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 3202/2202חוזה ביטוח הדרים לעונת 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

 ענף ההדרים -המועצה לייצור צמחים ולשיווקם  -מועצת הצמחים  בין:
 שכתובת משרדה הרשום

 , יהוד40העצמאות  וברח
 הפוליסה"("בעלת  -)להלן 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  - קנט לבין:
 שכתובת משרדה הרשום

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

ומכוחו, היות ובעלת הפוליסה מצהירה כי היא רשאית להתקשר בחוזה ביטוח זה בשם מגדלי ההדרים 
המגדלים פרי הדר  ת הרשומים כחוק,או תאגיד ישראלי או שותפוהנושאים תעודת זהות ישראלית, 

, שישלמו ה ובשליטתהתבהחזקאשר באזורים תחומי מדינת ישראל וב ליצוא, לתעשיה ולשוק המקומי
מוטבים,  -)דהיינו: המבוטחים  כאמור בחוזה הביטוח להלן היטלי מועצה כחוק, לרבות דמי ביטוח

פניית בעלת הפוליסה למבטח, ובהתאם  שייקראו להלן: "המבוטח" או "המבוטחים", לפי הענין( ולאור
לנתונים שסיפקה ו/או היא מחוייבת להמציא לו, מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את 

מהזנים המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה, המניבים המבוטח בגין נזקיו, שייגרמו לגידולי ההדרים 
רת גבול אחריות המבטח ובכפוף כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח, וזאת עד תק

לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה המצורפת אליו, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה לרשימה, יכריע האמור 

 ברשימה. 

  הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1

 פוליסה זו, על נספחיה.

 עצמית השתתפות .2

הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח, ושינוכה מסך תגמולי הביטוח, בהתאם לתנאי 
 חוזה ביטוח זה.

 תקופת החוזה .3

 .3202.31.1ומסתיימת ביום  2202.1.2חוזה זה הינו לתקופה המתחילה ביום 
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 - תקופת הביטוח .4

על חוזה זה ותסתיים עם הפוליסה  בעלתתקופת הביטוח לכל זן תחל עם חתימת  .א
תאריך סיום קטיף לכל זן  לפיתקופת החוזה או עד סיום  שפרחסיום קטיף הפרי 

הכל לפי המועד המוקדם יותר. למרות האמור להלן, מועד  -כמצוין בסעיף קטן ב' להלן 
סיום ביטוח אסונות טבע לעצים במסגרת חלק ב' לחוזה בכל הזנים יהיה ביום 

2023.31.1. 

 :לכל זן קטיףתאריך סיום  .ב

 שם הזן
תאריך סיום 

 קטיף

 )*( 30.9.2022 ליים 

 30.11.2022 'נדלר )פומלו אדום(צפומלו 

 15.12.2022 קומקוואט, לימקוואט

קרוולהיס, ראשון, עידית, טבורי, מיכל, קלמנטינה, סצומה, אדמוני,
 קליפים

31.12.2022 )*( 

 )*( 15.1.2023 )אורית( עדן ניוהול,  ,(סנטינה) נובהמירב, טרויטה, 

 )*( 31.1.2023 להואמינ

 15.2.2023 , עליזה פזיתטמפל, אלנדייל,  יפית, ליין לייט, 

 1.3.2023   (סיגל) מאמה, טבורי קרה קרה, תפומלי, המלין

(, מגד) מורקוטפומלו, טופז )מנדור(, , , תפוז דםמידנייטשמוטי, 
, יבול חורפי, טבורי אפיל, טבורי ציפי לימון, אודם, הדס, מור, אורה

 טבורי ראוסטנברג, טבורי סמי
15.4.2023 

 30.4.2023 אור

 )*( 30.4.2023 אשכולית לבנה

 31.5.2023 אשכולית אדומה, אפילים )ולנסיה(

 15.10.2023  יבול קייצילימון 

 31.10.2023  ובערבה לימון קיץ בבקעה

בשילוב  'יברליןבגבזנים אלו תאריך סיום הקטיף מותנה בכך שבוצע ריסוס  )*(
מועד סיום  כאמור 'יברליןבג. במידה ולא בוצע ריסוס D4-2חומרים ממשפחת 

 היה שבועיים לפני התאריך המפורט לעיל.יהקטיף 

 - הרחבת תקופת הביטוח .ג

תורחב תקופת הביטוח בזנים והתאריכים  ,ב' לעיל -א' ו ניםקט פיםלמרות הנאמר בסעי
 ז' לחוזה זה: בסעיףהמפורטים להלן, וזאת בהשתתפות עצמית גבוהה יותר כמפורט 

 שם הזן
תאריך סיום 

 הרחבת הביטוח

 31.12.2022 (אדוםצ'נדלר )פומלו פומלו 

 )*(  15.1.2023 עידית, אדמוני, קלמנטינה, קרוולהייס, ראשון, קליפים

 )*( 15.2.2023 )אורית( עדן ,)סנטינה( בהוטרויטה, נטבורי, 

 )*( 28.2.2023 , ניוהול מינאולה

 31.3.2023 , פומלית, טבורי קרה קרהטמפל

 30.4.2023 , מורקוט )מגד(, מידנייטשמוטי

 'יברליןבגבזנים אלו תאריך סיום הקטיף מותנה בכך שבוצע ריסוס יובהר בזאת,  )*(
מועד כאמור 'יברלין בג. במידה ולא בוצע ריסוס D4-2בשילוב חומרים ממשפחת 

 לעיל ב'קטן  סעיףשבהמפורט בטבלה היה שבועיים לפני התאריך יסיום הקטיף 
 ."תאריך סיום קטיף לכל זן", ולא לפי טבלה זו

תאריך סיום הביטוח אינו מהווה המלצה או הכרה בכך  -למען הסר ספק 
 את הפרי עד תאריך זה.כי ניתן לגדל 
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 יבול חורפילימון  .5

 , ועד סיום תקופת הביטוח כמוגדר לעיל.2202פריחת אביב לימון שחנט מ

 לימון יבול קייצי .6

, ועד לסיום תקופת הביטוח 3202י נהחל מחודש יושייקטף  2202פריחת סתיו לימון שחנט מ
 כמוגדר לעיל.

 ובערבה לימון קיץ בבקעה .7

ושייקטף ואילך  2022 אוקטוברפריחת בלבד שחנט מוהערבה לימון הגדל באזור בקעת הירדן 
 , ועד לסיום תקופת הביטוח כמוגדר לעיל.3202יוני החל מחודש 

 דמי ביטוח .8

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

 תגמולי הביטוח .9

, עד לתקרת גבול פיצויכהסכום שישולם למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה על ידי המבטח 
האחריות הנקובה בחוזה ביטוח זה, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח, 
והמתייחסים לזן שנפגע, מקרה הביטוח ושיעור הנזק בשטח הניזוק, כמפורט בנספחים, 

  ת העצמית בהם חייב המבוטח.לחוזה ביטוח זה, בניכוי סכומי ההשתתפו

 תקרת גבול אחריות המבטח .10

הסכום המירבי של תגמולי ביטוח, מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית, אותו מתחייב 
המבטח לשלם למבוטח בגין מקרה ביטוח, שארע למגדל, בהתייחס לזן, למקרה הביטוח, 

 לחוזה ביטוח זה.  בנספחיםלתקופת הביטוח ולשיטת הגידול, כמפורט 

 החוק .11

  ., על התקנות והצווים מכוחו1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 מעריךה .12

 מעריך הנזקים מטעם המבטח.

 טבורי אפיל .13
 . , גלנאורלייטנבך, קמבריהטכולל את הזנים הבאים: גילנברג, ראוס

 ליים .14

  .30.9.2022ועד ליום  1.8.2022יבול הליים המיועד לשיווק בתקופה שבין 

 טבורי .15

 טוליגולד, קרטר, וושינגטון.-זני טבורי מוקדמים כגון 

 סמי טבורי .16

 .והזן סאמר גולד טבורי סמי כולל הזן נייבל לייט

 לביטוחתנאים  .ב

  . אצלה הרשומיםבעלת הפוליסה מתחייבת לרכוש מהמבטח ביטוח עבור כל מגדלי פרי ההדר  .1

 המוחזקים)באזורים  ישראל מדינת בתחומי נמצאים לביטוח המבוקשים הגידולים שטחי .2
 שהינו או ישראלית זהות תעודת נושא, הגידול שטחי שייכים לו והמבוטח(, ידה על והנשלטים

 .כחוק רשומה ישראלית שותפות או ישראלי תאגיד

 התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ג

תנאי מוקדם לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם על פי חוזה ביטוח זה הוא שהנתונים  .1
יהיו בידי המבטח. הנתונים יועברו באמצעים מגנטיים  להלןהמוזכרים בפרק זה, כמפורט 

 בשיטה שתוסכם. 

ים לעונת המניב הפרדסיםפירוט שטחי  בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח .2
2022/2023. 
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 נזקי טבע ביטוח - חלק א'

  הגדרות .א

 מקרה ביטוח נזקי טבע .1

שהתרחש במהלך תקופת הביטוח בשטח  מהסיכונים המפורטים דלקמןאירוע אחד או יותר 
התחייבויות  - ב' בסעיףכמפורט ליבול המבוטח המבטח וגרם באופן ישיר לאבדן או נזק 

  . להלן המבטח, כמפורט

 ברד. .א

על פי עקב ירידת הטמפרטורות בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה,  -קרה  .ב
 .הגדרת ומדידת השירות המטאורולוגי

על פי מדידת השירות , מטר/שנייה( 18) קשר 35מהירות רוח העולה על  -סערה  .ג
הגורמת לנשירת פרי שחלקו נשר עם עוקצים או עם עלי גביע ומצעית , המטאורולוגי

הגורמת לפגיעה פיזית בקליפת הפרי וכתוצאה ישירה מכך /או ו תלשהאו שקליפתו נ
 .נמוכה יותר כמוגדר להלן, לפרי בדרגת איכות ירדה איכות הפרי מפרי באיכות ייצוא

גם נשר  יוכל המעריך לאשר האמור לעיל, בקרות סיכון סערה כמוגדר לעיל, למרות
בכפוף לכך שבפרדס הייתה פגיעה נראית לעין בעצים ו/או נשירת  עוקצים ללאפרי 

אישור יובהר בזאת, כי  .עלווה כתוצאה ישירה מאירוע הסערה שגרמה לנשירת הפרי
אינו כולל נשירת פרי מעצים שאינם מטופלים והפרי שלהם נושר על פי סעיף זה, 

  ממילא על ידי טלטול קל של ענפים.

של מי גשם, ים, אגם או נחל כתוצאה מזרמי מים שמקורם בשטחים סמוכים  -שיטפון  .ד
 .היטב ובתנאי שהשטח המבוטח היה מנוקזלשטח הגידול המבוטח, 

הגורמים להתמוטטות קליפת הפרי ו/או  גשמים מרובים בכמות חריגה היורדים ברצף .ה
 .היטב מנוקז היה המבוטח שהשטח ובתנאי, להופעת סדקים סביב עוקץ הפרי

 שלג. .ו

כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית תיקנית צלסיוס,  °39-טמפרטורה הגבוהה מ -חום  .ז
לנזק כמותי ו/או הגורמת , )של השירות המטאורולוגי( הסמוכה ביותר למקום האירוע

הפרי מפרי באיכות ייצוא איכות דרגת אשר מורידה את  לפגיעה איכותית בפרי
 .איכות נמוכה יותרכמוגדר להלן, לפרי בדרגת 

 מצבע הקליפה 30%בכך שלפחות  הגורם לנזק איכותי בלבד המתבטא - חוסר במנות קור .ח
 האריזה לבית והגיע נקטף שהפרי ובתנאי ,בגוון ירוק יא' בזנים המפורטים בנספח

 .'יאהמפורטים בנספח  לאחר מועדי תחילת הקטיף לכל זן

 חלקה .2

ו/או  מטר 3שרוחבה עולה על  ידי דרך חקלאית שטח הנטוע באותו זן פרי הדר המופרד על
 גידור ו/או גידול חקלאי אחר.

 היבול המבוטח .3

כל זן ל ,מניב, יחושב לכל מבוטח בנפרד פרדסלהיבול המבוטח לצורך חלק א' לחוזה זה  .א
 .ובכפוף למוגדר בנספח זה על פי טבלת היבולים המופיעה בנספח ב' לחוזה זה ,בנפרד

תמורת תוספת דמי למרות האמור לעיל, יוכל המבוטח להגדיל את היבול המבוטח  .ב
 ביטוח ובכפוף לאמור בנספח ח' לחוזה זה.

 יבול פוטנציאלי .4

שעל פי קביעת המעריך היה צפוי להיקטף בפרדס אילולא אירע מקרה  העונתי הכולל היבול
  .במהלך כל תקופת הביטוח הביטוח
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 תת ביטוח .5

  היבול הפוטנציאלי גבוה מהיבול המבוטח המפורט בנספח ב' לחוזה זה.ביטוח חסר בו 

 נזק כמותי .6

, המתבטא הנגרם כתוצאה מאחד הסיכונים שגרמו למקרה הביטוח, כמוגדר לעילאובדן יבול 
 ושאינו ראוי לשיווק שנותר על העץ בנשר פרי שלא נאסף או בהורדה לקרקע של הפרי הניזוק

  .מראש ובכתב אישור המעריךבכפוף ל, לכל אפיק שהוא
 2022יולי סוף חודש ועד  2022כי אם הנזק הכמותי ארע בתקופה שבין מרץ  ,מוסכם

יחול על נזקים אלו ביטוח אסונות טבע על פי  2022/2023לפרי שאמור להיקטף בעונת 
 חלק ב' לחוזה זה. 

למרות האמור לעיל, אם הנזק הכמותי אירע בלימון יבול קייצי בתקופה שבין ספטמבר 
, יחול 2023ליבול הקייצי המיועד לקטיף החל מחודש יוני  2022עד סוף דצמבר  2022

 ביטוח אסונות טבע על פי חלק ב' לחוזה זה.על נזק זה 

 השמדת פרי .7

, בפיקוח ובאישור המבטח, ריזה ונארזשעבר את מערך המיון בבית האמניעת שיווקו של פרי 
 3, הכל כמוגדר בסעיף ב' שאישר המבטח מראש זאת בין על ידי הכחדתו ובין בכל דרך אחרת

 .להתחייבויות המבטח

 פרי באיכות שיווק טרי .8

 .או לתעשייה יצוא או לשיווק בשוק המקומייל שאיכותו מתאימהפרי 

 פרי לתעשייה .9

 לתעשייה. שאיכותו מתאימהפרי 

 השטח המבוטח .10

בחזקת המבוטח, אותו ביטחה בעלת הפוליסה אצל ושטח הנטוע פרי הדר הנמצא בבעלות 
  .פי קביעת המעריךלובכל מקרה לא יותר מהשטח בפועל המבטח, 

 פרי באיכות יצוא .11

ת ודרגהמיועד לייצוא לפי אפיק השיווק לכל זן כמפורט בנספח ב' לחוזה זה, בהתאם ל פרי
 ואקסטרה קלאס Iקלאס  :בין המבטח לבין בעלת הפוליסה  וייצוא, כפי שהוגדר איכות

 איכות לדרגות OECD -סטנדרטים הבינלאומיים העדכניים של הבהתבסס על ה )פרימיום(
 .מפורט בנספח יב' לחוזה ביטוח זהבהתאם לו  אלו

 יבול פוטנציאלי .12

נקטף  בנפרד שעל פי קביעת המעריך הדר פרי זןבטון המתייחס לכל העונתי הכולל היבול 
  ., במהלך כל תקופת הביטוחאלמלא אירע מקרה הביטוח הניזוק בשטחהיה צפוי להיקטף ו

 של פרי באיכות ייצוא בררה פירות .13

ארע לו מקרה ביטוח  לרבות פרי שאינו פרי באיכות ייצוא ואשרפרי שאינו פרי באיכות ייצוא, 
 נזקי טבע.

 באיכות שוק מקומיפירות בררה של פרי  .14

 מקרה לו ארע ואשר מפוצץ פרי, קטן פרי, רקוב פרי לרבות, מקומי שוק באיכות פרי שאינו פרי
 .טבע נזקי ביטוח

 פרי באיכות שוק מקומי .15

 לפי אפיק השיווק לכל זן כמפורט בנספח ב' לחוזה זה, המקומי בשוק לשיווק המיועד פרי
למעט  על פי קביעת המעריך, ,המקומי לשוק שיווקו את מאפשרות האיכות דרגותואשר 

 .)פירות בררה( פירות שאינם ראויים לשיווק

 הבררה פרי אחוז .16

 שבין מספר פירות הבררה במדגם ובין כלל הפירות במדגם.באחוזים היחס 
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 התחייבויות המבטח .ב

ובכפיפות לכל התנאים, הסייגים בתמורה להתחייבות בעלת הפוליסה לתשלום דמי ביטוח, 
 , מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח לגידול המבוטח על פיוההחרגות הכלולים בחוזה זה

חוזה זה, בתוך תקופת הביטוח, ישלם המבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי 
ידי המבטח, שלא יעלו על תקרת גבול אחריות המבטח, בניכוי  ביטוח בסכומים שיחושבו על

 , על פי הפירוט להלן:ובכפוף לסעיף ביטוח חסר השתתפות עצמית

 נזק איכותי .1

 מקרה ביטוחנזק שנגרם כתוצאה ישירה מאחד הסיכונים שגרמו להמבטח ישפה עבור  .א
כמוגדר  צואיאיכות בפרי ביטוח היה השפרי שערב קרות מקרה  באופן  ישיר לכך וםשיגרו

מקרות מקרה  ישירהכתוצאה , נמוכה יותראיכות בדרגת  , הפך להיות פריבחוזה זה
ישולמו  איכותי תגמולי ביטוח עבור נזק "(.לפרי באיכות יצוא איכותי נזק)להלן: " ביטוח

 לנזק איכותי. פיצויבהתאם לקבוע בנספח א' לחוזה זה, לפי סכום 

נזק שנגרם המבטח ישפה עבור במקרה של שיווק פרי לשוק מקומי שנארז בבית האריזה  .ב
שפרי  ום באופן ישיר לכךשיגרכתוצאה ישירה מאחד הסיכונים שגרמו למקרה ביטוח ו

שערב קרות מקרה הביטוח היה פרי באיכות שוק מקומי כמוגדר בחוזה זה, הפך ללא 
 לפרי איכותי נזק)להלן: " ביטוח מקרה קרותמ ישירה כתוצאהראוי לשיווק לשוק מקומי 

ישולמו בהתאם לקבוע בנספח א'  איכותי תגמולי ביטוח עבור נזק"(. מקומי שוק באיכות
 לנזק איכותי. פיצוילחוזה זה, לפי סכום 

  :תתבצע באופן הבא לפרי באיכות יצוא הנזק האיכותי אחוזקביעת  .ג

באמצעות מתקני בדיקה ודגימה מיוחדים, באחד מבתי האריזה ששמותיהם מפורטים 
אותו עליו חתום בית האריזה  כתב התחייבות לדיגוםבנספח ה' לחוזה זה ובהתבסס על 

יובהר, כי האחריות על ביצוע בדיקת נזקי  ניתן לקבל בבתי האריזה ואצל המבטח.
תוצאות הדגימה בבית  האריזה בלבד.האיכות וטיב הבדיקה חלים על המבוטח ובית 

 בכפוף לבדיקת ואישור המבטח האריזה יהוו בסיס לחישוב שיעור הנזק האיכותי,
 וכמפורט להלן, ולפני ניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בחוזה זה:

היחס שבין  פיעל  ויחושב ,לכל זן פרי בנפרד ,באחוזיםיקבע  "הנזק האיכותי אחוז" .1
וזאת , במדגם ללוכלמספר הפירות ה לפי המדגם איכותיבנזק  ושניזוק מספר הפירות

 על פי נוסחת החישוב הבאה:

מספר הפירות שניזוקו בנזק איכותי במדגם

במדגם הכולל הפירות מספר
 ×  100 =   אחוז הנזק האיכותי 

 אחוזבתוספת כמוגדר לעיל, הנזק האיכותי  אחוזבמקרים בהם  ,לעיל האמור למרות .2
של פרי באיכות  ובתוספת אחוז האריזה בפועל של פרי באיכות ייצוא פרי הבררה

"אחוז הנזק האיכותי" יתוקן וחישוב אזי , 100%על  עולים"( הסכימה)להלן: " ייצוא
 : על פי הפירוט הבא –" המתוקןהאיכותי הנזק האיכותי יקבע לפי "אחוז הנזק 

סכום  -כ ייצוא באיכות פרי של בפועל האריזה אחוז ובין 100% שבין הפער יוגדר
 :הבאה הנוסחה לפי יקבע המתוקן האיכותי הנזק ואחוז"(, ההפרשההפרש )להלן : "

 האיכותי הנזק אחוז

הנזק האיכותי + אחוז הבררה במדגם אחוז
 × ההפרש  =   אחוז הנזק האיכותי המתוקן

הסר ספק יובהר, כי אחוז הנזק האיכותי או אחוז הנזק האיכותי המתוקן,  למען
, איכותי בנזק הניזוקהלפי העניין, ישמש את המבטח לצורך קביעת הכמות 

 .זה בחוזה לאמור בהתאם העצמית ההשתתפות כמות תופחת זו ומכמות

במקרים בהם איכות האריזה ליצוא לא עומדת בסטנדרטים ליצוא הנדרשים על ידי  .3
רשאי שרות ביקורת הפרי של משרד החקלאות או האריזה היא אריזת פרי תעשייתי, 

 .המבטח לבצע תיקון באחוז האריזה בהתבסס על בדיקת הפרי במתקני הדגימה

תה ביטח את יבוליו אצל מבוטח האורז פרי בבית אריזה שלא שייך לחברה שבאמצעו .4
המבטח, חייב לדווח למבטח את שם בית האריזה בו נארז הפרי ומספרו המזהה 

 בבית אריזה זה.
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 :תתבצע באופן הבא לפרי באיכות שוק מקומי הנזק האיכותי אחוזקביעת  .ד

באמצעות מתקני בדיקה ודגימה מיוחדים, באחד מבתי האריזה ששמותיהם מפורטים 
אותו עליו חתום בית האריזה  כתב התחייבות לדיגוםבנספח ה' לחוזה זה ובהתבסס על 

יובהר, כי האחריות על ביצוע בדיקת נזקי  ניתן לקבל בבתי האריזה ואצל המבטח.
תוצאות הדגימה בבית  האריזה בלבד.האיכות וטיב הבדיקה חלים על המבוטח ובית 

 בכפוף לבדיקת ואישור המבטח האריזה יהוו בסיס לחישוב שיעור הנזק האיכותי,
 וכמפורט להלן, ולפני ניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בחוזה זה:

היחס שבין  פיעל  ויחושבלכל זן פרי בנפרד,  ,באחוזיםיקבע  "הנזק האיכותי "אחוז .1
, וזאת במדגם ללוכלמספר הפירות ה בנזק איכותי לפי המדגםמספר הפירות שניזוקו 

 על פי נוסחת החישוב הבאה:

מספר הפירות שניזוקו בנזק איכותי במדגם

במדגם הכולל הפירות מספר
 ×  100 =   אחוז הנזק האיכותי 

לעיל אך בכל מקרה  1האיכותי יהיה כמפורט בסעיף אחוז הנזק  ,לעיל האמור למרות .2
שנארזו בפועל בבית הכולל אחוז הפירות לבין  100%הפרש שבין לא יותר מה

 האיכותי הנזק אחוז)להלן : "בתוספת אחוז פרי הבררה  האריזה לשיווק בשוק מקומי
 ."(המתוקן

הסר ספק יובהר, כי אחוז הנזק האיכותי או אחוז הנזק האיכותי המתוקן,  למען .3
, איכותי בנזק הניזוקהלפי העניין, ישמש את המבטח לצורך קביעת הכמות 

 .זה בחוזה לאמור בהתאם העצמית ההשתתפות כמות תופחת זו ומכמות

מבוטח האורז פרי בבית אריזה שלא שייך לחברה שבאמצעותה ביטח את יבוליו אצל  .4
המבטח, חייב לדווח למבטח את שם בית האריזה בו נארז הפרי ומספרו המזהה 

 בבית אריזה זה.

לעיל, במקרים הבאים תתבצע קביעת שיעור  ד'-'ג ניםקט פיםבסעילמרות האמור  .ה
  :הנזק האיכותי על פי הפירוט להלן

במקרים בהם המבוטח משווק את כל הפרי לשוק  :נזק איכותי חמור -שוק מקומי  .1
מעריך שיעור הנזק האיכותי ההמקומי, תתאפשר הערכת הנזק בפרדס וייקבע על ידי 

 ביחס לכלל היבול בחלקה הניזוקהלפרי שניזוק באופן חמור בלבד כמוגדר להלן 
  "(.שיעור הנזק האיכותי החמור ")להלן:

יקבע על פי  פיצויההמעריך יקבע את היבול לקטיף בכל שטח החלקה הניזוקה ו
מהחלקה  היבולבכל כמות  החמור כמוגדר לעיל מכפלת שיעור הנזק האיכותי

על  ,עשייה או לכל אפיק שיווקי אחר שיוסכם על ידי המבטחהניזוקה שתשלח לת
הכמות הנקובה בכל מקרה לא תעלה  .סמך הכמות הנקובה בתעודות משלוח

היבול לקטיף בכל שטח החלקה הניזוקה, לפי קביעת על בתעודות המשלוח 
ערב קרות מקרה הביטוח פרי שניזוק בנזק איכותי חמור הוא פרי שהיה   .המעריך

 פצע עמוק שחדר את הקליפה והגיעהתבטא ב בפרי יצוא והנזקיבאיכות פרי 
  סמ"ר. 1-אלבדו ושהיקף השטח הניזוק גדול מל

במקרים חריגים בהם הסכים המבטח כי כתוצאה מקרות  :פרי שאינו ראוי לאריזה .2
מקרה ביטוח נזקי טבע, הפרי במשלוח לבית האריזה ניזוק ואינו ראוי לאריזה, יקבע 

, לפי תוצאות משלוחי לכל הפרי בחלקה הניזוקהמעריך את שיעור הנזק האיכותי ה
  מעריך.הניסיון בבית האריזה, שיאושרו על ידי 

יקבע על פי  פיצויהו המעריך יקבע את היבול לקטיף בכל שטח החלקה הניזוקה
מהחלקה הניזוקה  היבולבכל כמות  כמוגדר לעיל מכפלת שיעור הנזק האיכותי

על סמך  ,לתעשייה או לכל אפיק שיווקי אחר שיוסכם על ידי המבטחשתשלח 
הכמות הנקובה בתעודות בכל מקרה לא תעלה  .הכמות הנקובה בתעודות משלוח

 .לפי קביעת המעריך לקטיף בכל שטח החלקה הניזוקה, היבולעל המשלוח 
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 נשר פרי שנאסף .2

באיכות  שערב קרות מקרה הביטוח היה פרי פריהמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח עבור  .א
בתנאי שהפרי נאסף ונשלח שיווק טרי שנשר כתוצאה מקרות מקרה ביטוח נזקי טבע, 

תגמולי ביטוח על פי סעיף זה ישולמו אך  לבית האריזה או לתעשייה או לשוק מקומי.
בה ניתן לשווק פרי זה ליצוא, או לשוק  ורק עבור פרי באיכות שיווק טרי, בתקופה

  מקומי.

לא  לעיל הכמות שעבורה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח כאמור בסעיף קטן א' .ב
 תעלה על זו שהוערכה על ידי המעריך כניזוקה.

תגמולי ביטוח עבור נשר פרי שנאסף ישולמו בהתאם לקבוע בנספח א' לחוזה זה, לפי  .ג
 ף.לנשר פרי שנאס פיצויסכום 

 השמדת פרי .3

ולאחר שעבר את מערך המיון בבית כתוצאה מקרות מקרה ביטוח נזקי טבע,  שניזוקפרי 
לו יעוד ביצוא, בתעשייה או בשוק מקומי, יישלח למקום  האריזה ונארז, קבע המעריך כי אין

תגמולי ביטוח  מעריך ובאישורו.הבנוכחות  ,ויושמד לאחר שקילתו ,עליו יחליט המבטח ,ריכוז
של השמדת  פיצויעבור פרי שיושמד ישולמו בהתאם לקבוע בנספח א' לחוזה זה, לפי סכום 

 פרי.

 נזק כמותי .4

, כמוגדר בחוזה זה כאשר בעקבות מקרה ביטוח נזקי טבע נגרם ליבול המבוטח נזק כמותי
ם , המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בהתאלהלן 5למעט נזקי קרה כאמור בסעיף קטן 

של נזק כמותי, ובהתאם לרמת הביטוח שבחר  פיצוילקבוע בנספח א' לחוזה זה, לפי סכום 
הניזוק כמות היבול הכמות שעבורה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח, תהיה המבוטח. 

  .לפי קביעת המעריך

  נזקי קרה .5

 מפוצהבקרות מקרה ביטוח כתוצאה מקרה, יוכל המבוטח בהסכמת המבטח להיות  .א
  מהאפשרויות הבאות: באחת

בתנאי שהפרי נשלח כולו לתעשייה של נשר פרי שנאסף, המירבי  פיצויהלפי סכום  .1
  ו/או לשוק מקומי.

לפי קביעת  בתנאי שאחוז הפרי הניזוק מקרה של נזק כמותיהמירבי  פיצוילפי סכום  .2
בתנאי שכתוצאה מהקרה ו, מסך כל הפרי שטרם נקטף 20%עולה על  המעריך
  לשלוח את הפרי לתעשייה ו/או לשוק מקומי, על פי קביעת המעריך.לא ניתן 

בתנאי שכתוצאה מהקרה , לפרי שנארז של השמדה פיצוי המירבילפי סכום  .3
בכפוף להנחיות ואישור המעריך, והמבוטח השמיד את כל הפרי או המשלוח, 

  לעיל. 3כמפורט בסעיף ב' 

ביטוח, תקבע על סמך הכמות הנקובה הכמות שעבורה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי  .ב
בתעודות משלוח או הכמות שהושמדה, לפי העניין, ובכל מקרה היא לא תעלה על זו 

  שהוערכה על ידי המעריך כניזוקה.

עבור נזקי קרה מותנה בכך שהמבוטח יפעל על פי הוראות המבטח  פיצוילמען הסר ספק, 
 ל ידי המבטח.לגבי קטיף, איסוף ומשלוח הפרי לכל יעד שיקבע ע
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 התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ג

 מוצהר ומוסכם בזה כי בעלת הפוליסה תשלם למבטח את דמי הביטוח כמפורט בחוזה ביטוח זה. .1

בעלת הפוליסה מתחייבת להעביר למבטח רשימה בקובץ מגנטי ובה פרטי המבוטחים,  .2
 המבוטח על פי הזנים השונים.לרבות נתוני השטח של 

המבטח מתחייב להעביר לבעלת הפוליסה דו"ח ממוחשב על פי דרישת בעלת הפוליסה  .3
אצל המבטח על פי הפירוט  בביטוח הבסיסי שיכלול את כל נתוני הביטוח של המבוטחים

 הבא: שם המבוטח, כתובת, זן הגידול, שטח בדונם וסכום תגמולי ביטוח.

 מיד עם היוודעבעלת הפוליסה ו/או המבוטח להודיע על כך למבטח  קרה מקרה הביטוח, על .4
למען הסר ספק, ההודעה  . מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני מחובתו.הדבר

על קרות מקרה הביטוח חייבת להגיע למשרדי המבטח בכל מקרה תוך זמן סביר על מנת 
  טוח.לאפשר הערכת נזק בפרדס סמוך ככל האפשר לקרות מקרה הבי

למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תיחשב כתביעה 
שנמסרה למבטח רק לאחר שנמסרו למבטח פרטים, מסמכים, ידיעות והוכחות כאמור 
בחוזה זה. תוך זמן סביר, לאחר שהמבוטח נדרש לכך, עליו למסור למבטח את המסמכים 

המבטח ואם אלו לא יהיו ברשות המבוטח, לעשות וההוכחות הדרושים לבירור אחריות 
  .כמיטב יכולתו על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח

המבוטח חייב לטפל בשטח ובזן המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט באמצעי  .5
מבוטח, המנע הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים נורמטיבית. 

שלא עשה כן רשאי המבטח, בכפוף להוראות החוק, להפחית את שיעור תגמולי הביטוח 
סעיף בעד הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור שהיה נחסך לו קיים את חובתו על פי 

 קטן זה.

 סייגים להתחייבויות המבטח .ד

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

 .היסדקות הקליפה כתוצאה מנזק פיזיולוגי ,נזקי שפשופים, כתמי כסף בפרי .1

 פרי שנשר כתוצאה מהתמוטטות עקב הבשלת יתר או עקב מזיקים ומחלות. .2

 אובדן או נזק אשר נגרמו מתוך הזנחה על ידי המבוטח או על ידי אדם או גורם כלשהו. .3

 נזק אשר נגרם ליבול לאחר שנקטף. .4

יכולת לקטוף את הפרי מכל סיבה שהיא, למעט במקרה של גשמים מרובים או חוסר  .5
 שיטפון שבגינם לא ניתן יהיה לקטוף את הפרי באמצעים סבירים.

 קרה אביבית הפוגעת בפריחה. .6

 חום כבד הפוגע בפריחה. .7

 נזק תוצאתי או עקיף, מכל סוג שהוא אפילו אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים. .8
צהר בזאת שהנזק הנגרם על ידי הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה מוסכם ומו

יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה של הסיכונים המכוסים 
על פי חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה מכוסה בכל צורה ואופן, 

  ביטוח זה.ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים על פי חוזה 

יובהר, כי נזקי מחלות ומזיקים יכוסו אך ורק במסגרת ביטוח אסונות טבע, 
 על פי חלק ב' לחוזה הביטוח.
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או מי  של המבוטח רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות רשלנות .9
 או פעולה מכוונת או זדונית של המבוטח או מי שפעל על פי הנחיותיו. מטעמו

 מזיקים ומחלות.נזקי  .10

 בשלות יתר. .11

כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת מקרה  .12
 הביטוח.

 רעידת אדמה, התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית. .13

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .14
א הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או ובין אם ל

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 

זה טרור פירושו שימוש באלימות  משטר צבאי או מצב של מצור, טרור. לענין סעיף
מוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי ילמטרות פוליטיות הכולל ש

איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור 
-ברלעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק 

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

הביטוח אינו מכסה השמדות יבול בעקבות הוראה של השירותים להגנת הצומח או כל  .15
 גורם אחר.

 דמי ביטוח .ה

בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח בסכום ובתנאים המפורטים בהסכם  .1
ומהווה חלק  כנספח לחוזה ביטוח זה מצורף, התשלומים שנחתם בינה לבין המבטח

 .בלתי נפרד ממנו

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

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

למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכשה בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו 
נכס מבוטח. לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח כאמור לעיל, ישלם המבוטח 

 של הממשלה.ו/או בעלת הפוליסה למבטח את חלקה 

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 

דע נאותה. עם רכישת הביטוח בקנט, המבוטח המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מי
 מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.

 קביעת המעריך .ו

יקבע על פי הערכתו ו/או על פי דגימה את גובה הנזק ויודיע על כך למבוטח. המבוטח  המעריך .1
, כי תבוצע הערכה נוספת של יום מעת קבלת קביעת המבטח על ידו 15תוך רשאי לדרוש, 

  רך ובמקום עליהם יוסכם בין המבוטח לבין המבטח.הנזק בד

את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי מעריך מטעמו. למרות האמור לעיל, יוכל  .2
המבוטח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן: "הערכה 

על פי תנאי הפוליסה  אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטחחיצונית"( 
והתאפשר למעריך מטעמו לבדוק את הנזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים מקדימים אלה, 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות  לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.
 לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.
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 השתתפות עצמית .ז

 ת יחושב על פי העקרונות המפורטים להלן:שיעור ההשתתפות העצמי .1

מהכמות המשווקת  5%לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח עבור במקרה של נזק איכותי,  .א
 בכל תעודת משלוח בנפרד.

לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח במקרה של נשר פרי שנאסף ו/או נזק כמותי,  .ב
, הן )*( לתקופת הביטוחבכל שטח החלקה הניזוקה הפוטנציאלי מהיבול  5%עבור 

 במקרה של נשר פרי שנאסף והן במקרה של נזק כמותי. 

יובהר, כי תבוצע צבירה של נשר הפרי שנאסף ושל הנזק הכמותי מהחלקה הניזוקה 
במהלך כל תקופת הביטוח, וזאת בכפוף לכך ששיעור הנזק בכל אירוע בכל שטח 

טח החלקה הניזוקה בכל ש מהיבול הפוטנציאלי 2%החלקה הניזוקה עלה על 
 .לתקופת הביטוח )*(

למרות האמור לעיל, במקרה בו החל קטיף, ולפי קביעת המעריך לא ניתן לקבוע  )*(
את היבול הפוטנציאלי כאמור, תחושב ההשתתפות העצמית מהיבול המבוטח 

 בכל שטח החלקה הניזוקה לתקופת הביטוח.

, לעיל 5כאמור בסעיף ב'  קרה זקינלעיל ו/או  3השמדת פרי כאמור בסעיף ב' במקרה של  .ג
, לפיצויהמושמד ו/או מהיבול  מהיבול 10%לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח עבור 

 לעיל, ולפי קביעת המעריך. 5בכפוף לאמור בסעיף ב' 

לעיל,  1למרות האמור בסעיף ז'  השתתפות עצמית לנזק בעת הרחבת תקופת הביטוח: .2
ג' לעיל, יחושב שיעור  4המפורטים בסעיף א' כאשר נגרם הנזק בזנים ובתאריכים 

  ההשתתפות העצמית כמפורט להלן:

מהכמות  10%במקרה של נזק איכותי, לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח עבור  .א
 המשווקת בכל תעודת משלוח בנפרד.

 לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח עבורבמקרה של נשר פרי שנאסף ו/או נזק כמותי,  .ב
, )*( תקופת הביטוחהרחבת הפוטנציאלי בכל שטח החלקה הניזוקה למהיבול  10%

 הן במקרה של נשר פרי שנאסף והן במקרה של נזק כמותי. 

למרות האמור לעיל, במקרה בו החל קטיף, ולפי קביעת המעריך לא ניתן לקבוע  )*(
את היבול הפוטנציאלי כאמור, תחושב ההשתתפות העצמית מהיבול המבוטח 

 החלקה הניזוקה לתקופת הביטוח.בכל שטח 

 5כאמור בסעיף ב'  קרה נזקילעיל ו/או  3השמדת פרי כאמור בסעיף ב' במקרה של  .ג
המושמד ו/או מהיבול מהיבול  15%, לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח עבור לעיל

 לעיל, ולפי קביעת המעריך. 5, בכפוף לאמור בסעיף ב' לפיצוי

למרות האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח  .3
מעונת  הבאות: העונותאו יותר במהלך שש  עונותשלוש ב -הדר נזקי טבע באותו זן פרי 

שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל,  יגדל, (כולל) 2020/21ועד עונת  2015/16
  נוספים, על האמור לעיל. 5% -ב

כמפורט לעיל, כעת יעמוד  5%לדוגמא: במקרה בו שיעור השתתפות עצמית עומד על 
 .10%על 
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 ביטוח אסונות טבע -חלק ב' 

  הגדרות .1

 מקרה ביטוח .א

ליבול המבוטח על פי פרק  שגרם באופן ישיר לנזק כמותיאירוע מהאירועים המצוין דלקמן, 
 , המבוטחים על פי פרק זה:מוחלט לעצים מזן פרי הדר מסויםאו לנזק חלקי או  זה

 בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן בלבד: מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .1

 אירוע אקלימי; .א

 בלבד. זאת בהיקף אזוריאירוע מחלה או תקיפת מזיקים,  .ב

 אלה: ובלבד שהתקיימו כל

פי חוזה זה והסיכון הנזק הכמותי אירע ליבול עונת ההדרים המבוטחת על  (1)
 התרחש לפני תום תקופת הביטוח לזן הרלוונטי הקבוע במבוא לחוזה זה.

 אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח על פי חלק א' לחוזה זה. (2)

 בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן בלבד: מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים .2

 קרה .א
הגדרת ומדידת השירות על פי ומטה,  c0-בשטח הגידול ל רטורהירידת טמפ

 .המטאורולוגי

 ברד. .ב

 סערה .ג
על פי מדידת השירות , מטר/שנייה( 18) קשר 35מהירות רוח העולה על 

 המטאורולוגי.

 שלג. .ד

 חום .ה
 .על פי מדידת השירות המטאורולוגימעלות צלסיוס,  39 -טמפרטורה הגבוהה מ

 שיטפון .ו
בשטחים סמוכים לשטח שמקורם זרימה או הצפה של מי גשמים, ים, אגם או נחל, 

 .ובתנאי שהשטח המבוטח היה מנוקז היטב, הגידול המבוטח

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

ארע נזק חלקי או מוחלט לעצים מניבים מזן פרי הדר מסוים על פי חוזה זה  .א
 והתרחש לפני תום תקופת הביטוח הקבועה במבוא לחוזה זה.

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

 דמי ביטוח אסונות טבע לפרדס מניב .ב

הפרמיה שתשולם למבטח לטון פרי הדר עבור ביטוח אסונות טבע לפרדס מניב על ידי בעלת 
  הפוליסה.

 דמי ביטוח אסונות טבע לפרדס שאינו מניב .ג

הפרמיה שתשולם למבטח לדונם פרדס פרי הדר שאינו מניב, עבור ביטוח אסונות טבע, 
  כמפורט בנספח ז' לחוזה זה ישירות ומראש על ידי המבוטח.
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 היבול המשווק בתקופת הביטוח .ד

כל יבול פרי ההדר לפי זנים ששווק, על פי דיווחי המבוטח, שיתקבלו אצל המבטח על פי תנאי 
חוזה זה ולשביעות רצונו של המבטח, לרבות כמויות פרי הדר שיושמדו על ידי המבטח 

  רי שנאסף ונשר פרי שלא נאסף )נזק כמותי(.באותה עונה, נשר פ

  פרדס מבוטח בביטוח אסונות טבע .ה

שטח פרדס מניב אשר בעלת הפוליסה שילמה בגינו דמי ביטוח אסונות טבע לפרדס מניב, 
ושטח פרדס שאינו מניב אשר המבוטח שילם בגינו דמי ביטוח אסונות טבע לפרדס שאינו 

ברו על ידי בעלת הפוליסה ו/או המבוטח למבטח, מניב, בהתבסס על נתוני השטחים שיוע
  לפי העניין, ועל פי קביעת המעריך.

  העצים המבוטחים בביטוח אסונות טבע .ו

  כל העצים המניבים בפרדס המבוטח בביטוח אסונות טבע.

  תגמולי ביטוח אסונות טבע למבוטח .ז

, באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי הביטוח שישלם המבטח, על פי חוזה זה, לכל מבוטח
  בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לעצים.

 אסונות טבע ליבוליםמירבי  פיצויסכום  .ח

תגמולי הביטוח שישלם המבטח עבור כל טון פרי שנפגע בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע 
  לחוזה ביטוח זה. ג'ליבולים, כמפורט בנספח 

 םאסונות טבע לעצימירבי  פיצויסכום  .ט

תוספת בלחוזה ביטוח זה,  ג'או שיקומו כמפורט בנספח  פרדסהמירבי לעקירת  הפיצויסכום 
, עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מהיבול המבוטח לשטח הניזוק 70% עד עבורפיצוי 

  שנים. משלושלא יותר ומחודשת 

 תום תקופת ביטוח יבולים ולעצים .י

  העניין.לחלק המבוא לחוזה זה, לפי  4כאמור בסעיף א' 

 נזק כמותי .יא

  -בהיקף העולה על העדר יבול ו/או אבדן יבול, 

  העצמית. בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות -בחלקה  .1

 ; פרדסהעצמית בכל שטח ה בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות - פרדסב .2
שטח החלקות הניזוקות סך אם עלה החלקות הניזוקות בלבד אך ורק  עבור -לחילופין 

, ובלבד שהיקף הנזק בכל אחת מהחלקות המניב הפרדסכל שטח סך מ 15%על 
 הניזוקות עולה על שיעור ההשתתפות העצמית.

 אירוע אקלימי .יב

 תופעת טבע אקלימית שאינה מעשה ידי אדם.

 היקף אזורי .יג

  משטחי החלקות של אותו זן באזור גיאוגרפי כמוגדר במפות המבטח. %50לפחות 

 נזק חלקי לעצים .יד

שטח הניזוק עצים שבמעריך כי יש לבצע בהנזק לעצים מזן פרי הדר מסוים אשר בגינו קבע 
פעולות נוספות החורגים באופן מהותי מהטיפול שעל /או בעצים וחיתוך ענפים מרכזיים 
  .העצים הניזוקיםשל וכתוצאה מכך יגרם העדר יבול , המבוטח לבצע מדי שנה

 נזק מוחלט לעצים .טו

מעריך כי יש לעקור את העצים בשטח הנזק לעצים מזן פרי הדר מסוים, אשר בגינו קבע 
  .לשנה אחת לפחותוכתוצאה מכך יגרם העדר מוחלט של יבול העצים הניזוקים הניזוק 
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 פרדס .טז

  סך כל החלקות הנטועות באותו זן של פרי הדר.

 אזור גיאוגרפי נפגע .יז

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

 היבול החסר .יח

. במידה ליבול שנותר לקטיף ההפרש בין היבול המבוטחבמידה וכל השטח המבוטח ניזוק אזי 
ולא כל השטח המבוטח ניזוק אזי ההפרש שבין היבול המבוטח ליבול שנותר לקטיף בשטח 

  .הניזוק לכל זן בנפרד

 שיעור הנזק למבוטח .יט

  בוטח כשהוא מחולק ביבול המבוטח.היבול החסר למ

 שטח העצים הניזוקים .כ

שטח הפרדס המבוטח בביטוח אסונות טבע שאירע בו מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים, כפי 
 מעריך.השקבע אותו 

 היבול המבוטח .כא

לכל זן פרי הדר בנפרד, לפי רשימת הזנים המוגדרים , היבול הנורמטיבי בטון לדונם .1
שטח כפול ה ,זה לחוזה' ב בנספח כמפורט, הפרדסבהתאם לגיל ו בנספח ב' לחוזה זה,

 .המבוטח
למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו 

או יותר במהלך שש עונות עונות שלוש בארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים 
, יופחת היבול הנורמטיבי כולל() 2020/21ועד עונת  2015/16מעונת  :הבאותהביטוח 

 ., לפי גילו, כמפורט בנספח ב' לחוזה זההפרדסמהיבול הנורמטיבי של  70%ויעמוד על 

בביטוח  המבוטחות הפרדסו חלק מחלקות למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם ניזוק .2
כל שטח סך מ 15%-גדול מ שטח החלקות הניזוקותסך ובתנאי כי  ,אסונות טבע

בחלק הניזוק  המניב יחושב היבול המבוטח לצורך תשלום תגמולי הביטוח הפרדס
א' לחלק ב' לחוזה זה להלן, ישולמו על פי שיעור  2, ותגמולי הביטוח כאמור בסעיף בלבד

   הנזק והיבול החסר בחלק הניזוק בלבד.

 חלקה .כב

ו/או  מטר 3עולה על  שרוחבה המופרד על ידי דרך חקלאיתפרי הדר באותו זן נטוע השטח 
 .ו/או זן פרי הדר אחר גידור ו/או גידול חקלאי אחר

 היבול הכולל .כג

בוטח שיווק בפועל בתקופת הביטוח בהתבסס על מסמכים מכל יבול פרי ההדר מזן מסוים שה
שיידרש המבוטח להציג על ידי המבטח בתוספת כמות פרי ההדר מאותו הזן שאושרה 

 .הביטוח במסגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח כניזוקה

  היבול שנותר לקטיף .כד

היבול בטון שעל פי קביעת המעריך היה ראוי לקטיף בשטח המבוטח, לכל זן גידול בנפרד 
 להלן, בתוספת כמות הפרי שאושרה כניזוקה 3א'2ולכל חלקה בנפרד, הכל כמפורט בסעיף 

 .הביטוח במסגרת חלק א' לחוזה בתקופת הביטוח

 חלקה ניזוקה .כה

חלקה בה נגרם נזק כמותי בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית המפורט בחוזה 
 הביטוח.

 השטח המבוטח .כו

בחזקת המבוטח, אותו ביטחה בעלת הפוליסה אצל ושטח הנטוע פרי הדר הנמצא בבעלות 
ובכל , לפי פירוט הזנים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה, לכל זן פרי הדר בנפרד, המבטח

  .פי קביעת המעריךלמקרה לא יותר מהשטח בפועל 
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 התחייבויות המבטח .2

  תגמולי הביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים .א

בתמורה להתחייבות בעלת הפוליסה לתשלום דמי ביטוח, ובכפיפות לכל התנאים,  .1
, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים תוך הסייגים וההחרגות הכלולים בחוזה זה

תגמולי ביטוח  באמצעות בעלת הפוליסה , ישלם המבטח למבוטחהביטוחתקופת 
אסונות טבע ליבולים כאמור בנספח ג' לחוזה זה, על  פיצויבסכום השווה למכפלת סכום 

ובניכוי השתתפות עצמית פי רמת הביטוח שבחר בה המבוטח, ביבול החסר למבוטח, 
  להלן. 6כמוגדר בסעיף 

מוסכם בזאת, כי לעניין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים בגין מחלה או תקיפת מזיקים,  .2
תגמולי ביטוח אסונות טבע ליבולים  באמצעות בעלת הפוליסה ישלם המבטח למבוטח
של כל  החסר, עבור היבול על פי תנאיו ובמגבלותיו( לעיל, 1כאמור בסעיף קטן א' )

דס מבוטח הנמצא באזור גיאוגרפי נפגע, או בפרדס מבוטח הנמצא באזור מבוטח בפר
ובלבד שהחלקות שנפגעו באזורים אלה נמצאות בצמידות גיאוגרפי שלא נפגע 

  מוחלטת לשטחי אזור גיאוגרפי נפגע.

המעריך את גודל השטח בפועל וגודל השטח הניזוק,  לצורך חישוב שיעור הנזק יקבע א. .3
יקבע ועל פי הערכתו ו/או על פי דגימה, בסמוך לאחר אירוע הנזק ובזמן הקטיף, 

ואת היבול שנותר  הנזק בעונתבמידת האפשר את פוטנציאל היבול בשטח הניזוק 
כמוגדר  לקטיף בפרדס המבוטח בביטוח אסונות טבע לכל זן פרי הדר בנפרד

  .זה בחוזה

 תעשה על ידי המעריך. מובהר כי הקביעה הסופית של היבול שנותר לקטיף ב. 
ר בפני המבטח על הקביעה הסופית של היבול שנותר עהמבוטח יהיה רשאי לער

לקטיף, בתנאי שבמועד הגשת ערעורו ניתן עדיין לבצע הערכת יבול נוספת 
 בשטח.

 .היבול הכולל כמוגדר בחוזה זהבכל מקרה לא יפחת היבול שנותר לקטיף על  ג. 

ן שטחסך חלקות אשר החלק מרק  בו ניזוקו המבוטח פרדסנזק כמותי ל בו ארעבמקרה  .4
חישוב תגמולי הביטוח ייעשה רק המניב,  הפרדסכל שטח סך מ 15%הכולל עולה על 

  לאותן חלקות ניזוקות כמוגדר לעיל.

המעריך יערוך דו"ח בו יפרט את ממצאיו, וימציא העתק מדו"ח זה למבוטח. כל מבוטח  .5
ימים מיום קבלת דו"ח המעריך ולא יאוחר  14תוך יהא רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 

, ביצוע בדיקה נוספת של השטחים הניזוקים וביצוע הערכה נוספת של מתחילת הקטיף
 היבול שנותר בהם לקטיף.

  ח במקרה ביטוח אסונות טבע לעציםתגמולי הביטו .ב

בתמורה להתחייבות בעלת הפוליסה לתשלום דמי ביטוח, ובכפיפות לכל התנאים,  .1
, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לעצים תוך הסייגים וההחרגות הכלולים בחוזה זה

במבוא לחוזה זה,  4תקופת הביטוח, ולא יאוחר ממועד סיום הביטוח כמפורט בסעיף א' 
תגמולי ביטוח אסונות טבע לעצים לפי  באמצעות בעלת הפוליסה ישלם המבטח למבוטח

בניכוי השתתפות לעצים בשטח הניזוק, כמפורט בנספח ד' לחוזה זה,  פיצויהסכומי 
  להלן. 6עצמית כמוגדר בסעיף 

שאינו  מורחבלמען הסר ספק, ביטוח אסונות טבע לעצים שאינם מניבים הנו ביטוח  .2
אותו רכשה בעלת הפוליסה במסגרת חוזה ביטוח זה. כל  הבסיסינכלל בביטוח 

מבוטח יהיה זכאי לרכוש ביטוח זה תמורת תשלום דמי ביטוח ישירות ומראש למבטח 
 .כמפורט בנספח ז' לחוזה ביטוח זה ובכפוף לאישור המבטח

בכתב, אשר העתק ממנו שטח הנזק לעצים יקבע על ידי המעריך והוא יוציא על כך דו"ח  .3
  מסר לידי המבוטח.יי

ימים מיום  21כל מגדל יהיה רשאי לדרוש, בהודעה למבטח ולבעלת הפוליסה תוך  .4
  מעריך ביצוע הערכה נוספת של שטח הנזק לעצים.הקבלת דו"ח 
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  התחייבות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .3

הביטוח הנקובים בחוזה ביטוח מוצהר ומוסכם בזה כי בעלת הפוליסה תשלם למבטח את דמי  .א
  זה.

בעלת הפוליסה מתחייבת להעביר למבטח רשימה ובה פרטי המבוטחים, לרבות נתוני  .ב
 השטח של המבוטח על פי הזנים השונים.

בעלת הפוליסה ו/או המבוטח מתחייבים להעביר למבטח כל מידע שיידרש לגבי היבול  .ג
  המבוטח.

ימים ממועד מקרה הביטוח  7למבטח טלפונית תוך בעלת הפוליסה ו/או המבוטח יודיעו  .ד
ימים לפני תחילת הקטיף של כל זן. מובהר בזאת, כי הודעת  10-או גילויו ולא יאוחר מ

הנזק הנה תנאי מהותי בחוזה זה, ותכליתה לאפשר למבטח לקבוע ולהעריך את חבותו 
  לתשלום תגמולי ביטוח, ועל מנת להתרשם בעצמו מסוג הנזק ומהיקפו.

מובהר ומוסכם בזאת, כי בהעדר טעם מיוחד לכך, אם לא ייתן המבוטח ו/או בעלת  .ה
הפוליסה הודעת נזק כאמור, ולא יוכיחו בראיות אובייקטיביות ישירות וברורות את סוג 
הנזקים והיקפם בפועל בסמוך למועד התרחשותם, ייחשב הדבר כאילו נמנע מהמבטח 

  לברר חבותו ויחולו הוראות החוק.

טח חייב לטפל בפרדסי ההדרים וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי המבו .ו
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 

וטח שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי מב הסביר בנסיבות המקרה.
 הביטוח להם זכאי המבוטח עד כדי השיעור שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו

  על פי סעיף זה.

  דמי ביטוח אסונות טבע .4

בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח בסכום ובתנאים המפורטים בהסכם  .א
 ומצורף כנספח לחוזה ביטוח זה.התשלומים שנחתם בינה לבין המבטח 

שאינו מניב בגין ביטוח אסונות טבע  פרדסללמרות האמור לעיל, דמי ביטוח אסונות טבע  .ב
לחוזה, ישולמו על ידי כל מבוטח רלוונטי, כתנאי לקיום הביטוח,  ז'לעצים, כמוגדר בנספח 

  ע המבטח.שאינו מניב, באופן ובמועדים שיקב פרדסהישירות לידי המבטח בגין כל שטח 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח אסונות טבע על פי פרק ב' לחוזה זה, מהווים  .ג
מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים, אשר ישולמו למבטח בגין ביטוח אסונות  20%רק 

( תשולם 80%טבע על פי חלק ב' לחוזה זה, ויתרת דמי ביטוח אסונות טבע הכוללים )
והממשלה לא תשתתף כאמור בדמי הביטוח, אזי במידה  למבטח על ידי הממשלה.

  .המבוטח מתחייב לשאת בתשלום יתרת דמי הביטוח למבטח

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

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

  מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
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 סייגים להתחייבויות המבטח .5

 חל במקרים הבאים: למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי פרק זה לחוזה הביטוח אינו מכסה ואינו

, של המבוטח רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות רשלנותהזנחה ו/או  .א
 בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק.

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

 לאחר שנקטף.כל נזק ליבול  .ג

 אירוע נזק שאינו נזק כמותי. .ד

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

שטר עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, מ
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 ילמטרות פוליטיות הכולל ש
קשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור איש או אנשים הפועלים בשם או ב

-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 

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

 יקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, כימי או ביולוגי מכל סיבה שהיא.ב .ז

 עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו. .ח

תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר ארעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח  .ט
 המבוטח.

 גניבה. .י

 מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול. .יא

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

 ח אדם מסיבה כלשהי.ומחסור בכ .יג

 נזקי מחלות ומזיקים שפגיעתם בעצים תגרום אובדן יבול. .יד

בכל אזורי הארץ, למעט  מהזן סטאר רובי יה וחום לעצים באשכולית אדומהינזקי פטר .טו
 .אזור השרון ועמק חפר

 המכוסים על פי פרק זהכל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון, שלא הוגדר במסגרת הסיכונים  .טז
 ח, כמפורט בסעיף ההגדרות לעיל.לחוזה הביטו

 נזק עקיף או תוצאתי, אפילו אם נבע מסיכון המכוסה במסגרת חוזה זה. .יז

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

או כל הביטוח אינו מכסה השמדות יבול בעקבות הוראה של השירותים להגנת הצומח  .יט
 גורם אחר.
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   שיעור ההשתתפות העצמית .6

  :שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע ליבולים .א

 30%שיעור ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים יהא  .1
  מהיבול המבוטח.

המבוטח בביטוח  הפרדסמחלקות לעיל, כאשר בחלק  1א'  ןקט ףלמרות האמור בסעי .2
שטח סך שאסונות טבע, עולה שיעור הנזק על שיעור ההשתתפות העצמית, ובלבד 

המניב, תחושב ההשתתפות  הפרדסכל שטח סך מ 15% החלקות הניזוקות עולה על
 בלבד. של החלקות הניזוקותלעיל, מתוך היבול המבוטח  1העצמית לפי סעיף קטן א' 

 ותהמבוטחשטח החלקות הניזוקות סך בו כי בכל מקרה  ,למען הסר ספק מובהר
, תחושב המניב הפרדסכל שטח סך מ 15%-בביטוח אסונות טבע יהא קטן מ

  .המניב הפרדסשל כל השטח  ההשתתפות העצמית מכל היבול המבוטח

 שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע לעצים .ב

טבע לעצים  ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אסונותלמרות המותנה בחוזה זה, 
, מסכום הביטוח לפיו משולמים תגמולי הביטוח לכל זן פרי הדר 5%תהא בשיעור של 

ואולם בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות העצמית כמוגדר בסעיף זה על סכום הביטוח לפיו 
 דונם לכל זן פרי הדר.  10משולמים תגמולי הביטוח עבור 

כולל את הוצאות העקירה או  -הביטוח" "סכום הביטוח לפיו משולמים תגמולי  -לעניין זה 
מהיבול  70% עד השיקום, לפי העניין, כמפורט בנספח ד' בתוספת סכום הפיצוי עבור

 .ולא יותר משלוש שנים עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מחודשתהמבוטח, 

למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו אירע נזק חלקי ונזק מוחלט, יחושב סכום הביטוח 
   ושבים תגמולי הביטוח לכל השטח המבוטח לכל זן בנפרד באופן יחסי.לפיו מח
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 תנאים כלליים

 תחולת החוק .1

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

 פרשנות  .2

ביטויים ותניות בחוזה זה, שנוהגים להשתמש בהם במגזר החקלאי, בענף גידול הדרים יפורשו 
 המקצועי הניתן להם על ידי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות במגזר זה. לפי הפירוש

 חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון .3

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט באמצעי המנע הידועים,  .א
ועל פי הוראות והמלצות של המדריכים והגורמים  המקובלים והאפשריים בענף הסבירים,

 , שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים נורמטיבית.המקצועיים שבמשרד החקלאות ופיתוח הפכר

מבוטח, שלא עשה כן, רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח בשיעור שהיה נחסך לו  .ב
 קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

על המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה הותנה בחוזה ביטוח זה, ש .ג
מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שקבע לכך המבטח, יראה בכך המבטח 

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

 חובת הגילוי של בעלת הפוליסה והמבוטח ומשמעותה המשפטית .4

צא על סמך התשובות, והמצגים שנתנו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח, לרבות חוזה ביטוח זה הו .א
על ידי תשובות בכתב למבטח לשאלות עליהן נשאל המבוטח בהצעת הביטוח ששימשה בסיס 

 לחוזה זה.

המבוטח ו/או בעלת הפוליסה יגלו למבטח, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי מהותי תוך זמן  .ב
לא גילו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה הלן: "החמרת הסיכון"(. סביר מעת שנודע להם על כך )ל

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

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

 תיאור הזן המבוטח, לרבות תיאור השטח המבוטח. .1

 זהות הבעלים ו/או המחזיקים בבתי הצמיחה ובגידול המבוטח. .2

 נזקים שקרו לפרי ההדר ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף, ואשר היו בידיעת המבוטח. .3

שקיימים בחצרי המבוטח אמצעי בטיחות או אמצעים להקלת סיכונים ומניעת מקרי ביטוח,  .4
  או הוסכם על התקנתם.
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 :תביעה לתגמולי ביטוח וחובת שיתוף הפעולה של בעלת הפוליסה או המבוטח עם המבטח .5

על המבוטח ועל בעלת הפוליסה למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרשו לכך, על חשבונם,  .א
ברשותם, עליהם לעזור את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם 

 למבטח, ככל שיוכלו להשיגם.

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

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

 ממצאי המעריך ימסרו למבוטח. .2

חלק המבוטח על ממצאי המעריך, עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח בכפוף  .3
 לאמור לעיל, והמבטח ישלח מטעמו מעריך נוסף לצורך קביעה חוזרת.

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

המבוטח יאפשר לעובדי המבטח ו/או מי מטעמו להיכנס לחצריו לצורך כל הדרוש לקיום חוזה  .ה
ביטוח זה. מבוטח שלא יעשה כן, ייחשב כמי שהפר את חובת שיתוף הפעולה שלו עם המבטח, 
  ולמבטח תהיה הזכות לפטור מתשלום תגמולי הביטוח או להפחתתם, בכפוף להוראות החוק.

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

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

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

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או  .ט
פטור המבטח מחבותו. לעניין זה  -בכוונת מרמה  בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה

יובהר, כי נתוני המגדלים אשר הועברו למבטח על ידי בעלת הפוליסה, מבוססים על נתונים 
  שהועברו לבעלת הפוליסה ישירות על ידי המבוטחים עצמם ועל אחריותם.

 תקופת ההתיישנות .6

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

 ביטוח כפל .7

אם בעת קרות מקרה הביטוח לגידול המבוטח, יהיה קיים לגביהם ביטוח או ביטוחים אחרים 
לתקופות ביטוח חופפות, על המבוטח ובעלת הפוליסה להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה 

תף בסכום הביטוח החופף עם שאר המבטחים המבטח ישתביטוח הכפל או נודע לו עליו. 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבות המבטח כלפי המבוטח יחד  בהתאם ליחס בין סכומי הביטוח.

  ולחוד עם המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.
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  הצמדה .8

מוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכומים אשר יחושבו על פי נספח א' לחוזה זה, הינם סכומי  .א
 .המירביים פיצויה

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי הסכומים הנקובים בנספחי החוזה הינם סכומי הפיצוי או השיפוי  .ב
 המירביים ודמי הביטוח אשר הצדדים מסכימים להם מראש. 

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

 קיזוז חובות .9

שבעלת הפוליסה ו/או המבוטח חייבים למבטח בין בגין חוזה ביטוח זה ובין  קצובים חובות
במידה בגין חוזה ביטוח אחר, ניתנים לקיזוז, כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח. כמו כן, 

את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו רשאי המבטח לקזז , וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב
  מהמבוטח גם אם טרם הגיעו מועד תשלומם.

  תחלוף .10

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

  התגמולים ששילם.

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

  לי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה.העניין, על פי שיעור תגמו

קיבלו המבוטח או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף  .ג
לא יעשו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כל פשרה, ויתור או  זה, עליהם להעבירו מיד למבטח.

עשו  ובכתב.פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, אלא אם אישר זאת המבטח מראש 
המבטח ו/או בעלת הפוליסה איזו מהפעולות הרשומות לעיל, ללא אישור המבטח, יפצו את 

  המבטח בגין הנזקים שנגרמו לו.

אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא  הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד
  ביד ועובד שביניהם.היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מע
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  בוררות .11

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

  לפנות לבוררות.

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

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

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

  ועדת הבוררות"(.

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

  על הבוררות לא יחול הדין המהותי.  .ו

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

  בוררות יחולו הוראות חוזה זה.על ה .ח

המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי  .ט
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  30וליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך הפ

  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  .י
הבוררים שאינם משמשים כיו"ר, כמפורט בסעיף הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני 

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.

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

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

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

 לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי מהצדדים.
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  תגמולי הביטוח .12

בעלת הפוליסה אלא אם זו למבוטח באמצעות תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח ישולמו  .א
יום מהיום שהיו בידי המבטח  30בתוך  ו כאמור. תגמולי הביטוח ישולמתבקש אחרת בכתב

  .המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו

המסמכים והנתונים הדרושים לברור חבות המבטח לחוזה ביטוח זה הינם כל המסמכים  .ב
והנתונים שיתבקשו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה להציג למבטח, לרבות פרטיכל השמדה, 

  שבבעלותו. הפרדסשטחי  נתוני שיווק, הצהרת המבוטח על

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

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

  ביטול הביטוח .13

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

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

ה תאו ניס הביטוח את חוזה ההפר שבעלת הפוליסהתום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה 
ופה יחסית לתק דמי הביטוח את סכום לבעלת הפוליסההמבטח  ישיבלהונות את המבטח, 

  שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

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

במקרה   .תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח כאמור לעיל
 10%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 בפועל.

רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני  בביטוח המורחב על פי נספחי החוזה, המבוטח .ג
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.

ה, מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כול 50%במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו 
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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 ביטוח יתר .14

ר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של הגידול עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאח
או השטח המבוטח, רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס 
בקרות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי 

  הביטוח לתקופה הרלוונטית.

 ביטוח חסר .15

זן פרי הדר מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי היבול הפוטנציאלי של  .א
, שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח, גדול מהיקף היבול כלשהו בשטח החלקה הניזוקה

, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין בשטח החלקה הניזוקה המבוטח
 .הפוטנציאלילבין היבול  המבוטחהיבול 

, כיסויכגדל תחת  שבוטח הניזוק הגידולבזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי  מוסכם .ב
גדל בפועל תחת שטח פתוח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין שיעור 

לפי  הפרמיות ששולם לבין שיעור הפרמיות שהיה אמור להיות משולם עבור הגידול
 .הוראות חוזה הביטוח

 קריאת סרק .16

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

 לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.

 הודעות .17

 אביב.-, תל74הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין 
למבוטח תימסר  .יהוד 40רחוב העצמאות הודעה של המבטח לבעלת הפוליסה תימסר למענה: 

לפי המען האחרון הידוע למבטח. הודעה, שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב 
 שעות אחר שנשלחה. 72כהודעה, שנמסרה לנמען 
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 3202/2202לעונת הדרים נספח א' לחוזה ביטוח 

 המירביים לביטוח נזקי טבע )חלק א'( פיצויהטבלת סכומי 
 ש"חהסכומים לטון פרי ב

 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק כמותי

פרי  נשר
 שנאסף

 נזק איכותי

 430 290 430 580 אדמוני 25

 610 460 610 710 אודם 95

 1,100 850 1,100 1,320 אור 31

 610 460 610 710 אורה 34

 440 290 440 530 אלנדייל 20

 550 140 550 670 אפילים )ולנסיה( 2

 500 190 500 560 אשכולית אדומה  48

 350 210 350 410 אשכולית לבנה  4

 550 300 550 800 הדס 24

 450 340 450 530 המלין 86

 550 250 550 670 טבורי 3

 550 250 550 670 טבורי אפיל  35

 550 250 550 670 סמי טבורי 94

 550 250 550 670 טבורי ציפי 67

 550 250 550 670 טבורי קרה קרה 93

 550 250 550 670 טבורי ראוסטנברג 66

 550 340 550 680 טופז )מנדור( 11

 180 70 180 260 טמפל 13

 240 120 240 320 טרויטה 6

 440 290 440 530 יפית 96

 550 410 550 680 ליים 52

 550 250 550 670 ליין לייט 21

 270 200 270 440 (2לימון ) 5

 870 0 870 0 ( 4לימקוואט ) 26

 700 530 700 820 )סיגל( מאמה 39

 700 490 700 800 מור 36

 550 360 550 660 (מגד) מורקוט 16

 550 220 550 680 מידנייט 38

 430 290 430 580 מיכל 10

 550 300 550 700 מינאולה 15

 550 410 550 640 מירב 87
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 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק כמותי

פרי  נשר
 שנאסף

 נזק איכותי

 550 360 550 660 נובה )סנטינה( 19

 550 310 550 630 ניוהול 33

 550 370 550 740 סצומה 98

 700 470 700 940 )אורית( עדן 18

 700 470 700 940 עידית 91

 500 370 500 580 עליזה 88

 370 240 370 410 פומלו 8

 550 390 550 580 אדוםפומלו  82

 450 280 450 500 (1פומלית ) 81

 450 340 450 530 פזית 85

 870 0 870 0 (4קומקוואט ) 17

 430 290 430 580 קליפים 12

 290 160 290 420 קלמנטינה 9

 430 290 430 580 קרוולהייס 22

 550 370 550 740 ראשון 37

 220 150 220 260 (3) שונים 99

 300 120 300 370 שמוטי 1

 550 220 550 680 תפוז דם 92

יהיו  - )כולל( 30/11/2022החל מיום  או שאמור היה להיות משווק לפרי ששווקטבע  נזקיקרות ב (1)
 .לעיל מהרשום בטבלה 10%-נמוכים ב המירביים סכומי הפיצוי

 יצי, לימון יבול חורפי ולימון קיץ בבקעה ובערבה.ייבול קלימון  :כולל (2)

לא כולל אתרוגים. יובהר, כי ביטוח אתרוגים הנו ביטוח מורחב בלבד לפי נספח י' לחוזה  (3)
 ביטוח זה. 

 הביטוח הנו לפי הוראות נספח ו' לחוזה הביטוח. (4)

מירביים באופן  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצויהלמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי 
יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה על פיהם  פיצויהשבכל מקרה סכומי 

 הממוצעת שתתקבל בפועל עבור כל זן פרי בתקופת הביטוח לזן, הנמוך מביניהם.
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 3202/2202לעונת הדרים נספח ב' לחוזה ביטוח 

 בטון לדונם -טבלת נתוני יבול מבוטח לפי זן לביטוח נזקי טבע )חלק א'( 
 בנפרד זן כל שיווק ואפיקי

קוד 
 גידול

 הזן

( 5אפיק שיווק )
 )מקומי / 
 ייצוא / 

 (שוק מקומי

 שנת
ניבה 

 ראשונה

 שנת
 ניבה 
 שניה

 שנת
ניבה 

שלישית 
 ואילך

 2.20 1.20 0.50 מקומי אדמוני 25

 2.70 1.20 0.50 מקומי אודם 95

 2.90 1.20 0.50 ייצוא אור 31

 2.50 1.20 0.50 מקומי אורה 34

 3.00 2.00 0.50 מקומי אלנדייל 20

 1.50 1.25 1.00 מקומי אפילים )ולנסיה( 2

 4.50 2.60 1.50 ייצוא אשכולית אדומה 48

 5.00 3.00 1.50 ייצוא אשכולית לבנה 4

 2.60 1.20 0.50 ייצוא הדס 24

 4.50 2.00 0.50 מקומי המלין 86

 1.70 1.50 0.50 מקומי טבורי 3

 1.70 1.50 0.50 מעורב  ( 4) טבורי אפיל 35

 1.70 1.50 0.50 מקומי טבורי סמי 94

 1.70 1.50 0.50 מעורב טבורי ציפי 67

 1.60 1.25 1.00 מקומי טבורי קרה קרה 93

 1.70 1.50 1.00 מעורב טבורי ראוסטנברג 66

 1.50 1.25 1.00 מקומי טופז )מנדור( 11

 2.70 2.00 1.00 מקומי טמפל 13

 2.80 2.00 1.00 מקומי טרויטה 6

 2.20 2.00 1.00 מקומי יפית 96

 1.50 0.80 0.50 מעורב ליים 52

 1.70 1.50 1.00 מקומי ליין לייט 21

 1.50 1.25 1.00 מקומי (1) לימון 5

 2.00 0.75 0.50 מעורב (3) לימקוואט 26

 2.20 1.20 0.50 ייצוא )סיגל( מאמה 39

 1.60 1.00 0.50 מקומי מור 36

 1.60 1.50 0.50 מקומי (מגד) מורקוט 16

 1.70 1.50 1.00 מקומי מידנייט 38

 2.50 1.50 0.50 מקומי מיכל 10

 3.50 1.50 1.00 ייצוא מינאולה 15

 2.50 1.50 0.50 מקומי מירב 87

 2.90 1.80 0.50 ייצוא נובה )סנטינה( 19

 1.70 1.50 1.00 מקומי ניוהול 33



28 

קוד 
 גידול

 הזן

( 5אפיק שיווק )
 )מקומי / 
 ייצוא / 

 (שוק מקומי

 שנת
ניבה 

 ראשונה

 שנת
 ניבה 
 שניה

 שנת
ניבה 

שלישית 
 ואילך

 2.20 1.50 0.50 מקומי סצומה 98

 2.00 1.50 0.50 ייצוא )אורית( עדן 18

 1.50 1.25 0.50 מקומי עידית 91

 2.40 1.50 0.50 ייצוא עליזה 88

 2.20 2.00 0.50 ייצוא פומלו 8

 1.70 1.50 0.50 ייצוא פומלו אדום 82

 3.20 2.00 1.00 ייצוא פומלית 81

 2.60 2.00 1.00 מקומי פזית 85

 2.00 0.75 0.50 ייצוא ( 3) קומקוואט 17

 1.50 1.25 0.50 מקומי קליפים 12

 2.00 1.50 0.50 מקומי קלמנטינה 9

 1.80 1.25 0.50 מקומי קרוולהייס 22

 2.20 1.50 0.50 מקומי ראשון 37

 1.70 1.00 0.50 מקומי (2) שונים 99

 2.70 2.00 1.00 מקומי שמוטי 1

 1.50 1.25 1.00 מקומי תפוז דם 92

ולימון קיץ  יבול חורפילימון , ציייבול קיהנו יבול הלימון השנתי הכולל לימון יבול הלימון  (1)
  .בבקעה ובערבה

לא כולל אתרוגים. יובהר, כי ביטוח אתרוגים הנו ביטוח מורחב בלבד לפי נספח י' לחוזה  (2)
 ביטוח זה. 

 הביטוח הנו לפי הוראות נספח ו' לחוזה הביטוח. (3)

מהנקוב בטבלה לעיל בטבורי אפיל בלבד  70%של הזן קמבריה יהיו  המבוטחיםהיבולים  (4)
 לכל שנות הניבה.

זן שלא מופיע בטבלה, אפיק השיווק שלו ייקבע על ידי המבטח, בתיאום עם שירותי ההדרכה  (5)
 במשרד החקלאות.

למען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים  -
שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים  פרדסלנורמטיביים 

 המקובלים בענף.

למען הסר ספק יובהר, כי שנת היבול הראשונה בפרי הדר הנה השנה השלישית מהנטיעה,  -
, ושנת היבול הראשונה בפרי הדר שעבר 2020בשנת  יוניעד סוף חודש דהיינו נטיעות שבוצעו 

 .2021ממועד ביצוע הפעולה, דהיינו פעולה שבוצעה בשנת  נייה/שילוד הנה השנה הש החלפת זן
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 (4) בטון לדונם -ל מבוטח לפי זן לביטוח אסונות טבע )חלק ב'( טבלת נתוני יבו

קוד 
 גידול

 הזן
 שנת

ניבה 
 ראשונה

 שנת
 ניבה
 שניה

 שנת
 ניבה

שלישית 
 ואילך

 2.20 1.20 0.50 אדמוני 25

 2.70 1.20 0.50 אודם 95

 2.50 1.20 0.50 (3) אור 31

 2.50 1.20 0.50 אורה 34

 3.00 2.00 0.50 אלנדייל 20

 1.50 1.25 1.00 אפילים )ולנסיה( 2

 4.50 2.60 1.50 אשכולית אדומה 48

 5.00 3.00 1.50 אשכולית לבנה 4

 2.60 1.20 0.50 הדס 24

 4.50 2.00 0.50 המלין 86

 1.70 1.50 0.50 טבורי 3

 1.70 1.50 0.50 (4)טבורי אפיל  35

 1.70 1.50 0.50 טבורי סמי 94

 1.70 1.50 0.50 טבורי ציפי 67

 1.60 1.25 1.00 טבורי קרה קרה 93

 1.70 1.50 1.00 טבורי ראוסטנברג 66

 1.50 1.25 1.00 טופז )מנדור( 11

 2.70 2.00 1.00 טמפל 13

 2.80 2.00 1.00 טרויטה 6

 2.20 2.00 1.00 יפית 96

 1.50 0.80 0.50 ליים 52

 1.70 1.50 1.00 ליין לייט 21

 1.50 1.25 1.00 (1) לימון 5

 2.00 0.75 0.50  לימקוואט 26

 2.20 1.20 0.50 )סיגל( מאמה 39

 1.60 1.00 0.50 מור 36

 1.60 1.50 0.50 (מגד) מורקוט 16

 1.70 1.50 1.00 מידנייט 38

 2.50 1.50 0.50 מיכל 10

 3.50 1.50 1.00 מינאולה 15

 2.50 1.50 0.50 מירב 87

 2.90 1.80 0.50 נובה )סנטינה( 19

 1.70 1.50 1.00 ניוהול 33
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קוד 
 גידול

 הזן
 שנת

ניבה 
 ראשונה

 שנת
 ניבה
 שניה

 שנת
 ניבה

שלישית 
 ואילך

 2.20 1.50 0.50 סצומה 98

 2.00 1.50 0.50 )אורית( עדן 18

 1.50 1.25 0.50 עידית 91

 2.40 1.50 0.50 עליזה 88

 2.20 2.00 0.50 פומלו 8

 1.70 1.50 0.50 פומלו אדום 82

 3.20 2.00 1.00 פומלית 81

 2.60 2.00 1.00 פזית 85

 2.00 0.75 0.50  קומקוואט 17

 1.50 1.25 0.50 קליפים 12

 2.00 1.50 0.50 קלמנטינה 9

 1.80 1.25 0.50 קרוולהייס 22

 2.20 1.50 0.50 ראשון 37

 1.00 1.00 0.50 (2) שונים 99

 2.70 2.00 1.00 שמוטי 1

 1.50 1.25 1.00 תפוז דם 92

ולימון קיץ בבקעה  יבול חורפילימון , ציייבול קיהנו יבול הלימון השנתי הכולל לימון יבול הלימון  (1)
  .ובערבה

לא כולל אתרוגים. יובהר, כי ביטוח אתרוגים הנו ביטוח מורחב בלבד לפי נספח י' לחוזה ביטוח  (2)
 זה. 

 לכהלכה שחיגור בהם בוצע בתנאי שיובהר, כי בזן אור יוכר מקרה ביטוח ליבולים בפרדסים  (3)
 . או גזע ענפים

בלבד מהנקוב בטבלה לעיל בטבורי אפיל לכל  70%היבולים המבוטחים של הזן קמבריה יהיו  (4)
 שנות הניבה.

למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה  -
הבאות : מעונת ביטוח אסונות טבע ליבולים בשלוש עונות או יותר במהלך שש עונות הביטוח 

מהיבול הנורמטיבי  70%, יופחת היבול הנורמטיבי ויעמוד על )כולל( 2020/21ועד עונת  2015/16
 .של הפרדס, לפי גילו, כמפורט לעיל

למען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים נורמטיביים  -
 הסטנדרטים המקובלים בענף.שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל  פרדסל

למען הסר ספק יובהר, כי שנת היבול הראשונה בפרי הדר הנה השנה השלישית מהנטיעה, דהיינו  -
, ושנת היבול הראשונה בפרי הדר שעבר החלפת 2020בשנת  יוניעד סוף חודש נטיעות שבוצעו 

 .2021ממועד ביצוע הפעולה, דהיינו פעולה שבוצעה בשנת  נייהזן/שילוד הנה השנה הש



31 

 3202/2202נספח ג' לחוזה ביטוח הדרים לעונת 

 המירביים לביטוח אסונות טבע )חלק ב'( פיצויהטבלת סכומי 
 בש"חהסכומים לטון פרי 

קוד 
 גידול

 הזן
סכום פיצוי 

מירבי 
 בש"ח

 430 אדמוני 25

 610 אודם 95

 850 (3) אור 31

 610 אורה 34

 440 אלנדייל 20

 550 אפילים )ולנסיה( 2

 500 אשכולית אדומה 48

 350 אשכולית לבנה 4

 550 הדס 24

 450 המלין 86

 550 טבורי 3

 550 טבורי אפיל  35

 550 טבורי סמי 94

 550 טבורי ציפי 67

 550 טבורי קרה קרה 93

 550 טבורי ראוסטנברג 66

 550 טופז )מנדור( 11

 180 טמפל 13

 240 טרויטה 6

 440 יפית 96

 550 ליים 52

 550 ליין לייט 21

 270 (1) לימון 5

 870 לימקוואט 26

 700 )סיגל( מאמה 39

קוד 
 גידול

 הזן
סכום פיצוי 

מירבי 
 בש"ח

 700 מור 36

 550 (מגד) מורקוט 16

 550 מידנייט 38

 430 מיכל 10

 550 מינאולה 15

 550 מירב 87

 550 )סנטינה(נובה  19

 550 ניוהול 33

 550 סצומה 98

 700 )אורית( עדן 18

 700 עידית 91

 500 עליזה 88

 370 פומלו 8

 550 פומלו אדום 82

 450 פומלית 81

 450 פזית 85

 870 קומקוואט 17

 430 קליפים 12

 290 קלמנטינה 9

 430 קרוולהייס 22

 550 ראשון 37

 220 (2) שונים 99

 300 שמוטי 1

 550 תפוז דם 92

 .ובערבה בבקעה קיץ ולימון חורפי יבול לימון, צייקי יבול: לימון כולל (1)

 כולל אתרוגים. יובהר, כי ביטוח אתרוגים הנו ביטוח מורחב בלבד לפי נספח י' לחוזה ביטוח זה.  לא (2)

 לש כהלכה בפרדסים בתנאי שבוצע בהם חיגוריובהר, כי בזן אור יוכר מקרה ביטוח ליבולים  (3)
 .או גזעענפים 

מירביים באופן  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצויהלמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי 
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה  פיצויהשבכל מקרה סכומי 

 פרי בתקופת הביטוח לזן, הנמוך מביניהם.הממוצעת שתתקבל בפועל עבור כל זן 
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 3202/2202לעונת נספח ד' לחוזה ביטוח הדרים 
 ביטוח אסונות טבע לעצים מניבים

 בש"חלדונם  המירביים פיצויהטבלת סכומי 

קוד 
 גידול

 הזן

 א
 תוחלת 
 ניבה 
 בשנים

 ב
 פיצויסכום 

מירבי לעקירת 
 (1)הפרדס 

 ג
 פיצויסכום 

מירבי לשיקום 
 (1)הפרדס 

 660 6,600 26 אדמוני 25

 660 6,600 26 אודם 95

 660 6,600 26 אור 31

 660 6,600 26 אורה 34

 660 6,600 26 אלנדייל 20

 600 6,000 26 אפילים )ולנסיה( 2

 660 6,600 26 אשכולית אדומה 48

 660 6,600 26 אשכולית לבנה 4

 660 6,600 26 הדס 24

 660 6,600 26 המלין 86

 690 6,900 26 טבורי 3

 690 6,900 26 טבורי אפיל  35

 690 6,900 26 טבורי סמי 94

 690 6,900 26 טבורי ציפי 67

 690 6,900 26 טבורי קרה קרה 93

 690 6,900 26 טבורי ראוסטנברג 66

 660 6,600 26 טופז )מנדור( 11

 660 6,600 26 טמפל 13

 660 6,600 26 טרויטה 6

 660 6,600 26 יפית 96

 660 6,600 26 ליים 52

 660 6,600 26 ליין לייט 21

 640 6,400 26 (2)לימון  5

 660 6,600 26 לימקוואט 26

 660 6,600 26 )סיגל( מאמה 39

 660 6,600 26 מור 36

 660 6,600 26 (מגד) מורקוט 16

 690 6,900 26 מידנייט 38

 690 6,900 26 מיכל 10

 690 6,900 26 מינאולה 15

 660 6,600 26 מירב 87

 660 6,600 26 נובה )סנטינה( 19

 690 6,900 26 ניוהול 33

 660 6,600 26 סצומה 98

 660 6,600 26 עדן )אורית( 18

 660 6,600 26 עידית 91

 660 6,600 26 עליזה 88

 690 6,900 26 פומלו 8

 690 6,900 26 פומלו אדום 82

 620 6,200 26 פומלית 81

 660 6,600 26 פזית 85

 660 6,600 26 קומקוואט 17
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קוד 
 גידול

 הזן

 א
 תוחלת 
 ניבה 
 בשנים

 ב
 פיצויסכום 

מירבי לעקירת 
 (1)הפרדס 

 ג
 פיצויסכום 

מירבי לשיקום 
 (1)הפרדס 

 690 6,900 26 קליפים 12

 690 6,900 26 קלמנטינה 9

 660 6,600 26 קרוולהייס 22

 660 6,600 26 ראשון 37

 660 6,600 26 (3) שונים 99

 690 6,900 26 שמוטי 1

 660 6,600 26 תפוז דם 92

 700 7,000 26 (עצים לדונם 90-למעלה מ)עם פרדס  

ג' שבנספח זה הם סכומים -בטבלה בטורים ב' ו פיצויהלמען הסר ספק יובהר, כי סכומי  (1)
בפועל בלבד, בכפוף לביצוע  הפרדסאו שיקום  פרדסמירביים שישולמו למבוטח בגין עקירת 

 ממועד קרות מקרה הביטוח, ובהתאם לאישור המעריך.  חודשים 6הפעולה בתוך 

 .לימון יבול קיצי, לימון יבול חורפי ולימון קיץ בבקעה ובערבה: כולל  (2)

לא כולל אתרוגים. יובהר, כי ביטוח אתרוגים הנו ביטוח מורחב בלבד לפי נספח י' לחוזה ביטוח  (3)
 זה. 

  :בקרות נזק מוחלט לעצים .א

בפרדס מניב, שבגינו נעקר שטח העצים נזק מוחלט לעצים המירבי בגין  פיצויהסכום  .1
היבול המבוטח מ 70%' בטבלה שבנספח זה, בתוספת פיצוי עבור בהניזוקים, יהיה לפי טור 

עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה בביטוח אסונות טבע לשטח הניזוק כמפורט בנספח ג' 
 וזהב' לח 6בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף , ולא יותר משלוש שנים מחודשת

  .בשנה( 2%עור ימהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בש)בחלק ב'( 

המירבי עבור עקירת הפרדס כנקוב בטור ב' בטבלה שבנספח זה  הפיצוייובהר, כי סכום  .2
במקרה של נזק מוחלט לעצים, מותנה בקיומו של פרדס ובו כל אמצעי הייצור הנדרשים על פי 

מעריך ימצא, כי בפרדס הניזוק לא הבמידה וכל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף. 
המירבי את סכום  פיצויהקיימים כל אמצעי הייצור הנדרשים כאמור, יפחית המבטח מסכום 

  .מעריךהאמצעי הייצור שנחסכו, לפי קביעת 

  :בקרות נזק חלקי לעצים .ב

בשטח בפרדס מניב שבגינו בוצעו עבודות שיקום נזק חלקי לעצים המירבי בגין  פיצויהסכום  .1
 עד, בתוספת פיצוי עבור היבול החסר העצים הניזוקים יהיה לפי טור ג' בטבלה שבנספח זה

מהיבול המבוטח לשטח הניזוק עבור כל שנה שעד לתחילת ניבה מחודשת  70%לגובה של 
מהוון )בחלק ב'(  ב' לחוזה 6בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף  ולא יותר משנתיים,

 .בשנה( 2%עור יריבית בשלשנת הנזק )לפי 

הניזוק תתבצע על ידי המעריך בעונת הנזק  בפרדסיובהר בזאת, כי קביעת גובה היבול החסר  .2
או בעונות העוקבות לעונת הנזק. ככל ותהא זכאות לפיצוי לפי חוזה ביטוח זה כמוגדר בסעיף 

  לעיל, התשלום יתווסף לפיצוי בגין הנזק החלקי לעצים. 1קטן 

בגין נזק חלקי לעצים, כנקוב בטור ג' בטבלה שבנספח זה, הנו סכום  פיצויהום מוסכם, כי סכ .3
על ידי המבוטח לצורך שיקום שטח  הוצאות עיבוד שנעשו בפועלהמירבי הניתן עבור  פיצויה

 מעריך.ההעצים הניזוקים, בכפוף לאישור 

פחת בשיעור של המירביים המפורטים בטור ב' בטבלה שבנספח זה, ינוכה  פיצויהמסכומי   ג.
, לפרדס 75%-(, ולא יותר מ2020נטיעת לכל שנה, החל משנת הניבה הראשונה של העץ ) 4%

  שערב קרות הנזק הניב פרי הדר בהיקף מסחרי.
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 רשימת בתי אריזה בהם ניתן לבדוק נזקי איכות בפרי הניזוק

יובהר,  אושרו על ידי המבטח וניתן לבדוק בהם נזקי איכות בפרי הניזוק.להלן שמות בתי האריזה אשר 
 כי האחריות על ביצוע בדיקת נזקי האיכות וטיב הבדיקה חלים על המבוטח ובית האריזה בלבד.

  שותפות מוגבלת ומהדרין תנופורט יצוא בע"מ, מהדרין תנופורט יצוא

 ביא"ר גליל עליון

 ביא"ר נתניה

 ביא"ר אשקלון

 בע"מ  הדרי השרוןאקספורט ביא"ר 

 (גרנות) ( בע"מ1973. מטעים )י.א.פ.ביא"ר א

 בוסתן שאן בע"מ רביא"

 מרים שוהם בע"מ רביא"

 הדרי גליל בע"מביא"ר 

 צמח אבוקדו בע"מביא"ר 

 שותפות מוגבלת קדם אבוקדו גל ביא"ר

 בע"מ בני דרור פירות ביא"ר

 בע"מ ביא"ר פירות אלפסי

 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ניצניםהדרי ביא"ר 

 )בן יוסף( בע"מ ביא"ר פירות המושב

 )מושב חלץ(בע"מ הדרי אחים כהן  ביא"ר

 )כרמי יוסף( בע"מ פירות אביבר ביא"

 אורפז הדר בע"מר ביא"

 בע"מ הדרי אפריםביא"ר 

 ביא"ר פרי אדמתי בע"מ

 פירות דהן ובניו בע"מ ביא"ר

 מבני בע" אביטן"ר תעשיות תוצרת חקלאית ביא

 "ר בוסתן הדרוםביא

 ביא"ר יפה חקלאות בע"מ )אביגדור(

המבטח יהא רשאי לצרף לרשימה זו במהלך תקופת הביטוח בתי אריזה נוספים שיעמדו 
   .בקריטריונים הנדרשים לבדיקת נזקי איכות בפרי ניזוק



35 

 3202/2202נספח ו' לחוזה ביטוח הדרים לעונת 

 קומקוואט ולימקוואט נזקי טבע ביטוח

)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו  2022/2023נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח הדרים לעונת 
עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח מתוספות המפורטים 

 כדלקמן.

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

 תקופת הביטוח .1

 ,15.12.2022ביום ביום סיום הקטיף או ותסתיים , 1.9.2022ביום תקופת הביטוח תחל 
 לפי המוקדם מביניהם.

 היבול המבוטח .2

כמפורט בהצעה המאושרת לביטוח, טון לדונם  3.0בכמות מירבית של יבול קומקוואט ולימקוואט 
 המיועד לשיווק טרי. 

 יובהר, כי המבוטח יוכל להגדיל את היבול המבוטח בכפוף להוכחת נתוני שיווק קודמים,
 .לפי דרישת המבטח ובכפוף לאישורו

 האפשרי סוגי הנזק .3

 : בלבד נזק כמותי

כאשר בעקבות מקרה ביטוח יגרם נשר פרי, או כאשר הפרי שניזוק לא יהיה ראוי לקטיף בהתאם 
 כי אז יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם למפורט בנספח א', המעריך, ולא ישווק כלללקביעת 

 לחוזה זה.

 היבול הניזוק כמותקביעת  .4

שניזוק היבול הניזוק איכותית וכמותית, תתבצע בפרדס על ידי הערכת כמות הפרי  כמותקביעת 
 חשנותר לקטיף לאחר קרות מקרה הביטו "(, היבולהניזוק הפריכתוצאה ממקרה ביטוח )להלן: "

המבטח ישלם תגמולי  ."(לקטיף היבולוהיבול ששווק לפני קרות מקרה הביטוח )להלן ביחד: "
ובכל מקרה לא יותר מההפרש ביטוח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה עבור כמות היבול הניזוק 

 .שבין היבול המבוטח ליבול לקטיף

מכמות  75%על  העולהבשיעור  כמות הפרי הניזוק תהיהמקרים בהם למרות האמור לעיל, כי ב
תקבע  ,והמבוטח בחר שלא לשווק כלל את הפרי שנותר הפרי בפרדס ביום קרות מקרה הביטוח

ובכל מקרה לא יותר כמות הפרי הניזוק לפי כל כמות הפרי בפרדס ביום קרות מקרה הביטוח, 
 .מההפרש שבין היבול המבוטח ליבול ששווק לפני קרות מקרה הביטוח

 צמיתהשתתפות ע .5

מהיבול המבוטח בשטח הניזוק לכל  5%המבטח לא יפצה את המבוטח עבור נזק בשיעור   .א
מהיבול המבוטח  5%מקרה ביטוח. ההשתתפות העצמית המינימאלית תהיה בשיעור 

 דונם. 2בשטח של 

למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל, בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מקרה כמוגדר בחוזה  .ב
מהיבול המבוטח  10%יפצה את המבוטח עבור נזק בשיעור של הביטוח, המבטח לא 

 בשטח הניזוק לכל מקרה ביטוח.

למרות האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח  .ג
בשלוש עונות או יותר במהלך שש העונות הבאות: מעונת  -נזקי טבע באותו זן פרי הדר 

 -שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל, ב יגדל)כולל(,  2020/21ועד עונת  2015/16
  נוספים, על האמור לעיל. 5%



36 
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 )חלק ב' לחוזה הביטוח( שאינם מניבים לפרדסיםביטוח אסונות טבע 

 2022/2023עונת  -בכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח הדרים 
)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו בסיסי מסלול ביטוח 

 במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

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

לרכוש תשלום דמי ביטוח שישולמו ישירות למבטח כמפורט להלן, רשאי המבוטח  תמורת .1
הפרדס שאינו מניב, כמפורט בנספח זה, ועל ביטוח אסונות טבע לעצים לכל שטח  מהמבטח

פרדס זה יחולו, בשינויים המחויבים, כל הוראות נספח ד' בעניין אסונות טבע לעצים מניבים, 
 .האלא אם כן נאמר אחרת בנספח ז

 היבול הנורמטיבי של אותו הפרדס שאינו מניב לצורך חישובי נספח זה בלבד, יהיה כמפורט בנספח ב' .2
 לחוזה ביטוח זה )היבול המבוטח לביטוח אסונות טבע(.

, זהמוסכם בין הצדדים, כי ניתן לבטח את כל שטח הפרדסים שאינם מניבים במסגרת נספח  .3
  בהתמלא התנאים המצטברים הבאים:

למבטח בקשה לביטוח כל שטח הפרדסים שאינם מניבים מאותו זן גידול מבוטח, הוגשה  .א
הנמצאים 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 

  לקבלת המבוטח לביטוח.המבטח אישר בכתב את הסכמתו  .ב

ימים מתשלום מלא של דמי  14הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  .ג
   ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח. הביטוח )לא כולל יום התשלום(,

 :לדונם( בש"חלהלן פירוט דמי הביטוח הנדרשים בגין ביטוח לפרדס שאינו מניב ) .4

 שנה דמי ביטוח למבוטח
 ראשונה*

שנה שנייה או פרדס לאחר 
 החלפת זן/שילוד **

פרדס לאחר החלפת 
 זן/שילוד ***

 50 38 34 ( 1)דמי ביטוח למבוטח 

 .2022פרדס שניטע בשנת  *
 . 2022ו/או פרדס שעבר החלפת זן/שילוד שבוצע בשנת  2021פרדס שניטע בשנת  **

 .  2021פרדס שעבר החלפת זן/שילוד שבוצע בשנת  ***

 .2022לדונם בגין דמי ביטוח נגעי הסגר לשנת  ₪ 1.9לדמי הביטוח יתווסף סך של  (1)

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ביטוח לפרדסים, כאמור לעיל בנספח זה, מהווים רק 
מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים לפרדסים שאינם מניבים, אשר ישולמו למבטח בגין  20%

שאינם מניבים על פי חלק ב' לחוזה זה וכי יתרת דמי ביטוח  ביטוח אסונות טבע לפרדסים
 ( תשולם למבטח על ידי הממשלה.80%אסונות הטבע הכוללים לפרדסים שאינם מניבים )
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  המירביים בפרדסים שאינם מניבים יהיו כדלקמן: פיצויהסכומי  .5

 ,שבנספח ד'לטבלה  ג'או  ב'המפורטים בטור  פיצויהמסכומי  70% - 2022לפרדס שניטע בשנת  א.
  לפי הענין.

 -2022בשנת שבוצע ו/או לפרדס בוגר שעבר שילוד ו/או החלפת זן  2021לפרדס שניטע בשנת  ב.
  , לפי הענין.שבנספח ד'לטבלה  ג'או  ב'המפורטים בטור  פיצויהמסכומי  80%

 - 2021בשנת שבוצע לפרדס בוגר שעבר שילוד ו/או החלפת זן  ג.

  , לפי הענין.שבנספח ד' המפורטים בטור ב' או ג' לטבלה  הפיצוימסכומי  90% .1

לפרדס זה יתווסף פיצוי עבור היבול  פיצוילסכום ה - במקרה של נזק מוחלט בלבד .2
של  70%עד לגובה  בביטוח אסונות טבע לשטח הניזוק כמפורט בנספח ג' הנורמטיבי

ולא יותר משנתיים מהוון , עבור כל שנה עד לתחילת ניבה מחודשת היבול המבוטח
 בשנה(. 2%עור י)לפי ריבית בש לשנת הנזק

 ב' 6השתתפות עצמית כמפורט בסעיף תנוכה  המפורטים לעיל הפיצוי מימסכויובהר בזאת, כי  ד.
 הביטוח. חוזהחלק ב' לל

שאינם מניבים להם יהיה זכאי ים פרדסלתגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח אסונות טבע  .6
 .ישירות למבוטח ישולמוהמבוטח מכוח נספח זה, 
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 יבים )חלק א' לחוזה הביטוח( לפרדסים מנ מורחב ביטוח נזקי טבע

 2022/2023בכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח הדרים לעונת 
)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל הוראות חוזה הביטוח, למעט בסיסי מסלול ביטוח  -

 השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

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

בתמורה לתוספת דמי ביטוח ות, בהמשך לחוזה הביטוח ובנוסף לו, ניתנת למבוטחים האפשר .1
, לרכוש במסגרת ביטוח נזקי טבע את שישולמו ישירות למבטח ובכפוף לאישור המבטח מראש

 :לכל שטח הפרדסים המניבים מאותו זן גידולרמות הביטוח המפורטות להלן,  משלושאחת 

ביטוח ה: הגדלת היבול המבוטח בטון לדונם מעל ליבול המבוטח במסגרת רמת ביטוח א' .א
המירביים לטון ללא שינוי  פיצויהסכומי  .המפורט בנספח ב' לחוזה הביטוח בסיסיה
 . הבסיסיביטוח המ

המירביים המפורטים בטבלה להלן  פיצויה: ביטוח ליבול על פי סכומי /ג'רמת ביטוח ב' .ב
המירביים המפורטים בטבלה להלן בתוספת  פיצויהביטוח ליבול על פי סכומי או בלבד 

המפורט הבסיסי ביטוח ההגדלת היבול המבוטח בטון לדונם מעל ליבול המבוטח במסגרת 
 .בנספח ב' לחוזה הביטוח

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

ביטוח המבוטח במסגרת חוזה הביטוח, יוכל לרכוש ביטוח במסלול מוסכם בין הצדדים, כי ה .2
בהתמלא התנאים המקדמיים המצטברים לפי נספח זה עבור כל שטח הפרדס המניב, המורחב 
  הבאים:

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

1.4.2022.  
 .2202.30.9צי יהיה ניתן להגיש טופס הזמנה עד ליום יול קי, בלימון יבלעיל האמור למרות

  המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

ימים מתשלום מלא של דמי  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  .ג
  ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח. הביטוח )לא כולל יום התשלום(,
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המבוטח יוכל לשנות את היבול המבוטח בנזקי טבע במסלול המורחב עד לתאריך  .ד
 למעט הזנים הבאים בהם שינוי היבול המבוטח יהיה כדלקמן: , 30.9.2022

 30.06.2022עד לתאריך  ליים 

 31.07.2022עד לתאריך  (פומלו אדום)סצומה ופומלו צ'נדלר 

 מיכל, טבורי, קלמנטינה, אדמוני, 
 31.08.2022לתאריך עד  קרוולהיס, ראשון, עידית וקליפים 

 31.01.2023עד לתאריך  לימון יבול קייצי ולימון קיץ בבקעה ובערבה

מקרה הבקשה לשינוי חייבת להגיע למשרדי בכל  ,ברשימה אחר מועד נקבע אם אלא
 ימים לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו, ובכפוף לאישור המבטח 7המבטח בכתב לפחות 

ובכפוף לתשלום תוספת דמי ביטוח ככל שהמבוטח יידרש לכך עד למועד הנקוב בהודעת 
 התשלום שנשלחה למבוטח.

לפי נספח זה, תהווה הרשימה, כמוגדר לעיל, חלק בלתי  ביטוח המורחבלמבוטח במסלול ה .3
 נפרד מחוזה הביטוח. 

הם יהיה זכאי המבוטח תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח נזקי טבע )חלק א' לחוזה הביטוח( ל .4
 .למבוטחישירות ישולמו לפי נספח זה, מורחב שרכש ביטוח 

  :הנחות בגין העדר תביעות .5

לפי נספח זה אשר היה מבוטח בשנים קודמות במסלול  במסגרת הביטוח המורחב מבוטח .א
ולא קיבל באותן ( 2021/2022)לרבות בעונת ביטוח המורחב אצל המבטח בביטוח הדרים 

בעונת  יהיה זכאי לקבלשנים תגמולי ביטוח מהמבטח בגין אותו מין הגידול ושיטת גידול, 
של אותו מין גידול ושיטת גידול בגין העדר תביעות  הנחה בדמי הביטוח בלבד 2022/2023

 .2021/2022שתתווסף להנחה לה היה זכאי בעונת  5%בגובה של 

י הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי המבוטח בכל מקרה, ההנחה המירבית בדמ .ב
 .לכל היותר 60%תעמוד על  2022/2023בעונת 

 - 5%או  0% היה 2021/2022האמור לעיל, מבוטח ששיעור ההנחה שלו בעונת  למרות
להנחה לה היה זכאי  10%יהיה זכאי לתוספת של  2020/2021ולא קיבל תגמולי ביטוח בעונת 

 2021/2022בעונת 

לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר  א' קטן למרות האמור בסעיף .ג
קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח עבור  2020/2021שיטת גידול, ובעונת ותביעות עבור מין גידול 

 30%-יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי הביטוח בשיעור שיפחת בשיטת גידול, ןאותו מין גידול 
 .2021/2022בעונה היה זכאי  ומאחוז ההנחה ל

מובהר בזאת, כי המבטח רשאי להוסיף במהלך תקופת הביטוח קודי ביטוח נוספים על המפורטים  .6
לעיל, בהתאם לבקשות מגדלים. ניתן יהיה לצפות בקודי ביטוח נוספים אלו באתר האינטרנט של 

 .www.kanat.co.il -המבטח בצמוד לפרסום חוזה הביטוח 

 

file://///NTSERVER.kanat.local/USERS/HOZIM/חוזים%202022/הדרים/www.kanat.co.il
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טבלת נתוני יבול מבוטח במסלול ביטוח מורחב לפי זן לביטוח נזקי טבע )חלק א'( 
 בטון לדונם -

 קוד 
 גידול

 הזן
 שנת 
 ניבה 

 ראשונה

 שנת 
 ניבה 
 שניה

 שנת 
 ניבה 

שלישית 
 ואילך

 2.20 1.20 0.50 אדמוני 25

 2.70 1.20 0.50 אודם 95

 2.70 1.20 0.50 אודם בכיסוי רשת 45

 2.90 1.20 0.50 אור 31

 2.90 1.20 0.50 אור בכיסוי רשת 41

 2.80 1.20 0.50 אורה 34

 2.80 1.20 0.50 אורה בכיסוי רשת 44

 3.00 2.00 0.50 אלנדייל 20

 3.70 2.00 1.00 אפילים )ולנסיה( 2

 4.50 2.60 1.50 אשכולית אדומה 48

 4.50 2.60 1.50 אשכולית אדומה בכיסוי רשת 68

 5.00 3.00 1.50 אשכולית לבנה 4

 2.80 1.20 0.50 הדס 24

 2.80 1.20 0.50 הדס בכיסוי רשת 64

 4.50 2.00 0.50 המלין 86

 3.00 1.50 0.50 טבורי 3

 3.00 1.50 0.50 (3טבורי אפיל ) 35

 3.00 1.50 0.50 (3טבורי אפיל בכיסוי רשת ) 65

 3.00 1.50 0.50 טבורי סמי 94

 3.00 1.50 0.50 טבורי סמי בכיסוי רשת 90

 3.00 1.50 0.50 טבורי ציפי 67

 3.50 2.00 1.00 טבורי קרה קרה 93

 3.50 2.00 1.00 טבורי ראוסטנברג 66

 3.20 2.00 1.00 טופז )מנדור( 11

 2.80 2.00 1.00 טמפל 13

 2.80 2.00 1.00 טרויטה 6

 2.80 2.00 1.00 יפית 96

 2.80 0.80 0.50 ליים 52

 2.40 1.50 1.00 ליין לייט 21

 2.50 1.75 1.00 (1לימון יבול חורפי ) 5

 2.50 1.75 1.00 (1לימון יבול חורפי בכיסוי רשת ) 50

 0.65 0.45 0.25 (1יבול קייצי )לימון  51

 0.65 0.45 0.25 (1לימון יבול קייצי בכיסוי רשת ) 54

 0.65 0.45 0.25 (1לימון יבול קייצי בבקעה ובערבה ) 53

 3.00 0.75 0.50 (2לימקוואט ) 26

 3.00 0.75 0.50 (2לימקוואט בכיסוי רשת ) 28
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 קוד 
 גידול

 הזן
 שנת 
 ניבה 

 ראשונה

 שנת 
 ניבה 
 שניה

 שנת 
 ניבה 

שלישית 
 ואילך

 2.80 1.20 0.50 מאמה )סיגל( 39

 2.80 1.20 0.50 בכיסוי רשתמאמה )סיגל(  49

 2.80 1.00 0.50 מור 36

 2.80 1.50 0.50 מורקוט )מגד( 16

 2.80 1.50 0.50 מורקוט )מגד( בכיסוי רשת 46

 3.10 2.00 1.00 מידנייט 38

 2.60 1.50 0.50 מיכל 10

 3.70 1.50 1.00 מינאולה 15

 2.50 1.50 0.50 מירב 87

 2.90 1.80 0.50 נובה )סנטינה( 19

 3.50 2.00 1.00 ניוהול 33

 2.20 1.50 0.50 סצומה 98

 2.00 1.50 0.50 עדן )אורית( 18

 2.00 1.50 0.50 עידית 91

 2.40 1.50 0.50 עליזה 88

 3.70 2.00 0.50 פומלו 8

 3.70 1.50 0.50 פומלו אדום 82

 3.70 2.00 1.00 פומלית 81

 3.20 2.00 1.00 פזית 85

 3.00 0.75 0.50 (2)קומקוואט  17

 3.00 0.75 0.50 (2קומקוואט בכיסוי רשת ) 47

 1.80 1.50 0.50 קליפים 12

 2.00 1.50 0.50 קלמנטינה 9

 1.80 1.50 0.50 קרוולהייס 22

 2.20 1.50 0.50 ראשון 37

 3.10 2.00 1.00 שמוטי 1

 3.10 2.00 1.00 תפוז דם 92

יבול הלימון הנו יבול הלימון השנתי הכולל לימון יבול קייצי, לימון יבול חורפי ולימון קיץ בבקעה  (1)
 ובערבה. 

 הביטוח הנו לפי הוראות נספח ו' לחוזה הביטוח. (2)

בלבד מהנקוב בטבלה לעיל בטבורי אפיל לכל  70%היבולים המבוטחים של הזן קמבריה יהיו  (3)
 שנות 

היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים למען הסר ספק יובהר, כי  -
נורמטיביים לפרדס שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים 

 המקובלים בענף.

מען הסר ספק יובהר, כי שנת היבול הראשונה בפרי הדר הנה השנה השלישית מהנטיעה, דהיינו ל -
, ושנת היבול הראשונה בפרי הדר שעבר החלפת 2020ת נטיעות שבוצעו עד סוף חודש יוני בשנ

 .2021זן /שילוד הנה השנה השנייה ממועד ביצוע הפעולה, דהיינו פעולה שבוצעה בשנת 
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 ע מורחבהמירביים ודמי הביטוח בביטוח נזקי טב פיצויהטבלת סכומי 
 בש"חלטון פרי 

 רמת ביטוח א'

 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק

 כמותי
 פרי נשר

 שנאסף
 נזק

 איכותי

דמי 
ביטוח 

 נזקי טבע

 1.70 430 290 430 580 אדמוני 25

 22.05 610 460 610 710 אודם 95

 17.60 610 460 610 710 (4אודם בכיסוי רשת ) 45

 41.10 1,100 850 1,100 1,320 אור 31

 32.70 1,100 850 1,100 1,320 (4) רשת בכיסויאור  41

 22.05 610 460 610 710 אורה 34

 17.60 610 460 610 710 (4) רשת בכיסויאורה  44

 7.00 440 290 440 530 אלנדייל 20

 13.20 550 140 550 670 אפילים )ולנסיה( 2

 14.90 500 190 500 560 אשכולית אדומה 48

 13.25 500 190 500 560 (4) אשכולית אדומה בכיסוי רשת 68

 2.70 350 210 350 410 אשכולית לבנה  4

 24.95 550 300 550 800 הדס 24

 19.80 550 300 550 800 (4הדס בכיסוי רשת ) 64

 10.30 450 340 450 530 המלין 86

 6.70 550 250 550 670 טבורי 3

 6.70 550 250 550 670 טבורי אפיל  35

 6.05 550 250 550 670 (4טבורי אפיל בכיסוי רשת ) 65

 6.70 550 250 550 670 טבורי סמי 94

 6.05 550 250 550 670 (4טבורי סמי בכיסוי רשת ) 90

 6.70 550 250 550 670 טבורי ציפי 67

 6.70 550 250 550 670 טבורי קרה קרה 93

 6.70 550 250 550 670 טבורי ראוסטנברג 66

 23.30 550 340 550 680 טופז )מנדור( 11

 2.60 180 70 180 260 טמפל 13

 2.20 240 120 240 320 טרויטה 6

 7.00 440 290 440 530 יפית 96

 2.40 550 410 550 680 ליים 52

 14.90 550 250 550 670 ליין לייט 21

 7.00 270 200 270 440 (1) יבול חורפילימון  5

 6.40 270 200 270 450 (4( )1) רשת בכיסוי יבול חורפי לימון 50

 35.70 860 770 860 1,190 (1) יבול קייצילימון  51

 30.30 860 770 860 1,190 (4( )1) רשת בכיסוי יבול קייצי לימון 54

 4.20 860 770 860 1,190 (3בבקעה ובערבה )יבול קייצי לימון  53

 23.30 870 0 870 0 (5) לימקוואט 26

 18.60 870 0 870 0 (5( )4) רשת בכיסוילימקוואט  28
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 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק

 כמותי
 פרי נשר

 שנאסף
 נזק

 איכותי

דמי 
ביטוח 

 נזקי טבע

 25.45 700 530 700 820 )סיגל( מאמה 39

 20.35 700 530 700 820 (4בכיסוי רשת ))סיגל( מאמה  49

 24.85 700 490 700 800 מור 36

 20.55 550 360 550 660 (מגד) מורקוט 16

 16.30 550 360 550 660 (4מורקוט )מגד( בכיסוי רשת ) 46

 20.75 550 220 550 680 מידנייט 38

 1.70 430 290 430 580 מיכל 10

 13.50 550 300 550 700 מינאולה 15

 8.50 550 410 550 640 מירב 87

 8.70 550 360 550 660 נובה )סנטינה( 19

 1.90 550 310 550 630 ניוהול 33

 2.15 550 370 550 740 סצומה 98

 2.75 700 470 700 940 )אורית( עדן 18

 2.75 700 470 700 940 עידית 91

 1.70 500 370 500 580 עליזה 88

 6.35 370 240 370 410 פומלו 8

 10.20 550 390 550 580 פומלו אדום 82

 4.75 450 280 450 500 (2פומלית ) 81

 1.60 450 340 450 530 פזית 85

 23.30 870 0 870 0 (5) קומקוואט 17

 18.60 870 0 870 0 (5( )4) רשת בכיסויקומקוואט  47

 1.70 430 290 430 580 קליפים 12

 2.00 290 160 290 420 קלמנטינה 9

 1.70 430 290 430 580 קרוולהייס 22

 2.15 550 370 550 740 ראשון 37

 11.30 300 120 300 370 שמוטי 1

 20.75 550 220 550 680 תפוז דם 92
 

   ..לחלק המבוא של חוזה הביטוח 6 -ו 5א'  פיםכמוגדר בסעייבול קייצי ולימון יבול חורפי לימון  (1)

יהיו  -)כולל(  30/11/2022מיום  החלשאמור היה להיות משווק  אוששווק  לפרי טבע נזקי בקרות (2)
 מהרשום בטבלה לעיל. 10%-נמוכים ב המירביים הפיצוי סכומי

 .הביטוח לחלק המבוא של חוזה 7כמוגדר בסעיף א'  ובערבה בבקעה קיץ לימון (3)

והודעה על כך התקבלה  30/11/2022בתנאי שהגידול כוסה במלואו ברשת לא יאוחר מיום  (4)
 .בכתב במשרדי המבטח לא יאוחר מתאריך זה

 הביטוח הנו לפי הוראות נספח ו' לחוזה הביטוח. (5)

מירביים באופן  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצויהלמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי 
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה  הפיצוישבכל מקרה סכומי 

  הממוצעת שתתקבל בפועל עבור כל זן פרי בתקופת הביטוח לזן, הנמוך מביניהם.
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 המירביים ודמי הביטוח בביטוח נזקי טבע מורחב פיצויהטבלת סכומי 
 בש"חלטון פרי 

 ב'רמת ביטוח 

 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק

 כמותי
 פרי נשר

 שנאסף
 נזק

 איכותי

דמי 
ביטוח 

 נזקי טבע

 2.90 700 480 700 970 אדמוני 25

 34.20 970 700 970 1,100 אודם 95

 27.30 970 700 970 1,100 (4) אודם בכיסוי רשת 45

 59.20 1,450 1,000 1,450 1,600 אור 31

 47.40 1,450 1,000 1,450 1,600 (4רשת ) בכיסויאור  41

 34.20 970 700 970 1,100 אורה 34

 27.30 970 700 970 1,100 (4) רשת בכיסויאורה  44

 11.60 750 480 750 880 אלנדייל 20

 16.70 670 180 670 850 אפילים )ולנסיה( 2

 18.60 600 250 600 700 אשכולית אדומה  48

 16.75 600 250 600 700 (4)אשכולית אדומה בכיסוי רשת  68

 3.30 420 250 420 500 אשכולית לבנה 4

 29.90 660 390 660 960 הדס 24

 23.85 660 390 660 960 (4הדס בכיסוי רשת ) 64

 17.20 750 560 750 880 המלין 86

 9.60 800 360 800 960 טבורי 3

 9.60 800 360 800 960 טבורי אפיל  35

 8.60 800 360 800 960 (4בכיסוי רשת )טבורי אפיל  65

 9.60 800 360 800 960 טבורי סמי 94

 8.60 800 360 800 960 (4טבורי סמי בכיסוי רשת ) 90

 9.60 800 360 800 960 טבורי ציפי 67

 9.60 800 360 800 960 טבורי קרה קרה 93

 9.60 800 360 800 960 טבורי ראוסטנברג 66

 27.90 660 410 660 810 טופז )מנדור( 11

 4.40 310 110 310 440 טמפל 13

 3.70 420 190 420 530 טרויטה 6

 11.60 750 480 750 880 יפית 96

 4.60 1,070 810 1,070 1,320 ליים 52

 17.60 660 300 660 790 ליין לייט 21

 10.40 410 300 410 660 (1) יבול חורפילימון  5

 9.40 410 300 410 660 (4( )1) רשת בכיסוי יבול חורפי לימון 50

 59.40 1,440 1,300 1,440 1,980 (1) יבול קייצילימון  51

 50.50 1,440 1,300 1,440 1,980 (4( )1בכיסוי רשת ) יבול קייצילימון  54

 6.90 1,440 1,300 1,440 1,980 (3)ובערבה  בבקעה יבול קייצי לימון 53

 35.40 1,320 0 1,320 0 ( 5) לימקוואט 26

 28.20 1,320 0 1,320 0 (5( )4) רשת בכיסוילימקוואט  28
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 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק

 כמותי
 פרי נשר

 שנאסף
 נזק

 איכותי

דמי 
ביטוח 

 נזקי טבע

 34.20 970 700 970 1,100 )סיגל( מאמה 39

 27.30 970 700 970 1,100 (4בכיסוי רשת ))סיגל( מאמה  49

 34.20 970 680 970 1,100 מור 36

 27.40 750 480 750 880 (מגד) מורקוט 16

 21.80 750 480 750 880 (4בכיסוי רשת ) מורקוט )מגד( 46

 29.55 700 480 700 970 מידנייט 38

 2.90 700 480 700 970 מיכל 10

 16.25 660 350 660 830 מינאולה 15

 12.80 830 620 830 970 מירב 87

 11.60 750 480 750 880 נובה )סנטינה( 19

 2.60 770 440 770 880 ניוהול 33

 2.90 700 480 700 970 סצומה 98

 3.55 850 580 850 1,180 )אורית( עדן 18

 3.55 850 580 850 1,180 עידית 91

 2.90 830 620 830 970 עליזה 88

 10.30 610 390 610 660 פומלו 8

 15.50 830 590 830 880 פומלו אדום 82

 6.30 590 370 590 660 (2פומלית ) 81

 2.60 750 560 750 880 פזית 85

 35.40 1,320 0 1,320 0 ( 5) קומקוואט 17

 28.20 1,320 0 1,320 0 (5( )4) רשת בכיסויקומקוואט  47

 2.90 700 480 700 970 קליפים 12

 3.40 480 280 480 700 קלמנטינה 9

 2.90 700 480 700 970 קרוולהייס 22

 2.90 700 480 700 970 ראשון 37

 18.90 510 200 510 620 שמוטי 1

 24.40 660 260 660 800 תפוז דם 92
 

 ..לחלק המבוא של חוזה הביטוח 6 -ו 5א'  פיםכמוגדר בסעייבול קייצי ולימון יבול חורפי לימון  (1)

יהיו  - )כולל( 30/11/2022החל מיום  או שאמור היה להיות משווק פרי ששווקבקרות נזקי טבע ל (2)
 .לעיל מהרשום בטבלה 10%-נמוכים בהמירביים  פיצויהתעריפי 

 לחלק המבוא של חוזה הביטוח. 7בסעיף א'  כמוגדר ובערבהבבקעה  קיץ לימון (3)

והודעה על כך התקבלה  30/11/2022בתנאי שהגידול כוסה במלואו ברשת לא יאוחר מיום  (4)
 .בכתב במשרדי המבטח לא יאוחר מתאריך זה

 הביטוח.( הביטוח הנו לפי הוראות נספח ו' לחוזה 5)

מירביים באופן  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצויהלמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי 
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה  פיצויהשבכל מקרה סכומי 

 הממוצעת שתתקבל בפועל עבור כל זן פרי בתקופת הביטוח לזן, הנמוך מביניהם.
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 המירביים ודמי הביטוח בביטוח נזקי טבע מורחב הפיצויטבלת סכומי 
 בש"חלטון פרי, 

 רמת ביטוח ג'

 קוד
 גידול

 הזן
 השמדת

 פרי
 נזק

 כמותי
 פרי נשר

 שנאסף
 נזק

 איכותי

דמי 
ביטוח 

 נזקי טבע

 65.30 1,200 800 1,200 1,600 אודם 95

 52.20 1,200 800 1,200 1,600 (1אודם בכיסוי רשת ) 45

 115.40 2,000 1,550 2,000 2,400 אור 31

 92.20 2,000 1,550 2,000 2,400 (1) רשת בכיסויאור  41

 55.80 1,200 800 1,200 1,600 אורה 34

 44.80 1,200 800 1,200 1,600 (1) רשת בכיסויאורה  44

 36.80 800 280 800 1,000 אפילים )ולנסיה( 2

 39.90 1,000 500 1,000 1,200 אשכולית אדומה  48

 35.80 1,000 500 1,000 1,200 (1אשכולית אדומה בכיסוי רשת ) 68

 7.65 500 300 500 600 אשכולית לבנה  4

 77.60 1,500 1,000 1,500 2,000 הדס 24

 62.20 1,500 1,000 1,500 2,000 (1הדס בכיסוי רשת ) 64

 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי אפיל 35

 18.40 1,200 660 1,200 1,250 (1טבורי אפיל בכיסוי רשת ) 65

 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי סמי 94

 18.40 1,200 660 1,200 1,250 (1טבורי סמי בכיסוי רשת ) 90

 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי ציפי 67

 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי קרה קרה 93

 20.30 1,200 660 1,200 1,250 ראוסטנברגטבורי  66

 9.70 1,800 1,270 1,800 2,100 ליים 52

 13.80 600 450 600 700 חורפי יבוללימון  5

 12.50 600 450 600 700 (1בכיסוי רשת ) חורפי יבוללימון  50

 59.00 1,200 800 1,200 1,600 מור 36

 65.30 1,200 800 1,200 1,600 (מגד) מורקוט 16

 52.20 1,200 800 1,200 1,600 (1( בכיסוי רשת )מגד) מורקוט 46

 5.00 970 670 970 1,070 מיכל 10

 36.50 1,000 700 1,000 1,500 מינאולה 15

 27.70 1,200 800 1,200 1,600 מירב 87

 27.70 1,200 800 1,200 1,600 נובה/ינוב )סנטינה( 19

 6.10 1,200 660 1,200 1,250 ניוהול 33

 21.40 800 650 800 880 פומלו 8

 49.10 1,800 880 1,800 1,800 פומלו אדום 82

 45.30 800 380 800 880 שמוטי 1

 45.30 800 380 800 880 תפוז דם 92

והודעה על כך התקבלה  30/11/2022בתנאי שהגידול כוסה במלואו ברשת לא יאוחר מיום  (1)
 .מתאריך זהבכתב במשרדי המבטח לא יאוחר 

מירביים באופן  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצויהבזאת כי סכומי  למען הסר ספק מוסכם
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה  פיצויהשבכל מקרה סכומי 

 הממוצעת שתתקבל בפועל עבור כל זן פרי בתקופת הביטוח לזן , הנמוך מביניהם.
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 מורחבמסלול ביטוח  - 3202/2202נספח ט' לחוזה ביטוח הדרים לעונת 

 לפרדסים מניבים )חלק ב' לחוזה הביטוח( מורחב ביטוח אסונות טבע

 2022/2023בכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח הדרים לעונת 
עליו כל הוראות חוזה הביטוח, למעט )להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו בסיסי מסלול ביטוח  -

 השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה. בכל 
י מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה )המפרט המצורף לחוזה זה, לרבות דמ

 הביטוח, השטח המבוטח, הגידול המבוטח ופרטים נוספים(, יכריע האמור ברשימה.

בתמורה לתוספת דמי ביטוח בהמשך לחוזה הביטוח ובנוסף לו, ניתנת למבוטחים האפשרות,  .1
, לרכוש במסגרת ביטוח אסונות טבע שישולמו ישירות למבטח ובכפוף לאישור המבטח מראש

 רטות להלן, לכל שטח הפרדסים המניבים מאותו זן גידול:את אחת משתי רמות הביטוח המפו

 : הגדלת היבול המבוטח בטון לדונם מעל ליבול המבוטח במסגרת ביטוחרמת ביטוח א' .א
עד לגובה יבול פרי ההדר הממוצע , המפורט בנספח ב' לחוזה הביטוחבסיסי  אסונות טבע

סכומי  .הממוצע לדונםלדונם של המבוטח כמוגדר להלן, וזאת בכפוף להוכחת היבול 
 . המירביים לטון ללא שינוי מהביטוח הבסיסי פיצויה

 בתוספתהמירביים המפורטים בטבלה להלן  פיצויהביטוח על פי סכומי : רמת ביטוח ב' .ב
בסיסי אסונות טבע הגדלת היבול המבוטח בטון לדונם מעל ליבול המבוטח במסגרת ביטוח 

לגובה יבול פרי ההדר הממוצע לדונם של המבוטח עד  המפורט בנספח ב' לחוזה הביטוח,
 כמוגדר להלן, וזאת בכפוף להוכחת היבול הממוצע לדונם.

למרות האמור לעיל, למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או למבוטח  .ג
או יותר במהלך עונות שלוש בהמחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים 

, יופחת היבול כולל() 2020/21ועד עונת  2015/16מעונת  :הבאות וח שש עונות הביט
, לפי גילו, כמפורט בנספח ב' הפרדסמהיבול הנורמטיבי של  70%הנורמטיבי ויעמוד על 

 .לחוזה זה

הראשונה בשנות ההנבה  לפרדסיםיובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להגדיל יבולים כאמור  .ד
 .זהוהשנייה כמפורט בנספח ב' לחוזה 

 "היבול הממוצע לדונם" הנו כמפורט להלן: .2

היבול הממוצע לדונם מניב של כל זן בנפרד אותו שיווק המבוטח בארבע השנים הרצופות  .א
, על פי הנתונים שימסור 2020/2021וכלה בעונת  2017/2018והסמוכות החל מעונת 

 המבוטח למבטח בצרוף מסמכים מתאימים כפי שידרשו על ידי המבטח. 

יותר מארבע השנים האמורות יתווספו כמויות הפרי שהושמדו  המשווקת באחת או לכמות .ב
בנוכחות ובאישור המבטח, כמויות הפרי שאושרו כנזק כמותי על ידי המבטח וכן כמויות נשר 

 .הכל בכפוף לאישור המבטח מראש, הפרי שנאסף ונשלח לבית אריזה ו/או לתעשייה

אסונות טבע ליבולים באחת או יותר מארבע השנים אם שילם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח  .ג
האמורות, תתווסף הכמות בגינה קיבל המבוטח תגמולי ביטוח אלה בכל אחת משנים אלו 

הכל בכפוף לאישור , לכמות המשווקת באותה שנה לצורך חישוב היבול הממוצע לדונם
 .המבטח מראש
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ביטוח המוסכם בין הצדדים, כי המבוטח במסגרת חוזה הביטוח, יוכל לרכוש ביטוח במסלול  .3
התנאים המקדמיים כל בהתמלא לפי נספח זה עבור כל שטח הפרדס המניב, המורחב 

 המצטברים הבאים:

הוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח הפרדסים המניבים מאותו זן גידול מבוטח,  .א
תו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם. הבקשה הוגשה הנמצאים בבעלותו ובהחזק

על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום 
2202..41.  

 המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

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

מובהר בזאת, כי המבטח רשאי להוסיף במהלך תקופת הביטוח קודי ביטוח נוספים על המפורטים  .4
לעיל, בהתאם לבקשות מגדלים. ניתן יהיה לצפות בקודי ביטוח נוספים אלו באתר האינטרנט של 

 .www.kanat.co.il -חוזה הביטוח המבטח בצמוד לפרסום 

להם  ' לחוזה הביטוח()חלק ב מניביםלפרדסים תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח אסונות טבע  .5
 .למבוטחישירות ישולמו יהיה זכאי המבוטח שרכש הרחבה לביטוח לפי נספח זה, 

file:///C:/Users/shmul/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BGSLJ5E2/www.kanat.co.il
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 טבלת נתוני יבול מבוטח במסלול ביטוח מורחב לפי זן לביטוח אסונות טבע
 בטון לדונם -)חלק ב'( 

 קוד 
 גידול

 הזן
 שנת 
 ניבה 

 ראשונה

 שנת 
 ניבה 
 שניה

 שנת 
 ניבה 

 שלישית ואילך

 2.20 1.20 0.50 אדמוני 25

 2.70 1.20 0.50 אודם 95

 2.50 1.20 0.50 (2אור ) 31

 2.50 1.20 0.50 אורה 34

 3.00 2.00 0.50 אלנדייל 20

 3.20 2.00 1.00 אפילים )ולנסיה( 2

 4.50 2.60 1.50 אשכולית אדומה 48

 5.00 3.00 1.50 אשכולית לבנה 4

 2.60 1.20 0.50 הדס 24

 4.50 2.00 0.50 המלין 86

 3.00 1.50 0.50 טבורי 3

 3.00 1.50 0.50 (3טבורי אפיל ) 35

 3.00 1.50 0.50 טבורי סמי 94

 3.00 1.50 0.50 טבורי ציפי 67

 3.50 2.00 1.00 טבורי קרה קרה 93

 3.50 2.00 1.00 טבורי ראוסטנברג 66

 3.20 2.00 1.00 טופז )מנדור( 11

 2.70 2.00 1.00 טמפל 13

 2.80 2.00 1.00 טרויטה 6

 2.20 2.00 1.00 יפית 96

 1.50 0.80 0.50 ליים 52

 2.40 1.50 1.00 ליין לייט 21

 2.50 1.75 1.00 (1לימון ) 5

 2.00 0.75 0.50 לימקוואט 26

 2.20 1.20 0.50 מאמה )סיגל( 39

 2.20 1.00 0.50 מור 36

 2.20 1.50 0.50 מורקוט )מגד( 16

 3.00 2.00 1.00 מידנייט 38

 2.60 1.50 0.50 מיכל 10

 3.50 1.50 1.00 מינאולה 15

 2.50 1.50 0.50 מירב 87

 2.90 1.80 0.50 נובה )סנטינה( 19

 3.50 2.00 1.00 ניוהול 33
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 קוד 
 גידול

 הזן
 שנת 
 ניבה 

 ראשונה

 שנת 
 ניבה 
 שניה

 שנת 
 ניבה 

 שלישית ואילך

 2.20 1.50 0.50 סצומה 98

 2.00 1.50 0.50 עדן )אורית( 18

 2.00 1.50 0.50 עידית 91

 2.40 1.50 0.50 עליזה 88

 3.00 2.00 0.50 פומלו 8

 3.00 1.50 0.50 פומלו אדום 82

 3.50 2.00 1.00 פומלית 81

 2.60 2.00 1.00 פזית 85

 2.00 0.75 0.50 קומקוואט 17

 1.50 1.50 0.50 קליפים 12

 2.00 1.50 0.50 קלמנטינה 9

 1.80 1.50 0.50 קרוולהייס 22

 2.20 1.50 0.50 ראשון 37

 3.00 2.00 1.00 שמוטי 1

 2.50 2.00 1.00 תפוז דם 92

יבול הלימון הנו יבול הלימון השנתי הכולל לימון יבול קייצי, לימון יבול חורפי ולימון קיץ בבקעה  (1)
 ובערבה. 

יובהר, כי בזן אור יוכר מקרה ביטוח ליבולים בפרדסים בתנאי שבוצע בהם חיגור כהלכה של  (2)
 ענפים או גזע.

בלבד מהנקוב בטבלה לעיל בטבורי אפיל לכל  70%קמבריה יהיו היבולים המבוטחים של הזן  (3)
 שנות הניבה.

למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה  -
ביטוח אסונות טבע ליבולים בשלוש עונות או יותר במהלך שש עונות הביטוח הבאות : מעונת 

מהיבול  70%)כולל(, יופחת היבול הנורמטיבי ויעמוד על  2020/21ועד עונת  2015/16
 הנורמטיבי של הפרדס, לפי גילו, כמפורט לעיל.

למען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים  -
נורמטיביים לפרדס שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים 

 המקובלים בענף.

למען הסר ספק יובהר, כי שנת היבול הראשונה בפרי הדר הנה השנה השלישית מהנטיעה,  -
, ושנת היבול הראשונה בפרי הדר שעבר 2020דהיינו נטיעות שבוצעו עד סוף חודש יוני בשנת 

החלפת זן/שילוד הנה השנה השנייה ממועד ביצוע הפעולה, דהיינו פעולה שבוצעה בשנת 
2021. 
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 המירביים ודמי ביטוח לביטוח אסונות טבע מורחב  פיצויהטבלת סכומי 
 בש"חהסכומים לטון 

וח א הזן קוד גידול ום  *רמת ביט יסכ וח א שיפו וח ב דמי ביטוח *רמת ביט יסכום  *רמת ביט וח ב שיפו וח *רמת ביט  דמי ביט

 קוד
 גידול

 הזן
 *ביטוח ב'רמת  *רמת ביטוח א'

 דמי ביטוח שיפויסכום  דמי ביטוח שיפויסכום 
 1.40 700 0.90 430 אדמוני 25
 10.40 970 6.55 610 אודם 95
 17.00 1,450 10.00 850 אור 31
 6.40 970 4.05 610 אורה 34
 11.80 750 6.80 440 אלנדייל 20
 1.75 800 1.20 550 אפילים )ולנסיה( 2

 1.35 600 1.15 500 אשכולית אדומה 48
 1.00 500 0.65 350 אשכולית לבנה 4

 7.30 1,000 4.00 550 הדס 24
 1.65 750 1.00 450 המלין 86
 8.00 800 5.50 550 טבורי 3

 8.00 800 5.50 550 טבורי אפיל  35
 8.00 800 5.50 550 טבורי סמי 94
 8.00 800 5.50 550 טבורי ציפי 67
 8.00 800 5.50 550 טבורי קרה קרה 93
 8.00 800 5.50 550 טבורי ראוסטנברג 66
 5.10 660 4.20 550 טופז )מנדור( 11
 1.10 310 0.60 180 טמפל 13
 3.15 420 1.80 240 טרויטה 6

 11.80 750 6.80 440 יפית 96
 6.50 1,070 3.40 550 ליים 52
 2.30 660 1.85 550 ליין לייט 21
 3.00 600 1.30 270 לימון 5

 2.60 1,320 1.75 870 לימקוואט 26
 10.50 970 7.55 700 )סיגל( מאמה 39
 10.40 970 7.50 700 מור 36
 5.00 750 3.65 550 (מגד) מורקוט 16
 2.35 700 1.85 550 מידנייט 38
 2.00 970 0.90 430 מיכל 10
 6.95 800 4.80 550 מינאולה 15
 14.80 970 8.35 550 מירב 87
 15.20 970 8.50 550 נובה )סנטינה( 19
 1.55 770 1.10 550 ניוהול 33
 1.45 700 1.15 550 סצומה 98
 1.80 850 1.45 700 )אורית( עדן 18
 1.80 850 1.45 700 עידית 91
 1.70 830 1.00 500 עליזה 88
 2.50 800 1.15 370 פומלו 8

 3.00 1,000 1.65 550 פומלו אדום 82
 1.20 590 0.90 450 פומלית 81
 1.50 750 0.90 450 פזית 85
 2.60 1,320 1.75 870 קומקוואט 17
 1.50 700 0.90 430 קליפים 12
 1.00 480 0.60 290 קלמנטינה 9

 1.50 700 0.90 430 קרוולהייס 22
 1.45 700 1.15 550 ראשון 37
 2.70 800 1.00 300 שמוטי 1

 2.70 800 1.85 550 תפוז דם 92

 .2022לדונם בגין דמי ביטוח נגעי הסגר לשנת  ₪ 1.9לדמי הביטוח יתווסף סך של  *

מירביים באופן  פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצויהלמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי 
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה  הפיצוישבכל מקרה סכומי 

 בל בפועל עבור כל זן פרי בתקופת הביטוח לזן, הנמוך מביניהם.הממוצעת שתתק
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  - 3202/2202נספח י' לחוזה ביטוח הדרים לעונת 
 מורחבמסלול ביטוח 

 ביטוח אתרוגים

 2022/2023בכפוף לרכישת הרחבה זו, נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח הדרים לעונת 
הביטוח"(, ויחולו עליו כל הוראות חוזה הביטוח, למעט )להלן: "חוזה בסיסי מסלול ביטוח  -

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

חוזה זה, לרבות דמי מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה )המפרט המצורף ל
 הביטוח, השטח המבוטח, הגידול המבוטח ופרטים נוספים(, יכריע האמור ברשימה.

המגדלים  האתרוגים למגדליובנוסף לו, ניתנת  2022/2023בהמשך לחוזה ביטוח הדרים לעונת 
 בתמורה לדמי ביטוח שישולמו ישירות למבטחהאפשרות  מכוסה רשת,מודלה ו פרדסאתרוגים ב

בביטוח נזקי טבע או  , לבטח את יבוליהם במסגרת חוזה זה על פי תנאי נספח זהלהלןכמפורט 
 כמפורט להלן: , הכלבביטוח נזקי טבע ואסונות טבע

 לביטוח נזקי טבע תקופת הביטוח .1

מ"מ  10גיעו לקוטר של השהחנטים  להלן ולא לפני 13 מעת קבלת המבוטח לביטוח כמוגדר בסעיף
המועד המוקדם סיום הקטיף המסחרי או עד ערב חג הסוכות החל בתקופת הביטוח, לועד 

  מביניהם.

 תקופת הביטוח לביטוח אסונות טבע .2

  .31.1.2023להלן ועד ליום  13מעת קבלת המבוטח לביטוח כמוגדר בסעיף 

 היבול המבוטח .3

  לעץ(.אתרוגים  50)מקסימום  מספר האתרוגים לעץ xמספר העצים המניבים בפרדס 

 המירבי בביטוח נזקי טבעפיצוי הסכום  .4

  לאתרוג ניזוק. ש"ח 8.0

 המירבי בביטוח אסונות טבעהפיצוי סכום 
  לאתרוג ניזוק.ש"ח  4.0

 תקרת גבול אחריות המבטח .5

  .המירביפיצוי הסכום  xהיבול המבוטח 

 בביטוח נזקי טבע דמי הביטוח למבוטח .6

 .מתקרת גבול אחריות המבטח 2%

 טבע אסונות בביטוח למבוטח הביטוח דמי .7

לדונם בגין דמי ביטוח  ₪ 1.9לדמי הביטוח יתווסף סך של  מתקרת גבול אחריות המבטח. 1%
 .2022נגעי הסגר לשנת 
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במסגרת ביטוח נזקי  לביטוח אתרוגים הסיכונים המכוסיםלמרות האמור בחוזה הביטוח, להלן  .8
 :טבע

 ברד. .א

 קרה .ב
על פי הגדרת ומדידת , לאפס מעלות צלסיוס ומטהעקב ירידת הטמפרטורות בשטח הגידול 

 .השירות המטאורולוגי

 סערה .ג
ובתנאי הגורמת לנשירת פרי או פציעתו לפחות  מטר/שנייה( 18) קשר 35מהירות רוח של 

 .להדלייה וכל הענפים והפירות נקשרו היטב הדלייה שכל העצים בפרדס נתמכו על ידי

 שיטפון .ד
של מי גשם, ים, אגם או נחל כתוצאה מזרמי מים שמקורם בשטחים סמוכים לשטח הגידול 

 ובתנאי שהשטח המבוטח היה מנוקז היטב.המבוטח, 

  שלג. .ה

, ישפה המבטח נזקי טבע כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים לעילבקרות מקרה ביטוח  .9
או יבול האתרוגים הפוטנציאלי לעץ, כפי שייקבע  היבול המבוטח לעץאת המבוטח עבור ההפרש בין 

, לבין מספר האתרוגים הראויים לשיווק שיוותרו על העץ לאחר הנמוך שבהם -מעריך העל ידי 
, כל זאת כפול מספר העצים לדונם בשטח הניזוק כפי שייקבע מעריךהאירוע הנזק, על פי קביעת 

  .מעריךהעל ידי 

מהיבול  10%: המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח עבור בביטוח נזקי טבע השתתפות עצמית .10
למרות האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו  המבוטח בשטח הניזוק.

בשלוש עונות או יותר במהלך שש העונות  -ארע מקרה ביטוח נזקי טבע באותו זן פרי הדר 
שיעור ההשתתפות העצמית  יגדל)כולל(,  2020/21ועד עונת  2015/16הבאות: מעונת 
  נוספים, על האמור לעיל. 5%-המפורט לעיל, ב

 : מניביםביטוח אסונות טבע לפרדסים  .11

 :)בש"ח לדונם( להלן טבלת סכומי הפיצוי המירביים .א

 שם הזן

 א'
 תוחלת 
 ניבה 
 בשנים

 ב'
 פיצויסכום 

מירבי לעקירת 
 (1)הפרדס 

 ג'
 פיצויסכום 

מירבי לשיקום 
 (1)הפרדס 

 ד'
 לניבהשנים 

 4 450 4,500 6 אתרוגים

סכומים  םה בטבלה לעילג' -בטורים ב' ו פיצויה מילמען הסר ספק יובהר, כי סכו (1)
בפועל בלבד, בכפוף  הפרדסאו שיקום  פרדסמירביים שישולמו למבוטח בגין עקירת 

ממועד קרות מקרה הביטוח, ובהתאם לאישור  חודשים 6לביצוע הפעולה בתוך 
 המעריך.

 15%, ינוכה פחת בשיעור של לעילבטבלה  'המירביים המפורטים בטור ב פיצוימסכומי ה .ב
לפרדס  ,75% -, ולא יותר מ(2020נטיעת לכל שנה, החל משנת הניבה הראשונה של העץ )

 שערב קרות הנזק הניב פרי בהיקף מסחרי.

 המחויבים.כל יתר הוראות נספח ד' אסונות טבע לפרדסים מניבים יחולו בשינויים  .ג
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 ביטוח אסונות טבע לפרדסים שאינם מניבים:  .12

 המירביים בפרדסים שאינם מניבים יהיו כדלקמן: פיצויסכומי ה .א

המפורטים בטור ב' או ג' לטבלה  פיצוימסכומי ה 70% - 2022לפרדס שניטע בשנת  .1
 ן.י, לפי הענילעילא'  10 שבסעיף

המפורטים בטור ב' או ג' לטבלה  פיצוימסכומי ה 80% - 2021לפרדס שניטע בשנת  .2
 ן.י, לפי הענילעילא'  10 שבסעיף

המפורטים בטור ב' או ג' לטבלה  הפיצוימסכומי  90% - 2020בשנת  שניטעלפרדס  .3
 ין.י, לפי הענלעילא'  10שבסעיף 

 אסונות טבע לפרדסים שאינם מניבים יחולו בשינויים המחויבים. כל יתר הוראות נספח ז' .ב

נספח זה עבור כל הוראות יוכל לרכוש ביטוח מורחב לפי  מגדל אתרוגיםמוסכם בין הצדדים, כי  .13
, רשת יםמכוסמודלים כראוי ו ללושה בתנאי, ו/או הפרדס הלא מניב שטח הפרדס המניב

  התנאים המקדמיים המצטברים הבאים:כל בהתמלא 

 או הלא מניבים המניבים האתרוגים הוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח פרדסי .א
הנמצאים בבעלותו ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם. הבקשה הוגשה 
על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום 

1.4.2022.  

  המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח. .ב

ימים מתשלום מלא של דמי  3נט ולאחר חלוף הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור ק .ג
   ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח. הביטוח )לא כולל יום התשלום(,

הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר  -בביטוח אסונות טבע לפרדסי אתרוגים שאינם מניבים  .ד
 התשלום(,ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום  14אישור קנט ולאחר חלוף 

   ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.

במסגרת נספח זה ישולמו  שרכש ביטוח אתרוגים תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח .14
 .ישירות למבוטח

עדכון יבולים במסגרת ביטוח נזקי טבע אפשרי באמצעות הודעה בכתב למבטח שתגיע לא  .15
 שלא ארע נזק עד למועד זה ובכפוף לאישור המבטח. בלבד, 1.6.2022יאוחר מיום 
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 טבלת זנים ותאריכי קטיף המכוסים בנזק איכותי כתוצאה מחוסר במנות קור

 הזןשם 
 מועד

 תחילת הקטיף

  מועד
 סיום

אדמוני, ראשון, מירב, עידית, 
, עליזה(, סנטינה) נובה, טבורי

 )אורית( עדן
15.12.2022 

לפי תאריך סיום הביטוח לכל זן 
ב'  4בנפרד, כמוגדר בסעיף א' 

 חוזה הביטוח.של המבוא חלק ל

 1.1.2023 טבורי קרה קרה מינאולה,

לפי תאריך סיום הביטוח לכל זן  
ב'  4בנפרד, כמוגדר בסעיף א' 

  .של חוזה הביטוח המבואלחלק 

, אשכולית אדומה ,אשכולית לבנה
 )סיגל( מאמהטמפל, יפית, 

15.1.2023 

לפי תאריך סיום הביטוח לכל זן 
ב'  4בנפרד, כמוגדר בסעיף א' 

, חוזה הביטוחשל המבוא לחלק 
למעט אשכולית לבנה עד לתאריך 

31.3.2023. 

, ליין לייטהדס, אורה, אור, , אודם
מידנייט, , (מגד) מורקוטמור, 

 למעט) טבורי אפילתפוז דם, 
טבורי ציפי,  ,(קמבריהטבורי 

טבורי סמי,  טבורי ראוסטנברג,
  שמוטי

1.2.2023 

לפי תאריך סיום הביטוח לכל זן 
ב'  4בנפרד, כמוגדר בסעיף א' 

 חוזה הביטוח.של המבוא לחלק 

 15.2.2023 אפילים )ולנסיה(, )מנדור( טופז

לפי תאריך סיום  - טופז )מנדור(
 הביטוח לכל זן בנפרד, כמוגדר 

של  המבואב' לחלק  4בסעיף א' 
אפילים  , למעטחוזה הביטוח

 .31.3.2023עד לתאריך )ולנסיה( 



56 

 3202/2202' לחוזה ביטוח הדרים לעונת בנספח י

 יצואיפרי באיכות 

 עמוד מספר
 בחוברת

 (סגול)מס 

 פריטים
בתמונה 

כפרי  שיחשבו
 יצוא באיכות

80 (20) 1-2 

81 (21) 1-3 

82 (22) 1-2 

83 (23) 1-3 

84 (24) 1-3 

85 (25) 1-3 

86 (26) 1-2 

87 (27) 1-2 

88 (28) 1 

89 (29) 1-2 

90 (30) 1 

91 (31) 1 

92 (32) 1 

93 (33) 1 

94 (34) 1 

95 (35) 1 

96 (36) − 

97 (37) 1 

98 (38) − 

99 (39) 1-2 

100 (40) − 

101 (41) − 

102(42) 1 

103 (43) 1 

104 (44) − 

105 (45) − 

106 (46) − 

110 (60) 1-3 

111 (61) − 

112 (62) 1-2 

113 (63) 1-2 

114 (64) 1-3 

115 (65) 1-3 

116 (66) 1 

117 (67) 1-3 

118 (68) 1 

119 (69) − 

120 (70) − 

 עמוד מספר
 בחוברת

 (סגול)מס 

 פריטים
בתמונה 

כפרי  שיחשבו
 יצוא באיכות

121 (71) 1-2 

122 (72) − 

123 (73) 1-2 

124 (74) 1-3 

125 (75) − 

126 (76) − 

127 (77) − 

128 (78) − 

129 (79) − 

130 (80) − 

131 (81) 1 

132 (82) 1-2 

133 (83) 1 

134 (84) 1 

135 (85) − 

140 (100) 1-10 

141 (101) − 

142 (102) 1-2 

143 (103) 1-2 

144 (104) 1-2 

145 (105) 1 

146 (106) − 

147 (107) 1 

148 (108) − 

149 (109) − 

150 (110) 1 

151 (111) − 

152 (112) − 

153 (113) − 

154 (114) 1 

155 (115) − 

156 (116) − 

160 (120) 1-3 

 עמוד מספר
 בחוברת

 (סגול)מס 

 פריטים
בתמונה 

כפרי  שיחשבו
 יצוא באיכות

161 (121) 1-8 

162 (122) 1-8 

163 (123) 1-3 

164 (124) 1-3 

165 (125) 1-3 

166 (126) 1 

167 (127) 1 

168 (128A) − 

170 (129) − 

171 (131) 1-2 

172 (132) 1 

173 (133) 1-2 

174 (134) 1-3 

175 (135) 1 

176 (136) 1 

177 (137) 1 

178 (138) 1 

179 (139) − 

180 (140) − 

181 (141) 1-2 

182 (142) 1-2 

183 (143) 1 

184 (144) − 

185 (145) − 

186 (146) 1 

187 (147) − 

188 (148) 1 

189 (149) 1 

190 (150) − 

191 (151) − 

192 (152) 1 

193 (153) − 

194 (154) − 

195 (155) − 

 


