
 

  2022 מרץ

 2022 לעונת דבש דבוריםביטוח הנדון: 

 המועצהמ הועברו שלהם הרעייהשפרטי נקודות  מגדליםל בקנט  ביטוחחידשה את הדבש  המועצה לייצור ושיווק
 לקנט.

 מגדלים:לצרכי ה  ותוהתאמנו אוהשנה שיפרנו את חוזה הביטוח 
 לנחיל בשנה שעברה( ₪ 400לנחיל )לעומת  ₪ 600והוא עומד על  הוגדל לנחיל נזק של במקרה הפיצוי םסכו. 
 כנגד נזקי חום. ביטוחי כיסוי נוסף 
  ק"ג דבש לכוורת. 16נוסף כיסוי גם לכוורות הנמצאות לצרכי האבקה במטעי אבוקדו. היבול המבוטח הוא 

 
ביבול עבור חוסר  ₪ מיליון 3.2-למעלה מבהמבוטחים  מגדלי הדבוריםנו את יפיצהשקת הביטוח ועד היום עת מ

 מדמי הביטוח.  80%-לתשומת לבך, הממשלה משתתפת ב .הכלכליתאת הפגיעה ביכולתם  ובכך מזערנוהדבש 
מוגדרים המפורטים בחוזה הקייצי בעקבות נזקים ו האביבי פחיתה כמותית ליבול הדבשגם ביטוח בקנט, מכסה ה

 הביטוח מתבסס על נתוני המועצה שהועברו מראש לקנט והם מפורטים בפוליסת הביטוח המצורפת. הביטוח.

 : הביטוח בחוזה ותעיקרי נקודות

 :הביטוחתוקף  .1

  31.12.2022ומסתיים ביום  1.1.2022-מתחיל ב לנחילהביטוח. 

 31.5.2022 יוםמסתיים ב 1.1.2022מתחיל ביום  הביטוח ליבול הדבש האביבי.  

 מקרה ביטוח מגדירביטוח זה  .15.9.2022ומסתיים ביום  1.6.2022מתחיל ביום  הביטוח ליבול הדבש הקייצי 
ליבול הדבש  כתנאי מזג אויר קשים באתר הרעייה ובסביבת הרעייה שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח

  ., למעט חריגים כמפורט בחוזה הביטוחאתר רעייהב המבוטחוגרמו באופן ישיר לנזק כמותי ליבול  הקייצי

 א ועד למלאו לנחיל המבוטח / קייצי( יבמידה ובמהלך תקופת הביטוח קיבל המגדל פיצוי ליבול המבוטח )אביב
יסתיים הביטוח לכוורת והמבוטח לא יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין כל מקרה ביטוח גבול אחריות המבטח, 

 אם המבוטח רכש ביטוח חדש לכוורת.נוסף לאותה כוורת, אלא 

  - אתר רעייה .2

לצרכי האבקה והן לצורך הקייצי ו/או )לצורך ייצור דבש אביבי ו/או  הרעייה באתר הדבורים כוורותיש להציב את 
בכוורות  שינוייםביצוע  .הפריחה תקופת תחילת לפני המאוחר לכל הכנת הנחיל במהלך תקופת הביטוח(

 מותנהלפני תום תקופת הביטוח,  ש ו/או העברה של כוורות ממקומןהמבוטחות ובאתר הרעייה ו/או רדייה של דב
 .מקנטאישור מראש ובכתב  קבלתב

 כוורות מבוטחות בנקודה אחת. 80פברואר( עד -יובהר בזאת, כי ניתן לרכז בתקופת החורף )חודשים נובמבר

 כיסויי הביטוח: .3

  יבול הדבש האביבי-  
ק"ג לכל כוורת דבורים ושנוצר בכוורת במהלך כל תקופת הביטוח ליבול הדבש  27של בהיקף יבול דבש מבוטח 

דבש דבורים במהלך  באתר רעייה שקיבל תגמולי ביטוח במסגרת חוזה ביטוחהאביבי. למרות האמור לעיל, 
ק"ג לכל כוורת  21יבול הדבש המבוטח יהיה שלוש עונות או יותר במהלך שש עונות הביטוח האחרונות, 

 דבורים באותו אתר רעייה.
 ח, יבול הדבש המבוטח בכוורות הנמצאות לצורכי האבקה בשטחי מטע אבוקדו, בכפוף לדיוולתשומת לבך

ק"ג לכל כוורת דבורים במהלך כל  16יהיה  –צבת הכוורות לבעלת הפוליסה בטרם השימסור המבוטח 
 תקופת הביטוח.

  יבול הדבש הקייצי-  
ק"ג לכל כוורת דבורים ושנוצר בכוורת במהלך כל תקופת הביטוח ליבול הדבש הקייצי.  15 לפייבול דבש מבוטח 

 עונות בשלוש דבורים דבש ביטוח חוזה במסגרת ביטוח תגמולי שקיבל רעייה רתבא למרות האמור לעיל,
 באותו דבורים כוורת לכל"ג ק 10 יהיה המבוטח הדבש יבול, האחרונות הביטוח עונות שש במהלך יותר או

 .רעייה אתר



 

 בדן מלא של נחיל ותמותה מוחלטת ו/או א-  

הרחבה זו הינה עבור  תחילת ייצור הדבש בכוורת.בטרם  כתוצאה מסיכונים של קרה, סערה או שיטפון שאירעו
ובכפוף בש לעונות סתיו ו/או חורף לייצור ושיווק ד הכוורות המבוטחות הנמצאות באתרי רעייה מורשים ע"י המועצה

למספר כוורות בכל אתר כפי שבוטח על ידי המועצה. הרחבה זו של הביטוח מאפשרת להפחית משמעותית 
 את רמת הסיכון הקיימת בענף בתקופת החורף.

 פרטי הביטוח
כמות דבש 
מבוטחת 

 ק"ג לכוורת

סכום פיצוי 
 מירבי

 דמי ביטוח
 לכוורת()₪ 

 השתתפות עצמית

 27 דבש אביבי מבוטח יבול
18 ₪ 

 לק"ג דבש
2.00 

ממכפלת היבול המבוטח  30%
 במס' הכוורות באתר הרעייה

 15 יבול דבש קייצי מבוטח
18 ₪ 

 לק"ג דבש
1.20* 

מהיבול המבוטח במס'  30%
 הכוורות באתר הרעייה.

יבול דבש במטעי 
 אבוקדו להאבקה

16 
18 ₪ 

 לק"ג דבש
הכוורת מבוטחת במסגרת 

 האביבייבול הדבש 
 

  נחיל
600 ₪ 

 לנחיל
 

ממכפלת סכום הפיצוי  30%
 במספר הכוורות באתר הרעייה

 לכל כוורת. ₪ 2.00דמי הביטוח המינימאליים למבוטח הינם:  *

לרכוש ביטוח חדש לכוורות באמצעות  עליך חובהמאכלס מחדש את הכוורת בנחיל דבורים  הנךבו  במקרה
 לנחיל הביטוח מקרה קרות ממועד ימים 30 בתוך וזאת למועצהתשלום דמי הביטוח עבור אותן כוורות 

 .החדשות לכוורות נזק אירע לא זה למועד שעד ובתנאיאו ליבול המבוטח,  המבוטח

 לפיגם תגמולי ביטוח   שולמוגם נזק כמותי ליבול הדבש ולפי קביעת המעריך,  י שיגרוםשל נזק לנחיל  במקרה .4
עבור הנחילים הניזוקים  הביטוחא' לחוזה  8", בניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בסעיף ליבול ביטוח"מקרה 

 אנא פנה לחוזה הביטוח.  נוספים לפרטיםבלבד. 

 מה עליך לעשות במקרה של נזק?
של יבול הדבש האביבי  הרדייה תחילת לא יאוחר ממועד מקרה ובכל מיידית להודיע לקנטבמקרה של נזק עליך  .1

 .מספרי אתרי הרעייה הניזוקיםאת  ךבהודעתלציין . עליך במהלך תקופת הביטוחאו הקייצי 
הערכת  עד להגעת המעריך מטעם קנט. ללא שינוי רעייהיש להשאיר את הכוורות )לפני רדיית הדבש( באתר ה .2

 הניזוק. רעייההנזק תתבצע באמצעות שקילת הדבש בכוורות באתר ה

 לפני הגעת המעריך. רעייהבחשבון הנזק כוורות שפונו מאתר ה ילקחוי ולאנתון זה יתבסס על  חישוב התביעה .3

 ידה(.בתחומי מדינת ישראל )באזורים המוחזקים ונשלטים על בשטחים הממוקמים  ותלביטוח נמצא ותהמבוקשהכוורות 
יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות 
שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי בקרה ופיקוח, תוך 

ותה. עם רכישת הביטוח בקנט, המבוטח שמירה על הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נא
 מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.

 מועצה. העל הפרטים שהועברו לקנט ע"י  מבוססתמצורפת פוליסת הביטוח שלך לביטוח הדבש הלנוחותך 

המוצע לך, אין לראות בו מסמך  דבש דבוריםמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  ,לתשומת לבך
 2022לעונת  דבש דבוריםמחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם על נספחיו 
 ית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח. סעיפי התניות, השתתפות עצמ

בטלפון  קנטבמשרדי  או בפניה למחלקת ביטוח www.kanat.co.il את חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט
03-6270200. 

 
 דבש דבוריםחוזה ביטוח ל

https://www.kanat.co.il/

