יותר עבור כל שנה היבול המבוטח לשטח הניזוק, מ

 .מארבע שנים

למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו אירע נזק חלקי ונזק מוחלט, יחושב סכום הביטוח 

 פרי בנפרד באופן יחסי. זןלפיו מחושבים תגמולי הביטוח לכל השטח המבוטח לכל 

 10% על יעמוד העצמית ההשתתפות שיעור הסגר נגעי לסיכון, לעיל האמור למרות .3
.בנפרד ביטוח מקרה לכל, מבניהם הנמוך לפי ₪ 5,000 או הביטוח תגמולי מסכום
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 תנאים כלליים

 תחולת החוק .1

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

 פרשנות .2

אופן מפורש, יינתן בלמונחים חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה ביטוח זה, ולא הוגדרו בו 
 .גפן הייןהפירוש המקצועי המקובל בענף 

 אמצעים להקלת הסיכוןחובות המבוטח ו .3

ללא דיחוי בכל עת ו חייב לטפל בגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ולנקוט המבוטח .א
המקובלים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת באמצעי המנע הידועים, 

יבולים גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח וזאת בגבולות 
 הסביר בנסיבות המקרה.

שיעור שהיה במבוטח, שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח  .ב
 ף זה.לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעי נחסך

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

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

 חובת הגילוי של המבוטח ומשמעותה המשפטית .4

וצא על סמך התשובות, שנתן המבוטח בכתב למבטח לשאלות עליהן חוזה ביטוח זה ה .א
 נשאל בהצעת הביטוח. ששימשה בסיס לחוזה זה.

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

 בטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.יהיה המבטח רשאי ל

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

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

הינו ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח  "החמרת הסיכון"או  "ענין מהותי" .ד
 לכרות את חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים מסוימים, לרבות:

 וכמות היבול המבוטח. תיאור היבול המבוטח, לרבות תיאור השטח המבוטח .1

 זהות הבעלים ו/או המחזיקים ביבול המבוטח. .2

אמצעי בטיחות או אמצעים להקלת סיכונים ומניעת מקרי הביטוח, שקיימים בחצרי  .3
 המבוטח או הוסכם על התקנתם.

ליבול מסוג היבול המבוטח לפי חוזה זה בשלוש העונות שקדמו  נזקים קודמים שארעו .4
 לתקופת הביטוח.

 עברו הביטוחי של המבוטח. .5

זה לתוקף, ואשר היו בידיעת ערב כניסת חוזה ביטוח  נזקים שקרו ליבול המבוטח .6
 המבוטח.
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 תביעה לתגמולי ביטוח .5

על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, על חשבונו, את המידע  .א
א'  16לרבות המסמכים המפורטים בסעיף  והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח,

ם ולהעבירם לידי לעשות כמיטב יכולתו על מנת להשיגואם אינם ברשותם, עליו  להלן,
 סיכום את למבטח להמציא מחויב, כי לסיכון נגעי הסגר המבוטח יובהר המבטח.
 השירותים תחקיר

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

לא מקרה ביטוח על המבוטח להודיע למבטח על מקרה הביטוח  ליבול המבוטחבקרות  .ג
 .  מהיוודע לו עליו ימים 7-יאוחר מ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המבוטח למסור הודעה נוספת אשר תגיע למבטח  .ד
ימים לפני תחילת הבציר, להערכת גובה היבול שנותר לבציר בעקבות  7-לא יאוחר מ

 מקרה הביטוח.

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

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

 לנקוט.

המבטח מעריך  הודעה על מקרה הביטוח, יישלח לאחר קבלת המבטח מהמבוטח .1 .ז

 לצורך קביעת מקרה הביטוח, היקף הנזקים וסוגיהם.

 ממצאי המעריך ימסרו למבוטח. .2 

חלק המבוטח על ממצאי המעריך, עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח  .3 

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

שב כמי חוטח שמנע את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לחלקות הגפנים, יימב .ח
שלא שתף פעולה עם המבטח, והמבטח רשאי להקטין את תגמולי הביטוח או להיות 

 פטור מתשלומם, בכפוף להוראות החוק.

, ו/או לא פעל כך במועד, באופן על המבוטח על פי חבותו, כאמור בחוזה זהלא פ .ט
ך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר, לא יהיה המבטח כל שמחדלו גרם

 בוטח,מה חייב בתשלום תגמולי הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת
 ור.כאמ

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

 לא נעשה אותו דבר.

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

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה  .יב
פטור המבטח  - מבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמההביטוח או בנוגע לחבות ה

 מחבותו.
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 תקופת ההתיישנות .6

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי הביטוח, הן מהמבטח והן בערכאות, היא שלוש 

 שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

 ביטוח כפל .7

אחרים גידולי ענבי היין, יהיה קיים לגביהם ביטוח או ביטוחים לאם בעת קרות מקרה הביטוח 

להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח  לתקופות ביטוח חופפות, על המבוטח

המבטח ישתתף בסכום הביטוח החופף עם שאר המבטחים הכפל או נודע לו עליו. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבות המבטח כלפי המבוטח בהתאם ליחס בין סכומי הביטוח.

 סכום הביטוח החופף. יחד ולחוד עם המבטחים האחרים לגבי

 ביטוח חסר .8

 כרמי גפן היין, כל זן בנפרד  מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי שטח

ברשימה, המצוין המבוטח שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח, גדול מהיקף השטח 

בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין  תפחת חבות המבטח ,לכל זן בנפרד

 השטח בפועל.

 ביטוח יתר .9

עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של 

הפחתת סכום הביטוח עד  הגידול או השטח המבוטח, רשאי המבטח לדרוש בכל עת

לשווי הנכס בקרות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל 

 הרלוונטית.יפחתו גם דמי הביטוח לתקופה 

 הצמדה .10

חוזה זה, או  יתגמולי הביטוח וסכומי השיפוי או הפיצוי, לפי העניין, המפורטים בנספח

ברשימה, ישתנו בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי 

 הביטוח, ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת תוקפו של חוזה זה.

 קיזוז חובות .11

בין בגין חוזה ביטוח זה ובין בגין חוזה ביטוח  ,חב למבטח שהמבוטח קצובים חובות

במידה וקיים , כמו כןמהמבטח.  אחר, ניתנים לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע למבוטח

המגיעים לו רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח חשש סביר לאי פירעון החוב 

 אם טרם הגיע מועד תשלומם.מהמבוטח, גם 
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 ףותחל .12

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

 ששילם.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות, שעברה אליו לפי סעיף זה באופן, שיפגע בזכותו  .ב
פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח, ובלבד  של המבוטח לגבות מצד שלישי

שהסכומים שנגבו מהצד השלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח, על פי שיעור תגמולי 
 הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה, לפי קביעת מעריך המבטח.

קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו  .ג
 מיד למבטח. להעבירו 

 לא יעשה המבוטח כל פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח.
עשה המבוטח איזו מהפעולות הרשומות לעיל, יפצה את המבטח בגין הנזקים שנגרמו 

 לו.

 הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד
י אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצו

 או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

 הארכת הביטוח .13

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

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

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

 הביטוח ביטול .14

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

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

 יעשה כמפורט בסעיף ב' להלן.

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

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

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

 . רשום שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר

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

 50%ישאיר לעצמו המבוטח יקבל החזר דמי ביטוח לאחר שהמבטח במקרה כזה 
בגין כל חודש מתחילת  10%מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה, בתוספת 

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

 מביניהם.
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 בוררות .15

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

 לבוררות.

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

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

 הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים, שימונו כדלקמן: .ד
 על ידי המבטח. - אחד
 .המועצה לענף גפן הייןעל ידי  - אחד
ועדת "יו"ר )להלן: על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כ - אחד

 "(.הבוררות

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

 על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ו

, למעט במקרים בהם פסק הבוררות הלנמק את פסקי תהיה מחויבתלא  ותהבוררועדת  .ז
 .יקבע לתשלום סכום העולה על חצי מיליון ש"ח

 הוראות חוזה זה.על הבוררות יחולו  .ח

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

את כתב  ותבוררועדת התגמולי הביטוח, ואילו המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב ל
בטח ו/או למבוטח כתב התביעה בכתב, כאמור יום מעת שנמסרה למ 30הגנתם תוך 

 לעיל.

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

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

 באותו עניין באותו מועד כבורר דן יחיד.

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

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

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

 צדדים.מי מהלפסוק הוצאות ל כתהיה מוסמתלא  ותהבוררועדת  , כייובהר
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 תגמולי הביטוח .16

יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים  30תוך למבוטח תגמולי הביטוח ישולמו  .א
הדרושים לבירור חבותו, לרבות הצהרת המבוטח על גודל השטח המניב של כל זן 

 .ישי, שיווקים, הסכם עם היקב על יבול מטרההביטוח, דו"ח מחיר ביצוע אבנפרד בעונת 

יום  30ד' לחוק, מתום  28על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  .ב
 לעיל. 10ממסירת התביעה למבטח, וזאת בנוסף להצמדה למדד, כמפורט בסעיף 

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

 קריאת סרק .17

המבטח יהיה זכאי לתבוע מהמבוטח פיצוי ו/או השבה בגין כל הוצאותיו והנזקים שנגרמו לו 

בקשר באופן סידרתי  כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם המבוטח

 תביעה לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.ל

 אחרים מוטבים .18

אולם  ,ישולמו למבוטח בלבד עבור מקרה ביטוח המכוסה על פי חוזה זה תגמולי הביטוח

מבטח הובתנאי שלמוטב אחר  בלבד המבוטח יוכל להורות בכתב לשלם תגמולים אלה

טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הסכים לכך מראש בכתב. 

 הביטוח דמי ביטוח המגיעים לו לפי חוזה זה.המוטב, והוא רשאי לקזז מתגמולי 

 זיקת ביטוח .19

ביטוח זה יהיה בתוקף רק אם הכרם המבוטח נמצא בידי המבוטח בבעלותו או בפיקדון או 

 בקומיסיון או בשותפות עם אחר והמבוטח אחראי עליו בקרות מקרה הביטוח.

 הודעות .20

 אביב. -, תל74דרך מנחם בגין  הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח: .א

 הודעה של המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. .ב

 הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען .ג
 אחר שנשלחה.ימים ל 3
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  2220 עונתללחוזה ביטוח גפן יין  (1)נספח 
 דמי ביטוח, סכומי הפיצוי המירביים והיבולים הנורמטיביים

 בביטוח נזקי טבע )חלק א' לחוזה(

 קוד

 זן
 זן

 יבול

נורמטיבי 

 לכרם בוגר 

 טון לדונם *

 פיצוי סכום

 מירבי

 

 ון**טל ₪

 דמי

 ביטוח

 

 וןטל ₪

 12.00 1,200 3.00 אליקנט 30

 16.00 1,600 2.00 אמרלד ריזלינג 79

 14.50 1,450 2.00  401 ארגמן 45

 13.50 1,350 2.00 ברברה 73

 29.00 2,900 1.30 גבירצטרמינר 76

 12.00 1,200 1.40 גמאי נואר 92

 12.00 1,200 2.00 גרנאש נואר 84

 14.50 1,450 2.00 דבוקי 1

 29.00 2,900 1.50 ויוניה 96

 27.50 2,750 1.10 )פרימיטיבו( זינפנדל 69

 21.00 2,100 1.50 מדרה הטינט 57

 27.50 2,750 2.00 טמפרלינו 46

 20.00 2,000 2.20 מוסקט א' )לבן( 36

 17.50 1,750 1.30 מוסקט המבורגי 12

 17.50 1,750 1.30 מוסקט לבן 24

 17.50 1,750 1.90 מוסקט קנלי 47

 21.00 2,100 1.50 מורוודרה 101

 25.00 2,500 1.40 מלבק 41

 25.00 2,500 1.30 מרלו 42

 14.50 1,450 1.00 מרלו קלונים 68

 25.00 2,500 1.30 מרסלאן 44

 14.50 1,450 1.00 נביולו 28

 25.00 2,500 1.40 סוביניון בלנק )לבן( 39

 21.00 2,100 1.40 סירה 98

 16.00 1,600 2.00 סמיון )לבן( 37

 27.50 2,750 1.50 סנגווז'ה 85

 27.50 2,750 1.10 וורדו טפטי 87

 21.00 2,100 1.40 רהיפטיט ס 58
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 קוד

 זן
 זן

 יבול

נורמטיבי 

 לכרם בוגר 

 טון לדונם *

 פיצוי סכום

 מירבי

 

 ון**טל ₪

 דמי

 ביטוח

 

 וןטל ₪

 25.00 2,500 1.10 פינו נואר 74

 27.50 2,750 1.10 פינוטאז' 81

 16.00 1,600 2.10 פרנץ קולומבר )לבן( 38

 27.50 2,750 1.10 קברנה סוביניון 40

 27.50 2,750 1.10 קברנה פרנק 93

 13.50 1,350 2.00 קונקורד  35

 14.50 1,450 2.00 קריניאן 34

 21.00 2,100 2.40 רובי קברנה 75

 17.50 1,750 1.80 רויאלטי 56

 29.00 2,900 1.70 רוסאן 90

 29.00 2,900 1.20 ריזלינג )לבן( 61

 21.00 2,100 1.40 שירז 83

 16.00 1,600 2.00 שנן בלנק )לבן( 53

 29.00 2,900 1.10 השרדונ 71

 12.00 1,200 1.50 שונים 99

 14.50 1,450 1.10 זנים בחוות ניסיונות ובחלקות חצי מסחריות  100

למען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים  *

שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים  כרםנורמטיביים ל

 המקובלים בענף.

למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח זה הנם סכומי פיצוי מירביים  **

ובכל מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק 

 במועד הבציר ו/או על פי מחירי היקב במועד הבציר.
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 2220 עונתללחוזה ביטוח גפן יין  (2)נספח 
 דמי ביטוח, סכומי הפיצוי המירביים והיבולים הנורמטיביים

 בביטוח אסונות טבע )חלק ב' לחוזה(

קוד 

 זן
 זן

יבול 

נורמטיבי 

 לכרם בוגר

 טון לדונם*

סכום פיצוי 

 מירבי

 /טון**₪

 ביטוח דמי

 /טון₪

 רמה א'

*** 

 ביטוח דמי

 /טון₪

 רמה ב'

*** 

 6.00 3.10 1,200 3.00 אליקנט 30

 8.00 4.15 1,600 2.00 אמרלד ריזלינג 79

401 ארגמן 45  2.00 1,450 3.75 7.25 

 6.75 3.50 1,350 2.00 ברברה 73

 14.50 7.55 2,900 1.30 גבירצטרמינר 76

 6.00 3.10 1,200 1.40 גמאי נואר 92

 6.00 3.10 1,200 2.00 גרנאש נואר 84

 7.25 3.75 1,450 2.00 דבוקי 1

 14.50 7.55 2,900 1.50 ויוניה 96

 13.75 7.15 2,750 1.10 זינפנדל )פרימיטיבו( 69

 10.50 5.45 2,100 1.50 טינטה מדרה 57

 13.75 7.15 2,750 2.00 טמפרלינו 46

 10.00 5.20 2,000 2.20 מוסקט א' )לבן( 36

 8.75 4.55 1,750 1.30 מוסקט המבורגי 12

 8.75 4.55 1,750 1.30 מוסקט לבן 24

 8.75 4.55 1,750 1.90 מוסקט קנלי 47

 10.50 5.45 2,100 1.50 מורוודרה 101

 12.50 6.50 2,500 1.40 מלבק 41

 12.50 6.50 2,500 1.30 מרלו 42

 7.25 3.75 1,450 1.00 מרלו קלונים 68

 12.50 6.50 2,500 1.30 מרסלאן 44

 7.25 3.75 1,450 1.00 נביולו 28

 12.50 6.50 2,500 1.40 סוביניון בלנק )לבן( 39

 10.50 5.45 2,100 1.40 סירה 98

 8.00 4.15 1,600 2.00 סמיון )לבן( 37

 13.75 7.15 2,750 1.50 סנגווז'ה 85

 13.75 7.15 2,750 1.10 פטיט וורדו 87

 10.50 5.45 2,100 1.40 פטיט סירה 58
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קוד 

 זן
 זן

יבול 

נורמטיבי 

 לכרם בוגר

 טון לדונם*

סכום פיצוי 

 מירבי

 /טון**₪

 ביטוח דמי

 /טון₪

 רמה א'

*** 

 ביטוח דמי

 /טון₪

 רמה ב'

*** 

 12.50 6.50 2,500 1.10 פינו נואר 74

 13.75 7.15 2,750 1.10 פינוטאז' 81

 8.00 4.15 1,600 2.10 פרנץ קולומבר )לבן( 38

 13.75 7.15 2,750 1.10 קברנה סוביניון 40

 13.75 7.15 2,750 1.10 קברנה פרנק 93

 6.75 3.50 1,350 2.00 קונקורד  35

 7.25 3.75 1,450 2.00 קריניאן 34

 10.50 5.45 2,100 2.40 רובי קברנה 75

 8.75 4.55 1,750 1.80 רויאלטי 56

 14.50 7.55 2,900 1.70 רוסאן 90

 14.50 7.55 2,900 1.20 ריזלינג )לבן( 61

 10.50 5.45 2,100 1.40 שירז  83

 8.00 4.15 1,600 2.00 שנן בלנק )לבן( 53

 14.50 7.55 2,900 1.10 שרדונה 71

 6.00 3.10 1,200 1.50 שונים 99

100 
 סיונות יזנים בחוות נ

 ובחלקות חצי מסחריות 
1.10 1,450 3.75 7.25 

למען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים  *

שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים  כרםנורמטיביים ל

 המקובלים בענף.

 למבוטח/או ו ליבולים טבע אסונות ביטוח מקרה ארע לו למבוטחהאמור לעיל,  למרות

 במהלך יותר או עונות שלוש ליבולים טבע אסונות ביטוח מקרה ארע בו בשטח המחזיק

 ויעמוד הנורמטיבי היבול יופחת, זה חוזה לשנת הקודמות הרצופות הביטוח עונות שש

 .לעיל בטבלה כמפורט, גילו לפי, המטע של הנורמטיבי מהיבול 70% על

למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח זה הנם סכומי פיצוי מירביים  **

ובכל מקרה לא יעלו על התמורה שהמבוטח יכול היה לקבל בפועל על פי מחירי השוק 

 במועד הבציר ו/או על פי מחירי היקב במועד הבציר.

 סגר.לדונם בגין סיכון נגעי ה ₪ 5.4לדמי הביטוח יתווסף סך של *** 
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 2220 עונתללחוזה ביטוח גפן יין  (3)נספח 
 מניבים לעצים בכרמיםאסונות טבע  ביטוח

 טבלת סכומי הפיצוי המירביים

 א'
עונת הנטיעה ממנה 
יחשב הכרם למניב 

 2022בעונת 

 ב'
 תוחלת
 ניבה 
 בשנים

 ג' 
 מרבי  פיצויסכום 

בקרות נזק מוחלט 
 בש"ח לדונםלעצים 

 ד'
 מרבי  פיצויסכום 

בקרות נזק חלקי 
 בש"ח לדונםלעצים 

2019 30 7,850 785 

שבנספח זה הם סכומים  ד'-ו ג'בטבלה בטורים  פיצוילמען הסר ספק יובהר, כי סכומי ה
שישולמו למבוטח בגין עקירת כרם או שיקום הכרם בפועל בלבד, בכפוף לביצוע  מירביים

 הפעולה בתוך חצי שנה ממועד קרות מקרה הביטוח, ובהתאם לאישור המעריך. 

ים מניבים יהיו מהמירביים לכר פיצויסכומי הבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים 
 :כדלקמן 

 :בקרות נזק מוחלט לעצים .א

בכרם מניב לפי טור א' בטבלה שבנספח נזק מוחלט לעצים המירבי בגין  פיצויסכום ה .1
זה, שבגינו נעקר שטח העצים הניזוקים, יהיה לפי טור ג' בטבלה שבנספח זה, בתוספת 

היבול המבוטח לשטח הניזוק עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מ 70%פיצוי עבור 
לחוזה  2בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' מחודשת ולא יותר מארבע שנים, 

 .בשנה( 2%מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור 

המירבי עבור עקירת הכרם כנקוב בטור ג' בטבלה שבנספח זה  פיצוייובהר, כי סכום ה .2
במקרה של נזק מוחלט לעצים, מותנה בקיומו של כרם ובו כל אמצעי הייצור הנדרשים 

במידה ומעריך המבטח ימצא, כי המקצועיים המקובלים בענף.  על פי כל הסטנדרטים
בכרם הניזוק לא קיימים כל אמצעי הייצור הנדרשים כאמור, יפחית המבטח מסכום 

 .המירבי את סכום אמצעי הייצור שנחסכו, לפי קביעת מעריך המבטח פיצויה

 פח זהבנססיכון נגעי הסגר כמוגדר  שיובהר בזאת כי בהתממ ,לעיל האמור למרות .3
הפיצוי למבוטח יכלול את מרכיב עקירת שטח  –שיגרום לנזק מוחלט לעצים המבוטחים

, היבול המבוטח לשטח הניזוקמ 70% תוספת פיצוי עבורהעצים הניזוקים כאמור לעיל, ב
בניכוי השתתפות עצמית כמפורט , לא יותר משנתיים בלבדעד ניבה מחודשת ו

יובהר בזאת,  .בשנה( 2%לחוזה מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  2בסעיף ו' 
על פי סעיף  כתוצאה מסיכון נגעי הסגרלעצים כי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע 

יחושב על פי היבול הנורמטיבי וסכומי הפיצוי  -למרכיב היבול, סכום הפיצוי זה
לחוזה הביטוח )וזאת גם אם המבוטח רכש ביטוח  2 ורטים בנספחהמירבים המפ

 אסונות טבע מורחב עם יבול מבוטח ו/או סכומי פיצוי גבוהים יותר(.
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 :בקרות נזק חלקי לעצים .ב

בכרם מניב לפי טור א' בטבלה שבנספח זה, נזק חלקי לעצים המירבי בגין  פיצויסכום ה .1
הניזוקים יהיה לפי טור ד' בטבלה שבנספח שבגינו בוצעו עבודות שיקום בשטח העצים 

היבול המבוטח לשטח מ %70 לגובה של עדהיבול החסר  בתוספת פיצוי עבור זה,
בניכוי , משנתייםהניזוק עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מחודשת ולא יותר 

מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  לחוזה 2השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' 
  בשנה(. 2%

יובהר בזאת, כי קביעת גובה היבול החסר בכרם הניזוק תתבצע על ידי המעריך  .2
בעונת הנזק או בעונות העוקבות לעונת הנזק. ככל ותהא זכאות לפיצוי לפי חוזה 

לעיל, התשלום יתווסף לפיצוי בגין הנזק החלקי  1הביטוח זה כמוגדר בסעיף קטן 
 לעצים.

לעצים, כנקוב בטור ד' בטבלה שבנספח זה, הנו בגין נזק חלקי  פיצוימוסכם, כי סכום ה .3
על ידי המבוטח לצורך  שנעשו בפועלהמירבי הניתן עבור הוצאות עיבוד  פיצויסכום ה

 שיקום שטח העצים הניזוקים, בכפוף לאישור מעריך המבטח.

האמור לעיל, יובהר בזאת כי בהתממש סיכון נגעי הסגר כמוגדר בנספח זה  למרות .4
הפיצוי למבוטח יכלול אך ורק את מרכיב  –לעצים המבוטחים  שיגרום לנזק חלקי

עבודות השיקום בשטח העצים הניזוקים כאמור לעיל, ללא תשלום פיצוי בגין מרכיב 
 היבול המבוטח החסר.

בטבלה שבנספח זה, ינוכה פחת יחסי לכל  ג'המירביים המפורטים בטור  פיצוימסכומי ה  ג.
שנה בהתאם לתוחלת הניבה של העץ, החל משנת הניבה הראשונה של העץ, כמפורט 

, לכרם שערב קרות הנזק הניב פרי בהיקף 85%-בטור א' בטבלה לעיל, ולא יותר מ
 מסחרי.
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  2220 עונתללחוזה ביטוח גפן יין  (4)נספח 
 מניבים ים שאינם מאסונות טבע לכר ביטוח

 )חלק ב' לחוזה( הסכומים בש"ח לדונם

 2022עונת גפן יין לבכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 

)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום תנאי 

 חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

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

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה )המפרט המצורף לחוזה זה, 

לרבות דמי הביטוח, השטח המבוטח, הגידול המבוטח, ופרטים נוספים(, יכריע האמור 

 ברשימה.

כמפורט  על ידי המבוטח ירות ומראש למבטחתמורת תשלום דמי ביטוח שישולמו יש .1
 גפן היין, רשאי המבוטח לרכוש מהמבטח ביטוח אסונות טבע לעצים לכל שטח כרם להלן

יחולו, בשינויים המחויבים,  אלו מיםעל כר. כמפורט בנספח זה כל זן בנפרד, שאינו מניב,
מניבים, אלא אם כן נאמר אחרת בנספח  לכרמיםבעניין אסונות טבע  3כל הוראות נספח 

 .זה

 כרם שנה ראשונה 

 ( 2021)נטיעת 

 *בש"ח לדונם

 כרם שנה שניה 

 ( 2020)נטיעת 

 *בש"ח לדונם

 כרם שנה שלישית 

 ( 2019)נטיעת 

 *בש"ח לדונם

27.50 31.50 35.00 

 לדונם בגין סיכון נגעי הסגר. ₪ 5.4*לדמי הביטוח יתווסף סך של 

היבול הנורמטיבי של אותו כרם שאינו מניב לצורך חישובי נספח זה בלבד, יהיה כמפורט  .2
 .לחוזה ביטוח זה 2בנספח 

ים שאינם מניבים במסגרת הוראות ממוסכם בין הצדדים, כי ניתן לבטח את כל שטח הכר .3
 בהתמלא התנאים המצטברים הבאים:לחוזה זה,  4נספח 

שאינם מניבים מאותו זן, הנמצאים  הכרמיםהוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח  .א
בבעלותו ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם. הבקשה הוגשה על 
גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש, וזאת לא יאוחר 

 .30.9.2022מיום 

 המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

ימים לאחר הסדרת תשלום מלוא דמי הביטוח על ידי  14הביטוח יכנס לתוקפו  .ג
, ובתנאי שעד )לא כולל יום התשלום( המבוטח בהתאם למפורט בהודעת התשלום

  למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.
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ים שאינם מניבים מהמירביים לכר פיצויסכומי הבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים  .4
 : יהיו כדלקמן

 שנה )כולל(לכרם מנטיעה עד גיל  .א

, לפי לחוזה זה 3שנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  פיצוימסכומי ה 70% .1
 העניין.

חלק ב' ל 2השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' מסכום הפיצוי הכולל תנוכה  .2
 הביטוח. חוזהל

 לכרם מעל גיל שנה ועד גיל שנתיים )כולל( .ב

, לחוזה זה 3שבנספח בטור ג' או ד' לטבלה  המפורטים  פיצוימסכומי ה 80% .1
 לפי העניין.

חלק ב' ל 2השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' מסכום הפיצוי הכולל תנוכה  .2
 הביטוח. חוזהל

 -לכרם מעל גיל שנתיים ועד גיל שלוש )כולל(  .ג

, לחוזה זה 3שבנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  פיצוימסכומי ה 90% .1
 לפי העניין.

 חייב עקירהבמקרה של נזק מוחלט בלבד המ .2

ג' לעיל, יתווסף  3לכרם מעל גיל שנתיים ועד גיל שלוש כאמור בסעיף  פיצוילסכום ה .3
לחוזה זה, עבור כל שנה  2היבול הנורמטיבי, כמפורט בנספח מ 70%פיצוי עבור 

)לפי ריבית  מהוון לשנת הנזק ולא יותר משנתייםעד לתחילת ניבה מחודשת 
  .בשנה( 2%בשיעור 

 .לחוזה 2השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' מסכום הפיצוי תנוכה  .4

 -לכרם בוגר שעבר שילוד ו/או שנטוע ו/או החלפת זן  .ד

, לחוזה זה 3שבנספח המפורטים בטור ג' או ד' לטבלה  פיצוימסכומי ה 100% .1
 לפי העניין.

 במקרה של נזק מוחלט בלבד המחייב עקירה .2

 ד' 3לכרם בוגר שעבר שילוד ו/או שנטוע ו/או החלפת זן כאמור בסעיף  הפיצוילסכום  .3
לחוזה זה,  2היבול הנורמטיבי, כמפורט בנספח מ 70%לעיל, יתווסף פיצוי עבור 

 מהוון לשנת הנזק משלוש שניםעבור כל שנה עד לתחילת ניבה מחודשת ולא יותר 
  .בשנה( 2%)לפי ריבית בשיעור 

חלק ב' ל 2השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' כה מסכום הפיצוי הכולל תנו .4
 הביטוח. חוזהל


