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 2320/2220חוזה ביטוח ירקות לעונת 

 מבוא

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

 יהוד 40העצמאות 
 "בעלת הפוליסה"( -)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 על נספחיו בשם 
ק, או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחומגדלי הירקות הנושאים תעודת זהות ישראלית, 

שישלמו בכרטיס מגדל של בעלת הפוליסה, המגדלים ירקות ליצוא, לתעשיה ולשוק המקומי,  והמחזיקים
 לפי הענין(.  מוטבים, שייקראו להלן: "המבוטח" או "המבוטחים", -היטלי מועצה כחוק )דהיינו: המבוטחים 

בת לספק לו, מסכים ולאור פניית בעלת הפוליסה למבטח, ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או שהיא מחויי
טח בגין נזקים, שייגרמו לגידולי המבטח, תמורת תשלום דמי הביטוח המוסכמים, לשפות את המבו

 מהמינים המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה, כתוצאה ממקרה הביטוח)שלחין(  בלבד מושקיםירקות 
, במשך תקופת הביטוח, וזאת עד תקרת גבול אחריות המבטח ובכפוף לתנאים, כמוגדר בחוזה זה

למען  ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה ובנספחים המצורפים אליו, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
ביטוח נזקי טבע ) ( בביטוח מורחבלפי קוד גידול) שבחר לבטח גידולהסר ספק יובהר, כי מבוטח 

לפי ( מחויב לבטח בביטוח המורחב את כל השתילות/הזריעות מאותו גידול )ת טבעביטוח אסונובו
, מורחב . מבוטח שבחר במסלול ביטוחיום ממועד השתילה/הזריעה האחרונה 30( עד קוד גידול

 . מבוטח שנשאר במסלול ביטוחמורחב , יחולו עליו אך ורק תנאי ביטוחכמפורט בנספחי החוזה
 .בסיסי ורק תנאי ביטוח, יחולו עליו אך בסיסי

  הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1
 .למבוטחי הביטוח הבסיסי 4-ו 3ים נספח הכוללת את, פוליסה זו

 השתתפות עצמית .2
הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח, ושינוכה מסך תגמולי הביטוח, בהתאם לתנאי 

  חוזה ביטוח זה.

 בסיסיביטוח  .3
ברמת  לחוזה הביטוח( נזקי טבע )חלק א' לחוזה הביטוח( וביטוח אסונות טבע )חלק ב' ביטוח

, עבור הגידולים המבוטחים המבוטחיםלכלל ביטוח בסיסית אותה רכשה בעלת הפוליסה 
בכל מקרה לא פחות ו ,על הצטרפותם לביטוחמבטח לבעלת הפוליסה  בהתאם להודעת

  .על פי חוזה זהמעשרה ימים לפני קרות מקרה הביטוח, 

 מורחבביטוח  .4
 ביטוח נזקי טבע מורחב ו/או ביטוח אסונות טבע מורחב

לבטח בהם שמבוטחים רשאים  בסיסילביטוח ה יםוחלופי יםליאאופציונביטוח  ימסלולשני 
 למבטח ישירותו מראששתשולם תמורת תוספת בדמי הביטוח  את הגידולים המבוטחים,

 2-ו 1הכל כמפורט בנספחים  ,)בנוסף לדמי הביטוח שמשלמת בעלת הפוליסה למבטח(
  לחוזה הביטוח. 4כמוגדר בנספח  לפי רמת הביטוח בה בחר המבוטחלחוזה זה, ו

 תקופת חוזה הביטוח .5
  .30.6.2023 ליום ועד 1.7.2022יום מ

 דמי ביטוח .6
 מס או היטל בגינה. הפרמיה המשולמת למבטח על ידי בעלת הפוליסה, לרבות כל
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 תגמולי הביטוח .7
הסכום שישולם למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי 
הענין, עד לתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה ביטוח זה, עבור נזקיו של המבוטח בשל 

הביטוח, והמתייחסים למין הגידול שנפגע, גילו, שיטת הגידול, מקרה הביטוח ושיעור מקרה 
 בניכוי סכומי ההשתתפות העצמית בהם חייב המבוטח. ,הנזק בשטח הניזוק

 סוכה מטאורולוגית .8
הקרובה ביותר  לפי - סוכה של השירות המטאורולוגי או סוכת מדידה של משרד החקלאות

 מטר מעל פני הקרקע. 2פי הנתונים שימדדו בגובה על  - למקום אירוע הנזק

 תקרת גבול אחריות המבטח .9
 ישלםההשתתפות העצמית, אותו  לפני ניכוישל תגמולי ביטוח,  מבוטח לדונםהסכום המירבי 

מהלך ב למבוטח ורעישא ביטוחה יהמבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה בגין מקר
 .ולכל מין גידול בנפרד לאותו דונם מבוטח תקופת הביטוח

 הגידול המבוטח .10
לרבות יבולם  ,בנפרד(כל קוד גידול ) לחוזה ביטוח זה 4 בנספחהמפורטים  גידולי השלחין

המפורטים לגבי  ובסייגים הגידול בשיטות ,אך ורק במועדים - שנשתלו או נזרעו המסחרי
 מראש ובכתבאחרת  , אלא אם הסכים המבטחלחוזה ביטוח זה 4 בנספח קוד גידולכל 

 .במסגרת הביטוח המורחב

אלא  אין ביטוח בסיסי על פי חוזה ביטוח זה בגידולים הבאיםיובהר, כי למען הסר ספק 
 ,תבלינים לתעשייה, פפריקה: לחוזה זה( 2-ו 1 ים)לפי נספח בלבד יםמורחב יםביטוח
  .וכרוב ניצניםבצלצלי פנינה, בצל לייצור בצלצולים, שום לריבוי , לזרעים ירקות גידולי

 החוק .11
 .על התקנות והצווים מכוחו 1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 יבול פוטנציאלי .12
שעל פי קביעת המעריך היה צפוי להיקטף בשטח המבוטח אילולא ארע בטון לדונם, היבול 

ביחס לנורמה ו במשך כל תקופת הביטוח, לכל גידול מבוטח בנפרד ,מקרה הביטוח
 ים.ילמין, לזן, לתקופה ולשיטת הגידול הרלוונט ,לאזור הגידולהמקובלת בענף בהתאם 

במקרים בהם המעריך לא יוכל לקבוע יבול פוטנציאלי ייקבע היבול הפוטנציאלי בהתאם 
 לנורמה המקובלת בענף לפי מין הירק ותקופת הגידול.

 גיל הגידול .13
ועד  המעריך לפי קביעתגיל הגידול הנו מספר הימים שעברו מתאריך הזריעה/השתילה, 

 .לפי קביעת המעריךליום בו ארע מקרה הביטוח לגידול המבוטח 

 בית רשת .14
מבנה מחופה רשת, בגובה המאפשר מעבר אדם, המשמש לגידול צמחים ואשר בנוי בהתאם 

 להוראות היצרן ועומד בתנאי תקינה הנדסיים.

 מנהרה עבירה .15
מחופה ביריעות פוליאתילן  ,מטר 8ברוחב מפתח של עד  מבנה הבנוי כיחידה קשתית בודדת

, בגובה המאפשר מעבר אדם, במהלך כל תקופת הביטוח גמישות עם או בלי תוספת רשת
 המשמש לגידול צמחים ואשר בנוי בהתאם להוראות היצרן ועומד בתנאי תקינה הנדסיים.

 מנהרה נמוכה .16
, טוחבמהלך כל תקופת הבי מבנה הבנוי כיחידה קשתית בודדת, מחופה ביריעות גמישות

בגובה שאינו מאפשר מעבר אדם, המשמש לגידול צמחים בערוגה בודדת ברוחב המקובל 
 לסוג הגידול ואשר בנוי בהתאם להוראות היצרן.

 בית צמיחה .17
מבנה שהנו בעל מפתח גדול יותר מאשר מנהרה עבירה, מחופה ביריעות פוליאתילן גמישות 

י תוספת רשת, המשמש לגידול , עם או בלבמהלך כל תקופת הביטוח או בפלסטיק קשיח
 צמחים ואשר בנוי בהתאם להוראות היצרן ועומד בתנאי תקינה הנדסיים.
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 בית צמיחה מחומם .18
באופן רציף במהלך כל תקופת הביטוח גדר לעיל שמותקנת ומופעלת בו ובית צמיחה כמ

משמעותית של הטמפרטורה בחלל מערכת אקטיבית לייצור ופיזור חום המאפשרת העלאה 
 המבנה.

 מבנה .19
 ., כמוגדר לעילבית צמיחה או בית רשת או מנהרה עבירה

 המעריך .20
 מעריך נזקים מטעם המבטח.

 המבוטח השטח .21
קוד הגידול, בחלוקה לפי  המבוטח,גידול בשטחן בדונם של כל החלקות הזרועות או שתולות 

 בפועל או השתול הזרוע מהשטח יותר לא מקרה ובכל לחוזה הביטוח, 4כמוגדר בנספח 
  .לפי קביעת המעריך )לפי העניין(,

 - תקופת הביטוח לגידול .22

תקופת הביטוח של כל גידול המבוטח על ידי המבטח היא מתאריך הזריעה/השתילה   .א
ועד למועד המוקדם מבין במהלך תקופת חוזה הביטוח, לפי קביעת מעריך המבטח, 

  אלה:
 מהשטח המבוטח. סיום אסיף היבול המסחרי .1
 4 בנספחשת אוהנקובים בטבלמשך הימים בעליה ומשך הימים בירידה  סכימתבתום  .2

 .)לרבות הסייגים והערות בטבלאות אלו( לגבי אותו גידול ,לחוזה זה
יסתיים תוקף הביטוח  2022/2023לעונת הבסיסי במקרה של אי חידוש הביטוח  .3

  ביטוח זה.של הגידולים המבוטחים עם תום תקופת חוזה 

 מוסכם בזאת על הצדדים, כי אם השתילה/הזריעה של מיני הירקות המבוטחים על פי .ב
א' לעיל, יחולו  23חוזה זה, בוצעה תוך תקופת הביטוח לגידול כהגדרתו בסעיף 

הוראות חוזה זה במלואן על צורת החישוב והסכומים של דמי הביטוח ותגמולי 
לאחר תום  -הביטוח, אף אם מקרה הביטוח ארע ו/או חישוב תגמולי הביטוח נעשה 

 .2420/2320, וזאת בתנאי שחודש הביטוח הבסיסי לעונת תקופת חוזה הביטוח

 (4203בית רשת )קוד  -שתילה  -בנוסף על האמור לעיל, תקופת הביטוח לגידול בזיל  .ג
. לא יינתן כיסוי ביטוחי לגידול זה אוקטובר-לאפריל  םחודשיהיא אך ורק בין ה -

 בחודשים אחרים.

( תסתיים 209-ו 198, 196למרות האמור לעיל, בגידול בצל לזרעים בלבד )קודים  .ד
הימים  60כונים המכוסים בחלק א' לחוזה זה בלבד, בתום תקופת הביטוח בגין הסי

הראשונים לאחר מועד הזריעה/שתילה. למען הסר ספק, כל נזק שיתרחש בתקופה 
 מאוחרת יותר בגידולים אלו יכוסה אך ורק על פי חלק ב' לחוזה זה.

 ירקות אורגניגידול  .23
או סינטטיים, בהתאם לחוק להסדרת  המגודל ללא ריסוס בחומרים כימים גידול מבוטח

 .והתקנות לפיו 2005 - תוצרת אורגנית, התשס"ה

 גידולי עלים במבנה .24
  לחוזה הביטוח. 4שבנספח  2גידולי העלים המפורטים בטבלה 

 תגמול ביטוח התחלתי .25
לחוזה הביטוח  4שבנספח  3טבלה עמודה א' במצוין בההסכום המתקבל ממכפלת האחוז 

, לכל מין לחוזה הביטוח 4שבנספח  3המצוינת בעמודה ג' בטבלה בתקרת גבול האחריות 
 .גידול בנפרד

 תוספת תגמול ביטוח יומית .26
 4שבנספח  3המצוינת בעמודה ג' בטבלה  האחריות גבול תקרת בין ההפרשמ המתקבל הערך

בעמודה ב' המצוינים  לתגמול ביטוח התחלתי לחלק למשך הימים בעליה לחוזה הביטוח
  . , לכל מין גידול בנפרדלחוזה הביטוח 4שבנספח  3בטבלה 

 ירידת תגמול ביטוח יומית .27
 4שבנספח  3המצוינת בעמודה ג' בטבלה  המתקבל מחלוקת תקרת גבול האחריות הערך
 3 טבלהב' ד עמודהבמקרים בהם מצוין ב רקו אך וזאתבמשך הימים בירידה,  הביטוח לחוזה

בשאר המקרים יובהר, כי . ירידת תגמול ביטוח יומית ישכי  לחוזה הביטוח 4שבנספח 
 .הסכום יהיה אפס בהם רשום כי אין ירידת תגמול ביטוח יומית
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 תגמול הביטוח המתאים לגיל הגידול .28

 4שבנספח  3בטבלה בעמודה ב' משך הימים בעליה כמפורט מ קטןבמקרה בו גיל הגידול  .א
תגמול ביטוח התחלתי תגמול הביטוח המתאים לגיל הגידול יחושב כך:  -לחוזה הביטוח 
ובכל מקרה  ת בגיל הגידול,תגמול ביטוח יומימתקבל ממכפלת תוספת ה בתוספת הערך

  . , לכל מין גידול בנפרדלא יותר מתקרת גבול האחריות

 :רמת ביטוח בסיסי - יום 40בגיל  105מקרה ביטוח באבטיח קוד  - מספרית דוגמא
  x 40% ₪ 2,140=  ₪ 856.00חישוב תגמול ביטוח התחלתי: 

 ( ₪ 2,140 - ₪ 856) ÷ימים  100=  ₪ 12.84חישוב תוספת תגמול ביטוח יומית: 

 יום( x 40 ₪ 12.84)  + ₪ 856=   ₪ 01,369.6חישוב תגמול הביטוח המתאים לגיל הגידול: 

 4שבנספח  3בטבלה בעמודה ב' מפורט בעליה כמשך הימים מ גדולבמקרה בו גיל הגידול  .ב
תקרת גבול האחריות תגמול הביטוח המתאים לגיל הגידול יחושב כך:  - לחוזה הביטוח

המתקבל ממכפלת ירידת תגמול ביטוח יומית בהפרש שבין גיל הגידול למשך  פחות הערך
 3יובהר, כי במידה ומצוין בעמודה ד' בטבלה . לכל מין גידול בנפרד ,הימים בעליה

לחוזה הביטוח כי אין ירידת תגמול ביטוח יומית, הרי שלא תנוכה ירידת  4שבנספח 
, והמבוטח יפוצה לפי תקרת גבול תגמול ביטוח יומית מתקרת גבול האחריות

 .האחריות

 :רמת ביטוח בסיסי - יום 110בגיל  105מקרה ביטוח באבטיח קוד  - מספרית דוגמא

 ₪ 2,140 ÷ימים  20=  ₪ 107.00חישוב ירידת תגמול ביטוח יומית: 

 2,140₪ - יום({ 110 - יום x (100 ₪ 107.00= }  ₪ 01,070.0חישוב תגמול הביטוח המתאים לגיל הגידול: 

 ( בלבד4104)קוד מנהרות עבירות ובתי צמיחה  - שתילה - בזיל .29
גם אפשר , ו: נאות הכיכר, עין תמר, סובב ים המלחבלבד ניתן לבטח קוד זה באזורים הבאים

 1.11.2022שבין התאריכים  בתנאי וזאת - באזורים הבאים: בשור, בקעת הירדן ובית שאן
אחד או יותר  הממוקם באזורים אלו, הופעל בשטח המבוטח מעל הבזיל 30.4.2023לבין 

 : מסך תרמי, רשת אגריל, כיסוי של שתי שכבות פוליאתילן. מהאמצעים הבאים

 רשת נגד חרקים .30
אלא אם נכתב אחרת במפורש  ,מ"ש לפחות 50רשת המונעת כניסת חרקים בצפיפות של 

 .לגבי גידולים ואזורים מסויימים

 מחלה .31
 לרבות וירוסים ופיטריות.

 חומר ריבויייחורים ו .32
 ., בטטותבצלצולים, תפוחי אדמה, שוםלרבות 

 תנאים לביטוח .ב

מוסכם בין הצדדים כי על פי חוזה זה ניתן לבטח את כל שטחי ויבולי הירקות המיועדים לייצוא, 
לחוזה זה, אלא אם הסכים המבטח  4 בנספחלתעשייה ולשוק המקומי, מהמינים המפורטים 

  -להלן: המפורטיםובהתמלא התנאים המצטברים אחרת מראש ובכתב 

שטחי הגידול נמצאים בתחום מדינת ישראל או באזורים המוחזקים על ידה, והמבוטח לו  .1
תאגיד ישראלי או שותפות או שהינו  שייכים שטחי הגידול, נושא תעודת זהות ישראלית

  בכרטיס מגדל של בעלת הפוליסה. ישראלית רשומה כחוק, ומחזיק

למבטח את נתוני שמות המגדלים המבוטחים על פי חוזה בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא  .2
ביטוח זה, בדרך ובאופן שיקבע המבטח כדי שיאפשר זיהויים המוחלט על ידי ציון שם, שם 

 משפחה, כתובת מדויקת, מס' תעודת זהות וכל פרט מזהה אחר.
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 ביטוח נזקי טבע -חלק א' 

  הגדרות .א

 מקרה הביטוח .1

, שהתרחש במהלך תקופת הביטוח או מהסיכונים המפורטים דלקמןאירוע אחד או יותר 
באופן ישיר לנזק איכותי ו/או לנזק במהלך תקופת הביטוח לגידול בשטח המבוטח וגרם 

 לגידול המבוטח: כמותי ו/או לנזק מוחלט

 .ברד .א

 .שלג .ב

 סערה .ג
מטר/  13) קשר 25 לפחותמהירות רוח ומשבי רוח חזקים מקומיים בערכים רגעיים של 

, לרבות נזקי צריבה בשל רוח הנושאת עמה כפי שנמדדה בסוכה מטאורולוגית, שנייה(
 חול.

 קרה .ד
 בסוכהכפי שנמדדו מעלות צלזיוס ומטה,  0-לעקב ירידת טמפרטורות בשטח הגידול 

 .תימטאורולוג

 שיטפון .ה
של מי גשם, ים, אגם או נחל, כתוצאה מזרמי מים מחוץ לתוואי הטבעי שלהם ושמקורם 
בשטחים סמוכים לשטח הגידול המבוטח, הגורמים לסחיפה או נזק לצמחים ולזרעים או 

  .היטב ובתנאי שהשטח היה מנוקזלסחף קרקע המזיק לצמחים ולזרעים 

 גשמים בכמות מרובה היורדים ברצף .ו
  .היטב ובתנאי שהשטח היה מנוקזכמוגדר בחוזה זה,  חלטגורמים לנזק מוה

נגרם כתוצאה ישירה  המוחלט לגידול למען הסר ספק יובהר, כי הקביעה האם הנזק
מסיכון זה תעשה על ידי בחינה האם הגשמים גרמו לעלייה על גדותיהם של נחלים, 

  תעלות ומעברי מים באזור סמוך לשטח המבוטח.

או נזק מוחלט  נזק איכותי יוכר( 201)קוד  בלבד שום בגידול, לעיל האמור למרות
שארע כתוצאה מגשמים מאוחרים היורדים בתקופת האביב  )כמוגדר בחוזה זה(

 בכפוף לתנאים הבאים:

שעות החל מתאריך  48 של בתקופה"מ מ 5.0 על העולה בכמות גשמים ירדו .1
28.4.2023. 

ימים מעת הוצאת השום המבוטח מהאדמה,  18יסתיים בחלוף  הביטוחיהכיסוי  .2
 ובכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת הביטוח לגידול.

 חום .ז

ובתנאים  כפי שנמדדו בסוכה מטאורולוגית, - מעלות צלזיוס 39-טמפרטורות גבוהות מ
, למעט בגידול אפונה לתעשייה בעל שבו לא יוכרו נזקי חום המפורטים להלן בלבד

 :כלל

 י כל מיני הירקות המבוטחים:לגב .1

 הימים הראשונים לגידולם. 30-תמותה של שתילים צעירים ב .א

בשלב הפריחה והחנטה בלבד, נזק כמותי שיגרם ליבול החלקה הניזוקה,  .ב
  .בהשוואה ליבול נורמטיבי אזורי %15-ובתנאי שהנזק יהיה גדול מ
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בכפוף ( לגבי מיני הירקות המפורטים להלן, 1מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף קטן ) .2
 :ובתנאי שהנזק שארע הוא נזק כמותי בלבד לתנאים המוגדרים להלן בכל גידול

 (165, 665ופלפל )למעט קודי גידול  חציל, עגבניות לתעשייה .א

במופע , המתבטא לפרי בלבד, סמוך לתקופת הקטיףכמותי  כאשר נגרם נזק
חיצוני של מכות שמש על פני הפרי שהופעתן פוסלת את הפרי לשיווק על פי 

למען הסר ספק יובהר, כי התרככות פרי אינה נכללת  קביעת המעריך.
 במסגרת סיכון זה.

 עדינה/ שעועית לתעשייה .ב

הנותר לקטיף  בתנאי שהיבולהחל מהפריחה ועד לקטיף  -שעועית לתעשייה
ק"ג לדונם, בשל  1,000 -לאחר מקרה הביטוח בשטח הניזוק יהיה קטן מ

 1,000-. במקרה כזה ייקבע שיעור הנזק, באחוזים, לפי היבול החסר לסיכון זה
 ק"ג לדונם.

הנותר לקטיף לאחר  בתנאי שהיבולהחל מהפריחה ועד לקטיף  -שעועית עדינה 
. ק"ג לדונם, בשל סיכון זה 800 -מקרה הביטוח בשטח הניזוק יהיה קטן מ

 ק"ג לדונם. 800-במקרה כזה ייקבע שיעור הנזק, באחוזים, לפי היבול החסר ל

 בצל .ג

 45-ל אסיף עדהנגרם כתוצאה ממכות שמש בלבד טרם הכמותי כאשר הנזק 
הביטוח, למעט בזנים  יום מעת התחלת צניחת עלי הבצל בתוך תקופת

 האדומים לגביהם יסתיים הביטוח כנגד סיכון זה
, 2023במאי  5בערבה, צפון ים המלח, בקעת הירדן ועמק בית שאן בתאריך 

 .2320ביוני  10ובשאר אזורי הארץ בתאריך 
באזורי עמק הירדן, עמק בית שאן, בקעת הירדן  האמור לעיל: רותלמ

 42ביטוח רק אם עלו הטמפרטורות מעל והערבה, כיסוי זה תקף למקרה 
 .כפי שנמדד בסוכה מטאורולוגית, מעלות צלסיוס

 202, 206, 2031, 203, 198, 209יובהר בזאת, כי בקודי הגידול הבאים: 
 .ור לעילמכא כמותיים כתוצאה ממכות שמש םיוכרו נזקילא 

מהמחיר הממוצע  70%בכל מקרה, תקרת גבול אחריות המבטח לא תעלה על 
, או על טבלת הסופית הנזק הערכת בוצעהלטון בשוק הסיטונאי, בשבוע בו 

לחוזה ביטוח זה, לפי הסכום הנמוך  4תגמולי הביטוח, כמפורט בנספח 
 מביניהם.

 ומלון אבטיח .ד

, טרם תחילת בלבדנגרם כתוצאה ממכות שמש לפרי הכמותי כאשר הנזק 
ובתנאי שנוף הגידול היה ירוק וחיוני בעת האירוע. האסיף בשטח הניזוק, 

 למען הסר ספק, תנאי זה תקף לחלק השטח שטרם נאסף.
באזורי עמק הירדן, עמק בית שאן, בקעת הירדן והערבה, למרות האמור לעיל, 

מעלות  42כיסוי זה תקף למקרה ביטוח רק אם עלו הטמפרטורות מעל 
  .כפי שנמדד בסוכה מטאורולוגית, צלסיוס

לא יוכרו  108, 102, 101, 118,  115יובהר בזאת, כי בקודי הגידול הבאים: 
 נזקי כמותיים כתוצאה ממכות שמש כאמור לעיל.

מהמחיר הממוצע  70%בכל מקרה, תקרת גבול אחריות המבטח לא תעלה על 
, או על טבלת הסופית בוצעה הערכת הנזקלטון בשוק הסיטונאי, בשבוע בו 

לחוזה ביטוח זה, לפי הסכום הנמוך  4תגמולי הביטוח, כמפורט בנספח 
  מביניהם.

 )למעט אפונה לתעשייה בעל( אפונה לתעשייה .ה
 מעלות צלסיוס 39-בתנאי שסמוך לתקופת הקטיף הטמפרטורות היו גבוהות מ

או  ימים 3מעלות צלסיוס במשך  36-במשך יום אחד או יותר או גבוהות מ
נזק כמותי בעקבות יותר, הכל כפי שימדד בסוכה מטאורולוגית, וגרמו ל

  הבשלה מהירה של האפונה כך שאינה ראויה עוד לשימוש לתעשייה.
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בתי צמיחה ו/או ב לא מחוממות מנהרות עבירותטמפרטורות נמוכות בעגבניות הגדלות ב .ח
 לא מחוממים

למעט נזקי כפי שנמדדו בסוכה מטאורולוגית, הגורמות לחנטה לקויה בשטח הניזוק, 
  .איכות כלשהם לפרי

 ציפורים .ט
מתאריך  הימים הראשונים 20ינתן בצנוניות במשך יהכיסוי כנגד נזקי ציפורים 

הימים  25למרות האמור לעיל, בזריעות דצמבר עד ינואר )כולל( במשך  הזריעה,
 50לחוזה ביטוח זה במשך  4 יתר הגידולים המפורטים בנספחובכל  הראשונים.

  הימים הראשונים מתאריך הזריעה/השתילה.

 המלחת קרקע .י
ובתנאי שהנזק שנגרם לגידול המבוטח היה בהיקף הנגרמת כתוצאה מגשם או שיטפון, 

  אזורי והמבוטח נקט בכל האמצעים הידועים והמקובלים למניעתו.

 הורקת פקעות בתפוחי אדמה .יא
או גשמים מרובים היורדים ברצף כמוגדר  עקב חשיפת הפקעות לאור בעקבות שיטפון

 בחוזה זה.

 רוחות בתירס .יב

 :הבאיםמצטברים התנאים כל הבכפוף ל

 ;אינו נגוע בנוברים או מחלות התירס שדה .1

 ;מלאה של שרשים אמיתיים הושרש השרשה התירס שדה .2

 והקטיף בוצעו במועד, בהתאם להוראות שרותי ההדרכה השקיית שדה התירס .3
 .והמקצוע

 ( בלבד4104מנהרות עבירות ובתי צמיחה )קוד  - שתילה - צינה בבזיל .יג
טמפרטורות נמוכות הגורמות להשחרת עלי הבזיל המביא באופן ישיר לפסילת 

  .שיווקו

 מניעת זריעה של זרעי תפוח אדמה .יד

 הבאים:בכפוף לכל התנאים המצטברים  -)

המבוטח רכש זרעי תפוח אדמה וכתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים לעיל )לרבות  .1
גשמים מרובים( נמנעה זריעתם בחלקת המבוטח והודעה על כך נמסרה מיידית 

 למבטח;

המעריך ביקר בחלקות הניזוקות של המבוטח ואישר כי מצב החלקות אינו מאפשר  .2
 ;חבתקופת הביטו פברוארעד סוף חודש  זריעתן

 הזרעים שאמורים היו להיזרע בחלקות הניזוקות הושמדו בנוכחות המעריך. .3
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 נזק מוחלט .2

  .בשטח המבוטח ו/או שתילים תמותה של צמחים

( יוכר נזק מוחלט כתוצאה מגשמים מאוחרים היורדים 201בגידול שום בלבד )קוד 
 אם יהיה אחד מאלו :בתקופת האביב כמוגדר בחוזה זה שיתבטא 

פגיעה שתגיע עד לשננות אשר בעקבותיה קבע מעריך המבטח כי ראש השום כולו  .א
 השחיר ואינו ראוי לשיווק.

אובדן יבול שבעת הנזק היה עדיין בקרקע והגשם מנע את הוצאתו מן הקרקע. היבול  .ב
הניזוק יהיה היבול שנותר בקרקע לפי קביעת המעריך, ולא יותר מההפרש שבין 

ק"ג לדונם לחלקה תקינה ליבול שנאסף בפועל. יובהר כי הנזק יקבע בהתאם  1,000
 ק"ג לדונם. 1,000 -ליחס שבין היבול הניזוק ל

 נזק איכותי .3
שעל פי קביעת המעריך ניתן לשווקו , נזק הגורם לירידה באיכות היבול של הגידול המבוטח

בהתאם לכללי המועצה בדבר אריזה של ירקות, סימונם ושיווקם ו/או כללי למרות הנזק ו
 . ו/או נזק איכותי חמור בארטישוק כמוגדר בחוזה זה משרד החקלאות שיחליפו ו/או יוסיפו עליהם

אפונה  למען הסר ספק, יובהר כי בגידולים המפורטים להלן לא יוכר כל נזק איכותי:
)לרבות בצל  בצל ,הבטט ותי חמור כמוגדר להלן,ארטישוק למעט נזק איכלתעשייה, 

פטרוזיליה  שורש,סלרי  ,סלק אדום לפת, חזרת, גידולי עלים במבנה, גזר, ,לזרעים(
)למעט נזק כתוצאה מגשמים מאוחרים היורדים בתקופת האביב  שום צנונית, צנון, שורש,

  .תפוח אדמה ,תבלינים ירוקים ,לתעשייה שעועית ,כמוגדר בחוזה זה(

( יוכר נזק איכותי כתוצאה מגשמים מאוחרים היורדים 201בגידול שום בלבד )קוד 
בתקופת האביב כמוגדר בחוזה זה שיתבטא בפגיעה בשלוש שכבות הקליפה של השום 

 עד לשננות באופן שמחייב פירוק שננות במעגל החיצוני.

 בארטישוק נזק איכותי חמור .4
המתבטא בהשחרת עלי הכותרת בארטישוק המבוטח כתוצאה איכותי כמוגדר לעיל נזק 

  .ד' לחוזה הביטוח1, כמוגדר לעיל בסעיף א'קרהמסיכון 

 נזק כמותי .5
ו/או  אובדן יבול הגידול המבוטח בשטח הניזוק טרם הקטיף או טרם הוצאתו מתוך הקרקע

ירוקים ו/או נזק כמותי בתבלינים  מניעת זריעה של זרעי תפוח אדמה כמוגדר בחוזה זה
 בגידולים כי יובהר, ספק הסר למען .הבמבנכמוגדר בחוזה זה ו/או נזק כמותי בגידולי עלים 

 .לזרעים בצל: כמותי נזק כל יוכר לא להלן המפורטים

 ירוקים נזק כמותי בתבלינים .6
אינו ראוי עוד לשיווק או אובדן  קציר אחד או יותרהגורם לכך שהתבלינים אובדן יבול 

 לכך שיש לזרוע או לשתול מחדש את השטח שניזוק. הגורםזרעי/שתילי תבלינים 

 הבמבנ נזק כמותי בגידולי עלים .7
אובדן יבול גידולי העלים הגורם לכך שקציר אחד או יותר אינו ראוי עוד לשיווק או אובדן 

   לשתול מחדש את השטח שניזוק. זרעי/שתילי גידולי עלים הגורם לכך שיש לזרוע או

 סכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח .8
ובהתאם  ביטוח זה חוזהל 4 סכום תגמולי הביטוח המלא לדונם המחושב על פי נספח

טרם הכפלתו באחוז , בחלק א' לחוזה ביטוח זה התחייבויות המבטח - 'בלהוראות סעיף 
 .הנזק שקבע המעריך

 חלקה .9
שטח רצוף, לפי קביעת מעריך המבטח, של מין גידול כלשהו מאותו תאריך זריעה/ שתילה 

מטר, אם וכאשר שבילים  2.0הכולל בתוכו שבילים פנימיים בלבד, שאינם עולים ברוחבם על 
במנהרות עבירות השטח המבוטח הוא שטח המנהרות בלבד אלה הם חלק משיטת עיבוד. 

 הרות. ואינו כולל את השטח שבין המנ
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 התחייבות המבטח .ב

ובכפיפות לכל התנאים,  טבע, נזקילתשלום דמי ביטוח  בעלת הפוליסהבתמורה להתחייבות 
 טבע נזקיבקרות מקרה ביטוח  כי , מתחייב המבטחבביטוח זהההגבלות והחריגים הכלולים 

ישלם המבטח למבוטח לגידולים המבוטחים על פי חוזה ביטוח זה תוך תקופת הביטוח לגידול, 
תגמולי ביטוח בסכומים, שיחושבו על ידי המבטח בהתאם לטבלת  באמצעות בעלת הפוליסה

לחוזה זה ובהתייחס לכל גידול, בניכוי  4תגמולי הביטוח )מסלול בסיסי( כמפורט בנספח 
 ט להלן, ועל פי החישוב הבא:השתתפות עצמית כמפור

  :נזק מוחלטהגורם לבקרות מקרה ביטוח  .1

בקרות מקרה ביטוח לגידול המבוטח כתוצאה מנזק מוחלט, יקבע המעריך את שיעורו  .א
, ותגמולי הביטוח יחושבו על פי מכפלת שיעור נזק זה בשטח הניזוק של הנזק

  לחוזה זה. 4בתגמול הביטוח המתאים לגיל הגידול, על פי נספח 

 בגידולים הגדלים בשטח פתוח .ב

ימים )כולל( ובעקבותיו השטח הניזוק נזרע או נשתל  40במידה וגיל הגידול אינו עולה על 
  :ים הבאיםתגמולי הביטוח יהיו בשיעורמחדש, 

 .מסכום תגמולי הביטוח שיחושב על פי סעיף קטן א' לעיל 80% -לכל הגידולים 

 .תגמולי הביטוח יחושב על פי סעיף קטן א' לעילמסכום  %60 -לגידול גזר 

 במנהרות נמוכותבגידולים הגדלים  .ג

ימים )כולל( ובעקבותיו השטח הניזוק נזרע או נשתל  40במידה וגיל הגידול אינו עולה על 
מסכום תגמולי הביטוח שיחושב על פי  70% של תגמולי הביטוח יהיו בשיעורמחדש, 

  .סעיף קטן א' לעיל

 ובבתי צמיחה בתי רשת ,עבירות מנהרותהגדלים בגידולים ב .ד

ובעקבותיו השטח הניזוק נזרע או ימים )כולל(  30במידה וגיל הגידול אינו עולה על 
מסכום תגמולי הביטוח שיחושב  40%נשתל מחדש, תגמולי הביטוח יהיו בשיעור של 

  .על פי סעיף קטן א' לעיל

במקרים בהם הורה המעריך למבוטח על המשך הגידול ולאחר מכן אישר המעריך את  .ה
הפסקת הגידול, ובהתאם לקביעת המעריך נגרמו למבוטח הוצאות במשך תקופה זו, 
יקבע גיל הגידול לחישוב תגמולי הביטוח לפי מספר הימים שעברו מתאריך 

מעריך את הפסקת הזריעה/השתילה, לפי קביעת המעריך, ועד ליום בו אישר ה
 הגידול.
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 :נזק כמותיהגורם לבקרות מקרה ביטוח  .2

בקרות מקרה ביטוח לגידול המבוטח כתוצאה מנזק כמותי, יקבע המעריך את שיעורו  .א
יבול הפוטנציאלי, ותגמולי לעל פי היחס שבין היבול הניזוק בשטח הניזוק ק של הנז

כמפורט פלת שיעור נזק זה בתקרת גבול אחריות המבטח, הביטוח יחושבו על פי מכ
 לחוזה זה. 4 נספחב

בחלקה יקבע המעריך את שיעורו של הנזק  באפונה לתעשייהלמרות האמור לעיל, 
 500 -או ל כמוגדר להלן ליבול הפוטנציאלי על פי היחס שבין היבול החסרהניזוקה 

 לפי הנמוך מביניהם,  -ק"ג לדונם באפונה לתעשייה בעל( 400 -)או ל ק"ג לדונם
ותגמולי הביטוח יחושבו על פי מכפלת שיעור נזק זה בתקרת גבול אחריות המבטח, 

 לחוזה זה. 4 נספחכמפורט ב

)או  ק"ג לדונם 500-ההפרש שבין היבול בפועל ליבול הפוטנציאלי או ל -"יבול חסר" 
לפי קביעת  הכל לפי הנמוך מביניהם, -ק"ג לדונם באפונה לתעשייה בעל( 400

 המעריך.

, כי הנזק הכמותי שנגרם לגידול על פי שיקול דעתו הבלעדיהמעריך יהיה רשאי לקבוע,  .ב
המבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח הנו חמור ודינו כנזק מוחלט. במקרה זה יחושבו 

 לעיל. 1'בתגמולי הביטוח בהתאם למפורט בסעיף 

כמוגדר בחוזה זה, ינוכה סך  לאפונה לתעשייהכתוצאה מחום בקרות מקרה ביטוח  .ג
מאירוע חום וכתוצאה מכך הוא אינו ראוי מכל דונם שיבולו יינזק כתוצאה  ₪ 100של 

 לתעשייה אך ניתן למוכרו לשחת או לשימוש אחר, לפי קביעת המעריך. לשימוש

כמוגדר בחוזה זה,  נזקי חום באפונה לתעשייהתקרת גבול אחריות המבטח לביטוח  .ד
מסך כל שטחי האפונה לתעשייה שיבוטחו אצל המבטח בעונה זו. עלה  7.5%היה ת

כאמור, יפוצו המבוטחים לפי  7.5%מסיכון זה על  הניזוקים כתוצאהסך השטחים 
 מסך שטחי האפונה המבוטחים לסך השטחים הניזוקים מסיכון זה. %7.5היחס שבין 

ו , יפחתכמוגדר בחוזה זה בתירס כתוצאה מסערה או מרוחותבקרות מקרה ביטוח  .ה
בהם השטח כולו  בגין עלית ערך התחמיץ, במקרים 10% של בשיעור תגמולי הביטוח

 .נקצר לתחמיץ

למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח של מניעת זריעה של זרעי תפוח אדמה,  .ו
בחלקות יאשר המעריך את כמות זרעי תפוח האדמה בטון אשר נמנעה זריעתם 

ואשר הושמדה בפועל בנוכחותו, ותגמולי הביטוח יחושבו על פי מכפלת  הניזוקות
 לטון. ₪ 2,500מירבי של כמות זו בסכום פיצוי 

 3למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח לסילקה ו/או תרד כמוגדר בטבלה  .ז
 הקציריםמספר  יחושבו תגמולי הביטוח על פי מכפלתלחוזה הביטוח,  4שבנספח 

ובכל , לקציר ביטוח תגמולסכום המצוין בעמודה ב , על פי קביעת המעריך,שנפגעו
לכל באותה הטבלה, בעמודה תקרת גבול האחריות  מקרה לא יותר מהסכום המצוין

  .גידול ושיטת גידול
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 :בתבלינים ירוקים נזק כמותיהגורם לבקרות מקרה ביטוח  .3

 שהנה של תקופת הגידול המחצית הראשונהכאשר קרה מקרה הביטוח במהלך  .א
תגמול בשלב מהזריעה עד לקציר הראשון, יפוצה המבוטח על פי הסכום המצוין בעמודה 

 .לחוזה זה 4שבנספח  1ה בטבל מוקדם

מהזריעה  שהנה של תקופת הגידול המחצית השנייהכאשר קרה מקרה הביטוח במהלך  .ב
, יחושבו תגמולי הביטוח על פי הסכום המצוין והמבוטח זרע מחדש עד לקציר הראשון

ובתוספת הסכום המצוין  לחוזה זה, 4שבנספח  1 בטבלה תגמול בשלב מוקדםבעמודה 
 עבור קציר אחד., באותה הטבלה תגמול לקצירבעמודה 

יחושבו תגמולי  ,תבלינים בשטח הפגועהקציר  תליחקרה מקרה הביטוח לאחר תכאשר  .ג
סכום המצוין ב ,על פי קביעת המעריך ,מספר הקצירים שנפגעו הביטוח על פי מכפלת

ובכל מקרה לא יותר מהסכום , לחוזה זה 4שבנספח  1 בטבלה תגמול לקצירבעמודה 
 .לכל גידול ושיטת גידול, באותה הטבלההמצוין בעמודה תקרת גבול האחריות 

 3 בנספח המופיעה הגידול נתוני טבלת על תתבסס המעריך של הנזק הערכת .ד
 לחוזה זה.

  :הבמבנבגידולי עלים  נזק כמותיהגורם לבקרות מקרה ביטוח  .4

גידול, יפוצה כל מחזור הימים הראשונים של  30כאשר קרה מקרה ביטוח במהלך  .א
לחוזה  4שבנספח  2מהתגמול למחזור גידול, כמפורט בטבלה  60%המבוטח על פי 

הימים  20למרות האמור לעיל, בגידול חסה בלבד הסעיף יחול כאמור רק על  זה.
 הראשונים של כל מחזור גידול.

ימים  20) גידולכל מחזור הימים הראשונים של  30קרה מקרה הביטוח לאחר תום כאשר  .ב
, על פי שנפגעו המחזוריםמספר  יחושבו תגמולי הביטוח על פי מכפלתבגידול חסה( 

לחוזה  4שבנספח  2למחזור בטבלה  תגמולסכום המצוין בעמודה ב קביעת המעריך,
זה, ובכל מקרה לא יותר מהסכום המצוין בעמודה תקרת גבול אחריות באותה 

  הטבלה, לכל גידול ושיטת גידול.

 כמופיע מספר המחזורים לתקופת הביטוח,הערכת הנזק של המעריך תתבסס על  .ג
 לחוזה זה. 4נספח שב 2טבלה ב

  :נזק איכותיהגורם לבקרות מקרה ביטוח  .5

יחושבו תגמולי הביטוח  ,בקרות מקרה ביטוח לגידול המבוטח כתוצאה מנזק איכותי .א
 50%א' לעיל, אלא ששיעור הנזק יעמוד על 2לפי המפורט בנזק כמותי כאמור בסעיף 

  .משיעור הנזק כפי שיחושב בנזק כמותי לפי קביעת המעריך

למרות האמור לעיל, אם בחר המבוטח להשמיד את הגידול המבוטח בשל נזק איכותי,  .ב
באישור מעריך המבטח בכתב ובתנאי שהשיעור שיש להשמידו לא יעלה על השיעור 

יחושבו תגמולי ביטוח עבור הגידול שהושמד לפי שיעור נזק  שהוערך כנזק איכותי,
  .א' לעיל 2כמותי מלא, כמפורט בסעיף 

לעיל, לא יוכר כל נזק  3סר ספק, יובהר כי בגידולים המפורטים בסעיף א' למען ה .ג
  איכותי.

מבוטח מראש הבכפוף לבקשת  - מוסכם על הצדדים, כי בגידולי תפוחי אדמה בלבד .6
תאריך הזריעה, רשאי המבטח לבטח את  לפני והעברת כל הנתונים הנדרשים ובכתב

המבוטח על פי יבול תפוחי האדמה הממוצע לדונם בארבע העונות הרצופות והסמוכות 
 שקדמו לתקופת הביטוח, בהתאם לזן, לתקופה ולשיטת הגידול הרלוונטיים.
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  התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ג

לכל המבוטחים עבור  מתחייבת בזאת לשלם למבטח את דמי הביטוחבעלת הפוליסה  .1
  .' להלןהכאמור בסעיף  המסלול הבסיסי

 בסיסיבעלת הפוליסה מתחייבת להעביר למבטח את רשימת כל המבוטחים בביטוח ה .2
  .אצל המבטח

בעלת הפוליסה מתחייבת להודיע למבטח על הצטרפות מגדל חדש לרשימת המבוטחים  .3
, לאחר שתנפיק לו כרטיס מגדל, ובתנאי שההודעה הבסיסי במסלול ביטוח המבטח אצל

  ימים לפחות לפני קרות מקרה ביטוח. 10על ההצטרפות תגיע למבטח 

בעלת הפוליסה מתחייבת להעביר למבטח דו"ח ממוחשב לפי דרישת המבטח, שיכלול את  .4
י הפירוט הבא: שם כל נתוני השיווק החודשיים של המגדלים המבוטחים אצל המבטח על פ

בעלת הפוליסה ו/או המבוטח מתחייבים להעביר למבטח כל  המבוטח, כתובת ומין הגידול.
  דרש לצורך חישוב דמי הביטוח או תגמולי הביטוח.ימידע שי

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט ללא  .5
דיחוי באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים 
נורמטיבית או כדי למנוע או להפסיק או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול המבוטח 

ה כן רשאי המבטח, בכפוף להוראות החוק, להפחית את מבוטח, שלא עשו/או ליבול. 
שיעור תגמולי הביטוח בעד הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח עד כדי השיעור שהיה נחסך 

  לו קיים את חובתו על פי סעיף קטן זה.

בקרות מקרה הביטוח, יודיעו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח על כך למבטח באמצעות טלפון  .6
ימים מקרות מקרה הביטוח, למעט מקרה ביטוח שנגרם על ידי  3תוך או בכל דרך אחרת, 

 שעות מקרות מקרה ביטוח זה. 48ציפורים, שאז תחול חובת ההודעה תוך 

 חריגים .ד

אינו מכסה  ביטוח נזקי טבע, כמפורט בחלק א' לחוזה זה,למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי 
  ואינו חל במקרים הבאים:

המפורטים  יםהמבוטח יםעבור נזקים שייגרמו לגידולהביטוח על פי חוזה זה חל רק  .1
, בטרם נקטפו או בטרם נאספו או בטרם הוצאתם לחוזה הביטוח 4בטבלאות שבנספח 

  מן הקרקע, לפי העניין.

הביטוח מכסה נזק לגידולים המבוטחים ולא לרכוש כלשהו, לרבות נזקים לאביזרים  .2
 וחומרי הכיסוי של הגידול המבוטח.

, אלא אם נכתב חוזה זה חל על גידולי שלחין בלבד )גידולים מושקים( הביטוח על פי .3
  .אחרת ברשימה

לא יינתן כיסוי ביטוחי לשטחי גידולי ירקות, שנשתלו או נזרעו במועדים אחרים או  .4
לחוזה ביטוח זה,  4 , מאלו הקבועים בנספחאו באזורים אחרים גידול אחרות בשיטות

  אלא אם אושר אחרת על ידי המבטח מראש ובכתב.

  הפרי. כל נזק הקשור בהקדמה או בדחיית הבשלת הביטוח על פי חוזה זה אינו מכסה .5

מוסכם ומוצהר בזאת שהנזק הנגרם על ידי הסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה  .6
ישירה של הסיכונים המכוסים יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה ה

על פי חוזה ביטוח זה, באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה מכוסה בכל צורה ואופן, 
מחלות נזקי יובהר, כי  ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים על פי חוזה ביטוח זה.

אך ורק במסגרת ביטוח אסונות טבע, על פי חלק ב' לחוזה  וומזיקים יכוס
  הביטוח.

  ספק, הביטוח אינו מכסה תופעות של פיצוצים בבטטות. למען הסר .7
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אם  PRELUDE-הביטוח על פי חוזה זה אינו מכסה כל נזק לזנים ג'ובילי, ו -בתירס  .8
וקפטן אם נזרעו , 7469)קולמן(,  879, ולזנים יוני, יולי, אוגוסט ,חודשים מאיבנזרעו 

 .בחודשים יוני, יולי, אוגוסט

 געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית.רעידת אדמה, התפרצות הר  .9

תסיסה עצמית, התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו נתון לתהליך  .10
 כלשהו של חימום או ייבוש.

, כימי או ביולוגי מכל סיבה חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי .11
 .שהיא

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

זה או קיום של צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכר
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
איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור 

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

 פרעות, שביתות והשבתות. .13

הגנת הצומח או כל לות יבול בעקבות הוראה של השירותים דהביטוח אינו מכסה השמ .14
 ., החרמה, תפישה או הפקעהגורם אחר

/מינים זנים מכסה אינו הביטוח. בלבד מסחריים שהנם וחלקות גידולים על חל הביטוח .15
 .ניסיוניים

, בין אם ארעו במישרין ובין בנוסף על האמור לעיל, הביטוח על פי חוזה זה אינו מכסה .16
 :אם ארעו בעקיפין

  נזקים הנגרמים מאש. .א

רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות  רשלנותנזקים שנגרמו כתוצאה מהזנחה ו/או  .ב
, בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או של המבוטח או אי אכפתיות

, של המבוטח, ו/או הפסקת הטיפול בגידול המבוטח טיפול מקובלים למניעת הנזק
  .בני ביתו או עובדיו

  נזקים הנגרמים כתוצאה מהשקיה במים מליחים. .ג

ות להשבתם ו/או לתיקונם ו/או להסדרתם של המתקנים ו/או התשתיות הוצאות הנחוצ .ד
 בשטח המבוטח.

יוכר רק בתנאי שבמועד  15.11.2022לאחר יום בתות שדה מקרה ביטוח שאירע  .ה
 קרות מקרה הביטוח הגידול המבוטח היה מכוסה במלואו ביריעת פלסטיק.

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

לחוזה הביטוח, לכל קוד  4הסייגים והחריגים המפורטים בטבלאות שבנספח  כל .ז
 גידול בנפרד.

אם נגרם מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פי  גםנזק שנגרם על ידי זיהום  .ח
 חוזה ביטוח זה.

 כל נזק עקיף או תוצאתי, ואפילו נבע מהסיכונים המכוסים, שגרמו למקרה הביטוח.  .ט
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  נזקי טבע דמי ביטוח .ה

בסכום ובתנאים המפורטים  ,נזקי טבע בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח .1

 בהסכם התשלומים שנחתם בינה לבין המבטח ומצורף כנספח לחוזה ביטוח זה.

מדמי הביטוח הכוללים,  65%מהווים דמי ביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה זה  א. .2

תשולם למבטח על ידי הממשלה. למען הסר  35%ויתרת דמי הביטוח בשיעור של 

ספק יובהר, כי הממשלה הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל ביטוח במקרה 

לא  ה עבור אותו נכס מבוטח.הבו רכש המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי ז

, ישלם המבוטח ו/או בעלת כאמור לעיל שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח

 הפוליסה למבטח את חלקה של הממשלה.

ו/או לאחר  בכל מקרה של שינוי בהשתתפות הממשלה כאמור בסעיף קטן א' לעיל ב. 

יפי דמי , ישתנו תערשייגמר תקציב הממשלה המיועד להשתתפות בדמי הביטוח

הביטוח בהתאם לשינוי עבור ביטוחים שירכשו על פי חוזה זה החל ממועד כניסת 

  השינוי לתוקף.

  קביעת המעריך .ו

לאחר שקיבל המבטח הודעה על מקרה הביטוח, יישלח על ידו מעריך, שיאמוד את הסיבות  .1

ל ממצאיו לנזק, שיעורו, שטח הגידול שניזוק, ותאריך הזריעה/שתילה. המעריך יודיע בכתב ע

  למבוטח או לנציגו, תוך זמן סביר.

המעריך יקבע על פי הערכתו את שיעור הנזק ויודיע על כך למבוטח. המבוטח רשאי לדרוש  .2

מעת שקיבל את קביעת המעריך כי תבוצע הערכה נוספת. ימים  7תוך מבעלת הפוליסה 

אין באמור   .המבטח מתחייב כי תבוצע הערכה נוספת של המעריך שיקבע את שיעור הנזק

לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות 

  בחוזה זה.

את המבטח תחייב הערכת נזק, שבוצעה על ידי המעריך. למרות האמור לעיל, יוכל המבוטח  .3

להגיש למבטח במקביל הערכת נזק, שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן: "הערכה חיצונית"( 

אך ורק בתנאי, שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי הפוליסה 

את הנזק. מבוטח, שלא עמד בתנאים אלה, לא  והתאפשר למעריך מטעם המבטח לבדוק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות  תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.

  לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.
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 שיעור ההשתתפות העצמית לגידולים .ז

 י המבטח בשיעורים הבאים:מוסכם בזאת כי סכום תגמולי הביטוח המגיע למבוטח יופחת על יד

מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים  16%המבטח לא יפצה את המבוטח בשיעור של  .1
  תגמולי הביטוח* לשטח הניזוק.

 ( לעיל:1למרות האמור בסעיף קטן ) .2

מסכום תגמולי הביטוח לפיו  20%לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של  .א
 במקרי הביטוח הבאים:מחושבים תגמולי הביטוח* לשטח הניזוק, 

 חום בפריחה וחנטה. .1

 לא מחוממים. ומנהרות עבירות טמפרטורות נמוכות לעגבניות בבתי צמיחה .2

 ובצל. , מלוןלתעשייה שעועיתפלפל, חציל, חום שיגרום לנזק כמותי באבטיח,  .3

 בארטישוק. נזק איכותי חמור .4

 נזקי הורקת פקעות בתפוח אדמה. .5

 מבנה שאינו מבוטח. נזק לגידול המבוטח בשל התמוטטות .6

( בעקבות גשמים מאוחרים היורדים 201נזק איכותי או נזק מוחלט לגידול השום )קוד  .7
 בתקופת האביב.

  - ו/או גשמים מרובים ו/או המלחה בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משיטפון .ב

מסכום תגמולי הביטוח  16%בשיעור של עבור נזק לא יפצה המבטח את המבוטח 
, ובשטחים פתוחים בלבד בפועללפיו מחושבים תגמולי הביטוח* לכל שטח החלקה 

 דונם. 10 -לא יותר מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* ל -

 -בקרות מקרה ביטוח של מניעת זריעה של זרעי תפוח אדמה  .ג

הזרעים שהושמדה ואושרה  מכמות 10%לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של 
 לכל מבוטח. ₪ 15,000 -על ידי המעריך, אך לא פחות מ

  - בקרות מקרה ביטוח לתבלינים ירוקים .ד

 המבטח לא יפצה את המבוטח בשיעורים כדלקמן:

 לחוזה זה  4שבנספח  1מהסכום המירבי המופיע בטבלה  5% - אם ארע במבנה .1
 .במצטבר %16 -ותר מ, ולא ילכל מקרה ביטוח בנפרד - לשטח הניזוק

לחוזה  4שבנספח  1מהסכום המירבי המופיע בטבלה  8% -בשטח פתוח אם ארע  .2
  .במצטבר %16 -, ולא יותר מלכל מקרה ביטוח בנפרד - לשטח הניזוקזה 

 מבנההתמוטטות למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח לגידול המבוטח בשל  .3
מהסכום המירבי  %8 בשיעור שללא יפצה המבטח את המבוטח , שאינו מבוטח

 לשטח הניזוק. לחוזה זה 4שבנספח  1המופיע בטבלה 

בקרות מקרה ביטוח לבזיל כתוצאה מצינה, למבוטח שקיבל תגמולי ביטוח בגין  .4
נזק זה לבזיל כתוצאה מצינה פעם אחת או יותר, במהלך שלוש השנים האחרונות 

 10%לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של  -הרצופות לעונת הביטוח 
לכל מקרה ביטוח בנפרד, ולא יותר  -מתקרת גבול אחריות המבטח לשטח הניזוק 

 במצטבר. 30%-מ
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לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור  -בקרות מקרה ביטוח לגידולי עלים במבנה  .ה
וזה לח 4שבנספח  2, כמפורט בטבלה לשטח הניזוק מסכום תגמול למחזור 16%של 

  לכל מקרה ביטוח בנפרד. -ביטוח זה 

ו/או גשמים מרובים ו/או  בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משיטפוןלמרות האמור לעיל, 
מסכום תגמולי  %16בשיעור של עבור נזק לא יפצה המבטח את המבוטח  - המלחה

, ובשטחים פתוחים בפועלהביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* לכל שטח החלקה 
 דונם. 10 -לא יותר מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* ל -בלבד 

בנוסף על האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה  .3
הרצופות  העונותאו יותר במהלך שש עונות שלוש  -ביטוח נזקי טבע באותו קוד גידול 

 נוספים 3% -חוזה זה, יגדל שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל ב לעונתהקודמות 
במקרה בו שיעור ההשתתפות העצמית עומד : . לדוגמא בות התקרה ככל ונקבעה(ר)ל

, בגידול תבלינים ירוקים במבנה שיעור 19%כמפורט לעיל, כעת יעמוד על  16%על 
 .צטברבמ 19% -ולא יותר מ 8%ההשתתפות העצמית, כעת יעמוד על 

: במקרה של יותר מאירוע ידולי עלים במבנה(וג ירוקים )למעט תבלינים לגבי כל הגידולים .4
נזק אחד לגידול המבוטח בשטח הניזוק, תנוכה ההשתתפות העצמית פעם אחת לכל 

לפי שיעור ההשתתפות העצמית הגבוה, ולפי סכום תגמולי הביטוח  תקופת הביטוח,
  הגבוה.

כי סכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח הנו למען הסר ספק יובהר,  *

ובהתאם  הביטוח חוזהל 4 סכום תגמולי הביטוח המלא לדונם המחושב על פי נספח
טרם הכפלתו באחוז הנזק שקבע  בחלק א' לחוזה הביטוחלהוראות סעיף ג' 

 .המעריך

ההשתתפות תגמולי ביטוח בניכוי למען הסר ספק מובאת להלן דוגמא לחישוב 
וההשתתפות העצמית הנה  60%נזק בשיעור של  קבע המעריךאם : העצמית

(, אזי ינוכה שיעור ההשתתפות העצמית לעיל 1ז' כאמור בסעיף ) 16%בשיעור של 
 . 44%משיעור הנזק שקבע המעריך, כך תתקבל תוצאה של 

 דר לעיל.אחוז זה יוכפל בסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח, כמוג
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 ביטוח אסונות טבע -חלק ב' 

  הגדרות .א

 אסונות טבע מקרה ביטוח .1

על פי  המבוטחלגידול לנזק כמותי  באופן ישיראירוע מהאירועים המנויים דלקמן, שגרם 
 :בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן בלבד חלק ב' לחוזה הביטוח

 .אירוע אקלימי .א
  .או תקיפת מזיקיםירוע מחלה א .ב

 :התנאים המקדמיים הבאיםובלבד שהתקיימו כל 
 ;הביטוחחוזה חלק א' לאירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי  .1
 המנע אמצעי כל ננקטובתנאי ש -במקרה של אירוע מחלה או תקיפת מזיקים  .2

לחוזה ביטוח  5ובוצעו כל הפעולות והאמצעים המפורטים בנספח  בענף המקובלים
 ;זה

לגידול ביטוח הוהתרחש לפני תום תקופת לגידול המבוטח הנזק הכמותי ארע  .3
 המבוטח.

 מותיכנזק  .2

של הגידול המבוטח טרם הקטיף או טרם  ו/או אבדן יבול של הגידול המבוטח העדר יבול
 גידול מבוטחלכל ו/או תמותה של צמחים ו/או שתילים של הגידול המבוטח,  ,הוצאתו מהקרקע

  יעור ההשתתפות העצמית.ש בהיקף העולה על ,ולכל חלקה בנפרד בנפרד

 אירוע אקלימי .3

  תופעת טבע אקלימית חריגה שאינה מעשה ידי אדם.

 דמי ביטוח אסונות טבע .4

עבור הגידול ביטוח אסונות טבע  בגין בעלת הפוליסההפרמיה שתשולם למבטח על ידי 
  .בסעיף ד' להלןלתקופת הביטוח, בהתאם לאמור המבוטח 

 תמותת צמחים ו/או שתילים .5

  שכתוצאה מקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לא יניב כלל יבול. טרם הנבה צמח או שתיל

 תגמולי ביטוח אסונות טבע .6

 , על פיבאמצעות בעלת הפוליסה מבוטחסכום הפיצוי או השיפוי, לפי הענין, שישלם המבטח ל
  בנפרד. גידול מבוטחלכל  ,, בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבוליםחלק ב' לחוזה הביטוח

 אסונות טבע פיצוי מירביסכום  .7

שנפגע בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע,  שטחתגמולי הביטוח שישלם המבטח עבור כל 
  .לחוזה זה 4בנספח כמפורט ולהלן כמוגדר בסעיף ב' בנפרד,  גידול מבוטחלכל 

 חלקה .8

 מטר 2שרוחבה עולה על  המופרד על ידי דרך חקלאית מבוטחגידול באותו  הזרוע/שתולשטח 
 .זן אחרהמופרד על ידי  - בלבד אורגני תפ"אגידול ו/או ב ו/או גידור ו/או גידול חקלאי אחר

 ובתוכגם אם עוברת , וזאת אחת חלקהכחשב ייכל מבנה  יובהר, כי למרות האמור לעיל
, אלא אם עוברת בתוכו דרך חקלאית ברוחב גידור ודרך חקלאית כאמור לעיל ו/או מוצב ב

 .מטר לפחות ומפרידה אותו לחלקות 5של 

 חלקה ניזוקה .9

בה ארע נזק כמותי בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית  כמוגדר לעיל, חלקה
  כמוגדר בחלק ב' לחוזה זה להלן.
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 יבויות המבטחחיהת .ב

ובכפיפות לכל התנאים, לתשלום דמי ביטוח אסונות טבע,  בעלת הפוליסהבתמורה להתחייבות 
 בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע כי , מתחייב המבטחזה בביטוחההגבלות והחריגים הכלולים 

ישלם המבטח למבוטח לגידולים המבוטחים על פי חוזה ביטוח זה תוך תקופת הביטוח לגידול, 
תגמולי ביטוח בסכומים, שיחושבו על ידי המבטח בהתאם לטבלת  באמצעות בעלת הפוליסה

, מבוטח לחוזה זה ובהתייחס לכל גידול 4תגמולי הביטוח )מסלול בסיסי( כמפורט בנספח 
 :כמפורט להלן, ועל פי החישוב הבא בניכוי השתתפות עצמית

לצורך חישוב ו, כמותי מנזק כתוצאה המבוטח לגידול טבע אסונות ביטוח מקרה בקרות א. .1
, ועל פי הערכתו בפועלהשטח המבוטח יקבע המעריך את גודל שיעור הנזק למבוטח 

 ואתהיבול  פוטנציאלאת  המעריךיקבע ו/או על פי דגימה, בסמוך לאחר אירוע הנזק, 
 4בנספח  כמפורט ,בנפרדגידול מבוטח , לכל בכל השטח המבוטח הניזוק היבול

 .לחוזה זה

 בשטחבמקרה של נזק כמותי לחלק מהחלקות למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל,  .ב
, אשר שטחן הכולל של החלקות הניזוקות עולה על , לכל גידול מבוטח בנפרדהמבוטח

 10בשטח פתוח או  -לפי הנמוך ביניהם  -דונם  50המבוטח או שטח המכלל  15%
יקבע המעריך את פוטנציאל היבול ואת , בגידול במבנה -לפי הנמוך ביניהם  -דונם 

 השטח)להלן : "של אותו גידול מבוטח  הניזוקותהחלקות שטח בכל  היבול הניזוק
 "(.הניזוק

העניין, גם יובהר כי, שיעור הנזק יחושב מכל השטח המבוטח או שטח החלקה, לפי  .ג
 אם חלק מהשטח או מהחלקה נקטפו טרם ביקור המעריך.

 על פי את שיעורו של הנזק המעריךיקבע לעיל,  1בהתבסס על הקביעות כאמור בסעיף  א. .2
או ליבול הפוטנציאלי  הניזוק בשטחיבול הפוטנציאלי להיחס שבין היבול הניזוק 

 .בשטח המבוטח, לפי העניין

 את המעריך יקבע, שתילים/או ו צמחים תמותת של במקרההאמור לעיל,  למרות .ב
בשטח הניזוק  המתים הצמחים ו/או השתיליםעל פי היחס שבין כמות  הנזק שיעור

 שנשתלו או נזרעו ו/או השתילים צמחיםבין סך כל הל או המבוטח, לפי העניין,
 .בשטח הניזוק או המבוטח, לפי העניין

 פי על הביטוח תגמולי יחושבו - לנזק כמותיאסונות טבע שגרם בקרות מקרה ביטוח  א. .3
א' לעיל, בשטח המבוטח  2, כפי שקבע המעריך כאמור בסעיף נזקה שיעור מכפלת

 .לחוזה זה 4כמפורט בנספח  או הניזוק לפי העניין, ובתקרת גבול אחריות המבטח

 יחושבו - שתילים בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע כתוצאה מתמותת צמחים ו/או .ב
ב'  2, כפי שקבע המעריך כאמור בסעיף נזקהתגמולי הביטוח על פי מכפלת שיעור 

 בתגמול הביטוח המתאים לגיל הגידוללעיל, בשטח המבוטח או הניזוק לפי העניין, ו
 .לחוזה זה 4כמפורט בטבלה שבנספח , בעת קרות הנזק

 :למרות האמור לעיל

ימים )כולל(  40במידה וגיל הגידול אינו עולה על  - בגידולים הגדלים בשטח פתוח
 80% תגמולי הביטוח יהיו בשיעור שלובעקבותיו השטח הניזוק נזרע או נשתל מחדש, 

 .' לעילבמסכום תגמולי הביטוח שיחושב על פי סעיף קטן 

ימים )כולל(  40במידה וגיל הגידול אינו עולה על  - במנהרות נמוכותבגידולים הגדלים 
 70% של תגמולי הביטוח יהיו בשיעורתיו השטח הניזוק נזרע או נשתל מחדש, ובעקבו

 .' לעילבמסכום תגמולי הביטוח שיחושב על פי סעיף קטן 

במידה וגיל הגידול  - ובבתי צמיחה , בתי רשתעבירות מנהרותגידולים הגדלים בב
ובעקבותיו השטח הניזוק נזרע או נשתל מחדש, תגמולי ימים )כולל(  30אינו עולה על 

' במסכום תגמולי הביטוח שיחושב על פי סעיף קטן  40%הביטוח יהיו בשיעור של 
 .לעיל
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 הסתיים הגידול לפני תום ימי הגידולבקרות מקרה ביטוח אסונות טבע שבעקבותיו  .ג
לחוזה זה, ינכה המבטח מתגמולי הביטוח להם יהיה זכאי  4כמפורט בנספח 

 להלן דוגמא:. המבוטח הוצאות נחסכות, לפי קביעת המעריך

 אחוז הפחתה יומי חודש זריעה/שתילה קוד גידול

 0.10% פברואר - יולי  558+ 158

 0.12% יוני - מרץ  158

 0.12% בפברואר 15 - אוקטובר  141

 0.11% בפברואר 15 - אוקטובר  149

 0.09% ספטמבר - יוני  162

 0.13% בספטמבר 15 - יוני  164

אחוז ההפחתה היומי מחושב על בסיס הערך המתקבל מההפרש בין תקרת גבול 
האחריות לתגמול ביטוח התחלתי לחלק למשך סך כל ימי הגידול )ימים בעליה 

(, ולחלק 40%במלפפון בו המקדם הוא )למעט  60%וימים בירידה( כפול מקדם של 
 בתקרת גבול האחריות.

חישוב ההוצאות הנחסכות יתבצע על פי מכפלת אחוז ההפחתה היומי כאמור לעיל 
במספר ימי הגידול שנחסכו למגדל בין תאריך סיום הקטיף לבין תאריך סיום 

 הביטוח, הכל לפי קביעת המעריך.

מבוטח ההמעריך יערוך דו"ח בו יפרט את ממצאיו, וימציא העתק מדו"ח זה למבוטח.  .ד
ימים מיום קבלת דו"ח מעריך המבטח  14תוך יהא רשאי לדרוש, בהודעה למבטח 

 , ביצוע בדיקה נוספת של השטחים הניזוקים.ולא יאוחר מתחילת הקטיף

למרות האמור לעיל, יובהר בזאת כי בקרות מקרה ביטוח בחלקה המבוטחת באותו  .4
 בפעם מחלות/או ו וירוסיםומ כתוצאה( הגידול ושיטות הגידול מיני כל)כולל  גידולה

 יקבע(, זה חוזה עונת)כולל  האחרונות הביטוח עונות 3 במהלך יותר או השלישית
 הגידול של הביטוח מסכום %90 של בגובה המבוטחת לחלקה שדה ערך המבטח
 .המבוטח

  התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח .ג

המחושבים על פי אסונות טבע  דמי ביטוח את לשלם למבטח תמתחייבבעלת הפוליסה  .1
  להלן.ד'  בסעיףהכללים המפורטים 

 48תוך בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע על המבוטח להודיע למבטח על כך בפקס ובטלפון  .2
. בהודעתו זו יפרט מקרה הביטוח או גילויו ולא יאוחר מתחילת הקטיףקרות שעות ממועד 

  "הודעת הנזק"(. -המבוטח את החלקות בהן אירע נזק תוך ציון זיהוין ומיקומן )להלן 

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

  .ומהיקפו

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

ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי  וביבולים שטחי הגידולהמבוטח חייב לטפל ב .5
העדכניות של המלצות הלרבות לפי ועים, המקובלים והאפשריים בענף, באמצעי המנע היד

שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה שירותי ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, 
או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת בגבולות הסביר 

שאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד מבוטח, שלא עשה כן, ר בנסיבות המקרה.
  כדי השיעור שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

 בולהמבוטח מתחייב להמציא למבטח מסמכים שיידרשו על ידי המבטח לצורך הוכחת כמות הי .6
 וחלקות.  , שיטות גידולובחלוקה לזנים גידול מבוטח, לפי בתקופת הביטוחאותה שיווק המבוטח 

המבוטח מתחייב למלא אחר כל הוראות המבטח כפי שימסרו לו מעת לעת, הן לפני הנזק  .7
 .מקרה הביטוחלצורכי מניעה והן לאחר קרות 
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  אסונות טבע דמי ביטוח .ד

בהתאם להסכם לשלם למבטח דמי ביטוח אסונות טבע  תמתחייב בעלת הפוליסה .1
  .תשלומים שנחתם בין הצדדים

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

 ( תשולם למבטח על ידי הממשלה.80%וכי יתרת דמי ביטוח אסונות טבע הכוללים )טבע 

 ו/או בעלת הפוליסה בדמי הביטוח, אזי המבוטחוהממשלה לא תשתתף כאמור במידה 
 .לשאת בתשלום יתרת דמי הביטוח למבטח יםמתחייב

 חריגים .ה

אינו מכסה  זה, בחלק ב' לחוזהביטוח אסונות טבע, כמפורט למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי 
 ואינו חל במקרים הבאים:

ים המפורטים המבוטח יםהביטוח על פי חוזה זה חל רק עבור נזקים שייגרמו לגידול .1
, בטרם נקטפו או בטרם נאספו או בטרם הוצאתם לחוזה הביטוח 4בטבלאות שבנספח 

 מן הקרקע, לפי העניין.

, של המבוטח רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות רשלנותהזנחה ו/או  .2
 ניעת הנזק.בני ביתו או עובדיו, לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למ

 , אלא אם נכתב אחרת ברשימה.גידולי בעל שאינם מושקים בצורה סדירה ותדירה .3

מטופל כראוי מבחינה מקצועית אינו שאינו מושקה ו/או  שטח הגידולחוסר או אובדן יבול ב .4
 ו/או שאינו עומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.

 ארע נזק כמותי. דחייה או הקדמה של הבשלת היבול המבוטח, למעט במקרה בו .5

 אירוע נזק שאינו נזק כמותי.  .6

תסיסה עצמית, התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו נתון לתהליך  .7
 כלשהו של חימום או ייבוש.

 .שהיא סיבה מכל ביולוגי או כימיחומר גרעיני מלחמתי, קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי,  .8

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה  .9
ובין אם לא הוכרזה(. מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או 
עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר 

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

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

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

 פרעות, שביתות והשבתות. .10

המבוטח ו/או ביבול המבוטח, בין חלקית ובין מלאה,  שטח הגידולהפסקת הטיפול ב .11
 לרבות נטישתם.

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

 או החרמה על ידי גורם כל שהוא. , תפישהעיקול .13

תקלות כלשהן, לרבות מכניות או חשמליות, אשר אירעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח  .14
 המבוטח.

 גניבה או מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול. .15

 או תשומות חקלאיות אחרות כלשהן.אי אספקת מים, חשמל  .16

 מחסור בכוח אדם מסיבה כלשהי. .17

 נזק עקיף או תוצאתי. .18
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הביטוח מכסה נזק לגידולים המבוטחים ולא לרכוש כלשהו, לרבות נזקים לאביזרים  .19
 וחומרי הכיסוי של הגידול המבוטח.

ו לא יינתן כיסוי ביטוחי לשטחי גידולי ירקות, שנשתלו או נזרעו במועדים אחרים א .20
לחוזה ביטוח זה,  4 מאלו הקבועים בנספח ,או באזורים אחרים גידול אחרות בשיטות

 אלא אם אושר אחרת על ידי המבטח מראש ובכתב.

 .קרקעית תת אש או הטבע של אחר זעזוע או געש הר התפרצות, אדמה רעידת .21

במקרה בו  מחלותמו יםוירוסלגידולים המבוטחים כתוצאה מ םהביטוח אינו מכסה נזקי .22
עברו לא שו/או מחוטאים ידול זרעים שאינם זרעים מאושרים ו/או המבוטח זרע בשטחי הג

נבדקו על ידי מעבדה מורשית לא מראש פיקוח ובקרה על ידי השירותים להגנת הצומח ו
, אם /ייחוריםבמקרה של שתילים .תקינים ונקיים מוירוסים או מחלותאותם  ומצאאשר 

העומדים בדרישות  חומר ריבוי/בשמקורם בזרעים /ייחוריםשתיליםהמבוטח לא שתל 
 המפורטות לעיל.

אם  PRELUDE-ו הביטוח על פי חוזה זה אינו מכסה כל נזק לזנים ג'ובילי, -בתירס  .23
וקפטן אם נזרעו  ,7469)קולמן(,  879 נזרעו בחודשים מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ולזנים

 בחודשים יוני, יולי, אוגוסט.

השטח הפגוע במידה ו (290באפונה לתעשיה )קוד  מחלת האסקוכיטה והכשותיתנזקי  .24
 היה זרוע בעונה הקודמת באפונה.

 מאורך הקולס לפחות.  30%( בהם הפריחה אינה עולה על 253נזקי הפרגה בסלרי )קוד  .25

כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים על פי חלק ב'  .26
 .1הביטוח כמפורט לעיל בסעיף א' לחוזה 

 .בנפרד גידול קודלחוזה הביטוח, לכל  4כל הסייגים והחריגים המפורטים בטבלאות שבנספח  .27

/מינים זנים מכסה אינו הביטוח. בלבד מסחריים שהנם וחלקות גידולים על חל הביטוח .28
 .ניסיוניים

  שיעור ההשתתפות העצמית .ו

מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים  30%המבטח לא יפצה את המבוטח בשיעור של  .1
  .שטח המבוטחתגמולי הביטוח* ל

לעיל, כאשר בחלק מחלקות הגידול המבוטח בביטוח אסונות  1 ןקט ףלמרות האמור בסעי .2
טבע, עולה שיעור הנזק על שיעור ההשתתפות העצמית, ובלבד ששטחן של החלקות 

בשטח  -לפי הנמוך ביניהם  -דונם  50או  מכלל השטח המבוטח 15%הניזוקות עולה על 
, תחושב ההשתתפות העצמית בגידול במבנה -לפי הנמוך ביניהם  -דונם  10פתוח או 

לעיל, לפי העניין, מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי  1לפי סעיף קטן 
 הביטוח* לשטח החלקות הניזוקות בלבד.

הנו  "הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח סכום תגמולי"למען הסר ספק יובהר, כי  *
ובהתאם  ביטוח זה חוזהל 4 סכום תגמולי הביטוח המלא לדונם המחושב על פי נספח

 .' לעיל טרם הכפלתו באחוז הנזק שקבע המעריךבלהוראות סעיף 

למען הסר ספק יובהר, כי במידה וחישוב תגמולי הביטוח יערך לכל השטח המבוטח אזי 
ת העצמית ינוכה מאחוז הנזק המשוקלל אותו קבע המעריך לכל השטח שיעור ההשתתפו

. במידה וחישוב תגמולי הביטוח יערך כמוגדר בחוזה זה ,בנפרד גידול מבוטח לכלהמבוטח 
לחלק ב' , בכפוף למוגדר בסעיף ב' בנפרד גידול מבוטחלכל רק עבור החלקות הניזוקות 

ינוכה מאחוז הנזק המשוקלל אותו קבע , אזי שיעור ההשתתפות העצמית לחוזה הביטוח
 המעריך לכל החלקות הניזוקות.

 ביטוח בניכוי ההשתתפות העצמית: תגמולילמען הסר ספק מובאת להלן דוגמא לחישוב 
, 30%וההשתתפות העצמית הנה בשיעור של  65%נזק בשיעור של  קבע המעריךאם 
 תוצאה תתקבל כך, המעריך שקבע הנזק משיעור העצמית ההשתתפות שיעור ינוכה אזי
 . 35%של 

 אחוז זה יוכפל בסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח, כמוגדר לעיל.
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  תנאים כלליים

 תחולת החוק .1

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

 פרשנות .2

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

  חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון .3

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידולים, לרבות בבתי הצמיחה שלו, ברמה מקצועית נאותה  .א
המקובלים והאפשריים בענף,  הסבירים,ולנקוט בכל עת וללא דיחוי באמצעי המנע הידועים, 

שיש בהם לרבות לפי ההמלצות העדכניות של שירותי ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, 
טיבית או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול ו/או כדי להבטיח רמת יבולים נורמ

  ליבול וזאת בגבולות הסביר בנסיבות המקרה.

גידול המבוטח, חייב המבוטח לתקן את הכיסוי ה המבנה המכסה אתבקרות נזק לכיסוי  .ב
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חוזה במהירות האפשרית כדי להקטין את הנזק לגידול. 

  .המבנהח זה אינו מכסה נזק לחומרי הכיסוי של ביטו

ב', רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח -מבוטח, שלא נהג כאמור בסעיף קטן א' ו .ג
  בשיעור שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

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

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

  חובת הגילוי של המבוטח ומשמעותה המשפטית .4

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

  לחוזה זה.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות, ו/או לא גילו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה למבטח  .ב
 לא נקטו באמצעים, שנדרשו על ידי המבטח להקלת הסיכונים ו/או למניעת ענין מהותי, ו/או

מקרה הביטוח, יהיה המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי 
עם זאת, מובהר כי נתוני המגדלים המצויים בידי בעלת הפוליסה מבוססים  הוראות החוק.

ואין ביכולת בעלת הפוליסה לבדוק את  על מידע שהועבר לבעלת הפוליסה בידי המגדלים
  הנתונים הללו ולאמתם.

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

את היקף  לבטל חוזה זה או להקטין למבטח את החמרת הסיכון, יהיה המבטח רשאי
  חבותו, בכפוף להוראות החוק.
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"ענין מהותי" או "החמרת הסיכון" הינו ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח לכרות את   .ד
 חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים מסוימים, לרבות, אך לא רק:

תיאור השטח המבוטח, כמות היבול המשווק ומועדי תיאור הגידול המבוטח, לרבות  .1
 זריעה/שתילה.

 נתוני היצוא של הגידול המבוטח. .2

 זהות הבעלים ו/או המחזיקים בבתי הצמיחה ובגידול המבוטח. .3

 שיטת הגידול. .4

 נזקים שקרו לגידול המבוטח ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף, ואשר היו בידיעת המבוטח. .5

להקלת סיכונים ומניעת מקרי ביטוח, שקיימים בחצרי המבוטח  אמצעי בטיחות או אמצעים .6
  או שנתנה הוראה להתקינם.

  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
ושים לבירור חבות המבטח, ואם אינם ברשותם, עליהם לעשות את המידע והמסמכים הדר

  כמיטב יכולתם על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.

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

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

לאחר קבלת המבטח מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח, יישלח מטעמו ועל חשבונו של  (1) .ד
 יהם.המבטח מעריך לצורך קביעת מקרה הביטוח, היקף הנזקים וסוג

 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.

לצורך כל הדרוש לקיום חוזה  המבוטח יאפשר לעובדי המבטח ו/או מי מטעמו להיכנס לחצריו .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.

רות המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בק אין .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  .ז
עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו 

  דבר.

במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי חוזה ביטוח  וטחנגרם מקרה הביטוח על ידי המב .ח
  זה.

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

  ביטוח זה.
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  תגמולי הביטוח .6

יום מהיום שהיו  30תוך ב באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי הביטוח ישולמו מהמבטח למבוטח .א
 בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לברור חבותו, לרבות :

 רשימות המגדלים. .1

 אישור על שיווק אם יידרש על ידי המבטח. .2

 כל מסמך או מידע שידרוש המבטח. .3

 ,1981-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 28הקבוע בסעיף ר ועל תגמולי הביטוח תתווסף ריבית בשיע .ב
 יום מיום מסירת התביעה והמסמכים כאמור בסעיף א' לעיל. 30מתום 

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

 תקופת ההתיישנות .7

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

 ביטוח כפל .8

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

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

  המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.

 הצמדה .9

לחוזה זה הינם סכומי הפיצוי אשר  4 כומי הפיצוי הנקובים בנספחמוסכם בזאת בין הצדדים, כי ס
הצדדים מסכימים להם מראש. סכומי הפיצוי ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד 

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

 קיזוז חובות .10

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

המבטח לקזז מסכום תגמולי הביטוח לו  במידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב, רשאי כי
זכאי המבוטח מהמבטח, את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו על פי חוזה זה גם אם טרם הגיע 

  מועד תשלומם.

 ביטוח יתר .11

עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של הגידול 
עת הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס או השטח המבוטח, רשאי המבטח לדרוש בכל 

בקרות מקרה הביטוח. נדרשה הפחתה זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי 
  הביטוח לתקופה הרלוונטית.

 הארכת הביטוח .12

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה של המבטח אשר תינתן 
 במפורש למטרה זו.
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  ביטול הביטוח .13

המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,  .א
בדואר  ו/או למבוטח בביטוח המורחב לבעלת הפוליסהובלבד שהודעה על כך תישלח 

למרות האמור לעיל, ביטול הביטוח . יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח 15רשום לפחות 
 למבטח ייעשהו/או המבוטח בביטוח המורחב בעקבות חוב דמי ביטוח של בעלת הפוליסה 

 .וחישוב דמי הביטוח יעשה כמפורט בסעיף ג' להלן לחוק 15על פי המפורט בסעיף 

 שבעלת הפוליסהלפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה  הביטוחאם המבטח יבטל את 
 ישיבלהונות את המבטח,  ואו ניס הביטוח את חוזה והפרבמסלול המורחב  ו/או המבוטח

יחסית לתקופה  דמי הביטוח את סכוםו/או למבוטח בביטוח המורחב  לבעלת הפוליסההמבטח 
 שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

שיקול לפי  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

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

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

 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.

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

יטוח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח הביטוח בפועל או את סכום דמי הב
 לפי הגבוה מביניהם. -לגידול 

  תחלוף .14

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

  התגמולים ששילם.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות, שעברה אליו לפי סעיף זה באופן, שיפגע בזכותו של  .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 

  תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה. הענין, על פי שיעור

קיבלו המבוטח או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי או שיפוי, שהיה מגיע למבטח לפי סעיף  .ג
זה, עליהם להעבירו מיד למבטח. עשו פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה 

לא אם אשר המבטח בשל כך, אלמבטח, אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח, עליהם לפצותו 
  את הפשרה מראש ובכתב.

אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא  הוראות סעיף זה לא יחולו: .ד
 היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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  בוררות .15

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

 בהסכמה, לפנות לבוררות.

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

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

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

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

 על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה. .ח

ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי  המבטח ו/או המבוטח .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  30ך הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תו

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

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

 כבורר דן יחיד.

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

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

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

 צדדים.מי מהלא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות ל

 קריאת סרק .16

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

  לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.

 הודעות .17

 אביב.-, תל74למבטח תימסר למען המבטח: דרך מנחם בגין  הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח
. הודעה למבוטח יהוד 40העצמאות הודעה של המבטח לבעלת הפוליסה תימסר למענה: רח' 

בצירוף אישור מסירה תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח. הודעה, שדוורה בדואר רשום 
 שעות אחר שנשלחה. 72תיחשב כהודעה, שנמסרה לנמען 



 

27 

 2320/2220( לחוזה ביטוח ירקות לעונת 1נספח )
 )חלק א' לחוזה( מורחב ביטוח נזקי טבע

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

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

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

לרכוש ביטוח נזקי טבע  המצורפת בזה, כתובה בבקשהומכוחו, לאור פניית המבוטח למבטח 
מבוטח, לשפות את המבוטח מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח מהמורחב לפי הוראות נספח זה, 

 4 בגין נזקיו, שייגרמו לגידולי הירקות המפורטים בהצעה הכתובה מהמינים המפורטים בנספח
לחוזה ביטוח זה, כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח, וזאת עד לתקרת גבול אחריות 

המצורפים אליו, וברשימה  , נספחיוהמבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה
 והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח ירקות בכפוף לרכישת הרחבה זו על ידי המבוטח, 
"חוזה הביטוח"( ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו  )להלן: 2022/2023

  כדלקמן.במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים 

 בכל בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה.
 זה לרשימה, יכריע האמור ברשימה.  נספחבמקרה של סתירה בין 

( בביטוח מורחב )מחויב לבטח גידול לפי קוד) שבחר לבטח גידוללמען הסר ספק יובהר, כי מבוטח 
יום ממועד  30גידול( עד  לפי קודהשתילות/הזריעות מאותו גידול )בביטוח המורחב את כל 

יחולו עליו אך ורק תנאי חוזה המורחב, ביטוח המבוטח שבחר במסלול השתילה/הזריעה האחרונה. 
, יחולו עליו אך ורק תנאי חוזה ביטוח בסיסי. מבוטח שנשאר במסלול ביטוח המורחבביטוח ה

 .בסיסי

, מובהר כי דמי הביטוח כאמור בחוזה ביטוח זה מתייחסים לרכיב מבלי לגרוע מן האמור לעיל
למבטח  תשולםבלבד, המשולם בידי המבוטח ישירות לידי המבטח. יתרת דמי הביטוח,  המורחב

 .הבסיסיבידי המועצה, בהתאם לשיעור שנקבע בביטוח 
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 הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1

 לרבות הצעת הביטוח והרשימה. נספחיה,כל פוליסה זו על 

 הרשימה .2

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

 דמי ביטוח .3

לנספח  ה'כמפורט בסעיף  המשולמת למבטח על ידי המבוטח בגין ביטוח נזקי טבע הפרמיה
זה מהווים את חלקם של  נספחי דמי הביטוח על פי למען הסר ספק, מובהר, כ. זה

 .המבוטחים בפרמיה הכוללת שתשולם למבטח

 תגמולי הביטוח .4

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

והמתייחסים למין הגידול שנפגע, גילו, שיטת הגידול, מקרה הביטוח ושיעור הנזק , להלן
 בניכוי סכומי ההשתתפות העצמית בהם חייב המבוטח. ,בשטח הניזוק

 השטח המבוטח .5

הצהיר המבוטח  עליו המבוטחגידול בשטחן בדונם של כל החלקות הזרועות או שתולות 
 4קוד גידול, כמוגדר בנספח בחלוקה לפי ביטוח, ל ההזמנה לקבלת הצעהלמבטח בטופס 

ובכל מקרה לא יותר מהשטח  , ובגינו הסדיר מראש את תשלום דמי הביטוחלחוזה הביטוח
 .לפי קביעת המעריך הזרוע או השתול בפועל )לפי העניין(

 הגידול המבוטח .6

אותם  )כל קוד, מין ושיטת גידול בנפרד( לחוזה ביטוח זה 4 בנספחגידולים המפורטים ה
 ,אך ורק במועדים שנשתלו או נזרעו לרבות יבולם המסחרי ביטח המבוטח בשטח המבוטח,

, אלא לחוזה ביטוח זה 4 בנספח קוד גידולהמפורטים לגבי כל  ובסייגים בצורות הגידול
 .אם אושר אחרת על ידי המבטח מראש ובכתב

 המועצה .7

  המועצה לייצור צמחים ושיווקם. - מועצת הצמחים

 ביטוחמקרה  .8

הכולל את כל הסיכונים המפורטים  חוזה הביטוחחלק א' למקרה ביטוח נזקי טבע כהגדרתו ב
  .זו בהגדרה

 נזק איכותי .9

  נזק איכותי כמוגדר בחלק א' לחוזה הביטוח.
בהגדרת נזק איכותי בחלק א' לחוזה למען הסר ספק, יובהר כי בגידולים המפורטים 

 פפריקה ,התבלינים לתעשיי :לרבות בגידולים הבאים, לא יוכר כל נזק איכותי הביטוח
 ., שום לריבוי, בצלצלי פנינה ובצל לייצור בצלצוליםוגידולי ירקות לזרעים

 רמת הביטוח .10

רמת ביטוח נזקי טבע מורחב בה בחר המבוטח להיות מבוטח בגידול המבוטח לפי המפורט 
  ., בכפוף לאישור המבטח מראשלחוזה הביטוח 4בנספח 

 הביטוחתקופת  .11

, לפי המאוחר ממועד הזריעה או השתילה בפועל או ממועד קבלת המבוטח לביטוח
  ועד למועד המוקדם מבין אלה:, מביניהם

  סיום אסיף היבול המסחרי מהשטח המבוטח. .א

לחוזה זה לגבי אותו  4 בנספחבתום מספר הימים הנקובים בטבלת דמי ותגמולי הביטוח  .ב
 גידול.
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  מורחב נזקי טבע תנאים לביטוח .ב

את שטחי ויבולי רק בביטוח נזקי טבע זה ניתן לבטח  נספחמוסכם בין הצדדים, כי על פי  .1
לחוזה  4 בנספחהירקות המיועדים לייצוא, לתעשייה ולשוק המקומי, מהמינים המפורטים 

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

  שטחי הגידול נמצאים בתחום מדינת ישראל או באזורים המוחזקים על ידה. .א

את כל השטחים רמת ביטוח  באותהונזקי טבע מורחב  בביטוחהמבוטח חייב לבטח  .ב
יום ממועד  30וזאת עד  הביטוח בחוזה כמוגדר מבוטח גידולאותו  את בהם הוא מגדל

  .)לפי קוד גידול( השתילה/הזריעה האחרונה של אותו גידול

חייבת להיות ערוכה על גבי טופס "הזמנה  נזקי טבע מורחב ביטוחהצטרפות להבקשה ל .ג
  .)להלן: "טופס ההזמנה"( לקבלת הצעה לביטוח"

בטופס על כל הפרטים עליהם נשאל טופס ההזמנה לדווח ישירות למבטח ב חייבהמבוטח 
, לרבות פרטים המזהים אותו כמבוטח, השטח המבוטח של כל גידול המבוטח ההזמנה

, מין הגידול המבוטח, תאריך הזריעה/שתילה, שיטת הגידול, נתוני במסגרת נספח זה
 שיווק, עברו הביטוחי ואמצעי הבטיחות בשטח המבוטח. 

השתילה/זריעה, ובכל יום יום לאחר  15-וחר מלהגיע למבטח לא יא טופס ההזמנהעל  .ד
 .)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ימים לפני קרות מקרה הביטוח 3מקרה 

לאחר מועד זה יהיה ניתן להצטרף לביטוח רק בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב 
 מאת המבטח, ובתנאי שעד למועד זה לא ארע מקרה ביטוח.

בכפוף לאמור לעיל, ניתן לתקן את תאריך הזריעה/שתילה וגודל השטח המבוטח, כפי 
ימים  3ובכל מקרה , ימים מתאריך הזריעה/שתילה 15תוך , בטופס ההזמנהשנרשמו 

  .)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( לפני קרות מקרה הביטוח

שהמבטח הסכים לבטח לפני  נזקי טבע שולמו למבטח כספים על חשבון דמי ביטוח .ה
 את המועמד לביטוח, לא יחשב התשלום כהסכמת המבטח לכריתת חוזה הביטוח.

ימים מתשלום מלא של  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח ולאחר חלוף  .ו
 דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(, ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.

  לספק כל מידע הרלוונטי לתביעתו לתגמולי ביטוח. בהתאם לדרישת המבטח, על המבוטח .2

 בגידולי תפוחי אדמה בלבד ובכפוף לבקשת המבוטח מראש ובכתב, רשאי המבטח .3
, לבטח ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח על ידי המבוטחעל פי החלטתו הבלעדית 

את המבוטח על פי יבול תפוחי האדמה הממוצע לדונם בארבע העונות הרצופות 
 מוכות שקדמו לתקופת הביטוח, בהתאם לזן, לתקופה ולשיטת הגידול הרלוונטיים.והס

 4 המבטח רשאי להוסיף במהלך תקופת הביטוח ביטוחים נוספים על המפורטים בנספח .4
לחוזה זה. ניתן יהיה לצפות בקודי ביטוח נוספים אלו באתר האינטרנט של המבטח 

www.kanat.co.il. 

https://www.kanat.co.il/
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 מורחבביטוח נזקי טבע התחייבויות המבוטח במסגרת  .ג

כי המבוטח ישלם למבטח ישירות את דמי הביטוח הנקובים בחוזה  ,מוצהר ומוסכם בזה .1
 .' להלןהביטוח זה, כמפורט בסעיף 

, מתחייב המועצהמכל סיבה שהיא על ידי המבטח ו/או  בסיסיביטוח ההבמקרה בו יבוטל  .2
את יתרת דמי הביטוח במסגרת  מועצההמבוטח לשלם ישירות למבטח במקומה של 

  .המורחבביטוח המסלול 

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט ללא  .3
דיחוי באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה 

מבוטח, או כדי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול המבוטח ו/או ליבול. 
ח, בכפוף להוראות החוק, להפחית את שיעור תגמולי הביטוח שלא עשה כן רשאי המבט

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

יודיע המבוטח על כך למבטח באמצעות טלפון או בכל דרך אחרת,  בקרות מקרה הביטוח .4
פורים, שאז ישנגרם על ידי צ ימים מקרות מקרה הביטוח, למעט מקרה ביטוח 3תוך 

  שעות מקרות מקרה ביטוח זה. 48תחול חובת ההודעה תוך 

  התחייבות המבטח .ד

ובכפיפות  טבע מורחב על ידי המבוטח ישירות למבטח, נזקיבתמורה לתשלום דמי ביטוח  .1
בקרות , מתחייב המבטח כי זה ביטוח בחוזהלכל התנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים 

המבטח ישירות למבוטח  ישלם בתוך תקופת הביטוח, ,זה בנספח כמוגדרמקרה ביטוח 
או  הביטוח חוזה להוראות בהתאםתגמולי ביטוח בסכומים, שיחושבו על ידי המבטח 

תגמולי הביטוח, לפי רמת הביטוח של המבוטח  טבלתבהתבסס על  כמפורט להלן,
 ניכויבולחוזה ביטוח זה ובהתייחס לכל גידול  4במסלול מורחב, כמפורט בנספח 

  .להלן כמפורט עצמית השתתפות

 בנובמבר, יהיה הפיצוי למבוטח 30לגידול מחומם עד לתאריך נזקי טבע בקרות מקרה ביטוח  .2
 לחלק א' 8מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח כמוגדר בסעיף א'  80%

 .לחוזה ביטוח זה

גדר בחוזה הביטוח, למבוטח בביטוח ובקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון סערה, כמ .3
המורחב בלבד אשר ריסס לפני קרות מקרה הביטוח את השטח המבוטח בחומרים על 

ות, אזי יתווסף לתקרת גבול האחריות המפורטת בסיס לטקס המונעים סחף חול
לדונם לכיסוי  ₪ 280בפוליסת הביטוח של המבוטח לאותו מין גידול שרוסס, סך של 

 ההוצאות הנוספות של המבוטח.
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  מורחבביטוח נזקי טבע עבור  ביטוחהדמי  .ה

לפי רמת המורחב  נזקי הטבע המבוטח מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח עבור ביטוח .1
בסכום, במועדים זה, וזאת  ביטוח לחוזה 4כמפורט בנספח הביטוח בה בחר המבוטח 

 ובתנאים שיקבעו על ידי המבטח.

 זה ביטוח לחוזה 4כמפורט בנספח  מורחב נזקי טבע עבור ביטוח יובהר, כי דמי הביטוח .2
הנם דמי הביטוח אותם נדרש המבוטח לשלם למבטח עבור הביטוח, בנוסף על דמי 

 למבטח במסגרת הביטוח הבסיסי. המועצההביטוח אותם משלמת 

מכל סיבה ו/או לא יוארך יבוטל  הבסיסיביטוח הלמען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו 
, מתחייב המבוטח לשלם ישירות למבטח במקומה של המועצשהיא על ידי המבטח ו/או 

 .המורחבביטוח האת יתרת דמי הביטוח במסגרת מסלול  המועצה

  :הנחות בגין העדר תביעות .3

נזקי אשר היה מבוטח בשנים קודמות במסלול  מורחב נזקי טבע במסגרת ביטוח מבוטח .א
מורחב אצל המבטח ולא קיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח בגין אותו מין טבע 

 הנחה בדמי הביטוח בלבד 2022/2023בעונת  יהיה זכאי לקבלהגידול ושיטת גידול, 
. ההנחה בגין העדר תביעות - של אותו מין גידול ושיטת גידול - בביטוח נזקי טבע מורחב

 תחושב כדלקמן: 

הנחה בגין העדר תביעות שתתווסף להנחה לה היה  5%מבוטח יהיה זכאי לתוספת של 

 .2021/2022זכאי בעונת 

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

 .2021/2022היה זכאי בעונת 

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

לעיל, מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין  קטן א'למרות האמור בסעיף  .ג
קיבל תגמולי  2021/2022העדר תביעות עבור מין גידול בשיטת גידול מסוים, ובעונת 

יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי ביטוח מהמבטח עבור אותו מין גידול בשיטת גידול, 
מאחוז ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום תגמולי  30%-הביטוח בשיעור שיפחת ב

 הביטוח.

מדמי הביטוח הכוללים,  65%מהווים  במסגרת ביטוח נזקי טבע מורחבדמי הביטוח  א. .4
תשולם למבטח על ידי הממשלה.  למען הסר  35%ור של ויתרת דמי הביטוח בשיע

ספק יובהר, כי הממשלה הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל ביטוח במקרה 
עבור אותו נכס מבוטח. לא  הבו רכש המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זה

, ישלם המבוטח ו/או בעלת כאמור לעיל שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח
 הפוליסה למבטח את חלקה של הממשלה.

ו/או לאחר  בכל מקרה של שינוי בהשתתפות הממשלה כאמור בסעיף קטן א' לעיל .ב
שייגמר תקציב הממשלה המיועד להשתתפות בדמי הביטוח ו/או של ביטול חוזה 

תעריפי דמי  יתוקנו, הביטוח הבסיסי ו/או אי הארכתו של חוזה הביטוח הבסיסי
לתקופה זה ביטוח עבור ביטוחים שירכשו על פי חוזה  המפורטים בחוזה זה הביטוח
 לתוקף. החל ממועד כניסת השינוישהנה 
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  מורחבנזקי טבע  בביטוחשיעור ההשתתפות העצמית  .ו

  מוסכם בזאת כי סכום תגמולי הביטוח המגיע למבוטח יופחת על ידי המבטח בשיעורים הבאים:

מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים  7%המבטח לא יפצה את המבוטח בשיעור של  .1
  תגמולי הביטוח* לשטח הניזוק.

 ( לעיל:1למרות האמור בסעיף קטן ) .2

מסכום תגמולי הביטוח לפיו  15%לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של  .א
 מחושבים תגמולי הביטוח* לשטח הניזוק, במקרי הביטוח הבאים:

 בפריחה וחנטה.חום  .1
 לא מחוממים. ומנהרות עבירות טמפרטורות נמוכות לעגבניות בבתי צמיחה .2
 ובצל. , מלוןלתעשייה שעועיתפלפל, חציל, חום שיגרום לנזק כמותי באבטיח,  .3
 בארטישוק. נזק איכותי חמור .4
 נזקי הורקת פקעות בתפוח אדמה. .5
 .1.11.2023גשמים בכמות מרובה היורדים ברצף בגידול פפריקה לאחר  .6
 נזק לגידול המבוטח בשל התמוטטות מבנה שאינו מבוטח. .7
( בעקבות גשמים מאוחרים היורדים 201נזק איכותי או נזק מוחלט לגידול השום )קוד  .8

 בתקופת האביב.

לא יפצה  - ו/או גשמים מרובים ו/או המלחה בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משיטפון .ב
מסכום תגמולי הביטוח לפיו  7%בשיעור של עבור נזק המבטח את המבוטח 

לא  -, ובשטחים פתוחים בלבד בפועלמחושבים תגמולי הביטוח* לכל שטח החלקה 
 דונם. 5 -יותר מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* ל

לגידול המבוטח  בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון קרה בבית צמיחה מחומם .ג
מסכום  30%שבוטח כבית צמיחה מחומם, לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של 

 תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* לשטח הניזוק.

לא יפצה המבטח את  -בקרות מקרה ביטוח של מניעת זריעה של זרעי תפוח אדמה  .ד
על ידי המעריך, אך מכמות הזרעים שהושמדה ואושרה  10%המבוטח בשיעור של 

 לכל מבוטח. ₪ 15,000 -לא פחות מ

המבטח לא יפצה את המבוטח בשיעורים  - בקרות מקרה ביטוח לתבלינים ירוקים .ה
 כדלקמן:

לכל מקרה  - מתקרת גבול אחריות המבטח לשטח הניזוק %2 - אם ארע במבנה .1
 .במצטבר %7 -, ולא יותר מביטוח בנפרד

לכל  - גבול אחריות המבטח לשטח הניזוקמתקרת  %3 -בשטח פתוח אם ארע  .2
  .במצטבר %7 -, ולא יותר ממקרה ביטוח בנפרד

 מבנההתמוטטות למרות האמור לעיל, בקרות מקרה ביטוח לגידול המבוטח בשל  .3
מתקרת גבול  %6 לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של, שאינו מבוטח

 אחריות המבטח לשטח הניזוק.

תוצאה מצינה, למבוטח שקיבל תגמולי ביטוח בגין בקרות מקרה ביטוח לבזיל כ .4
נזק זה לבזיל כתוצאה מצינה פעם אחת או יותר, במהלך שלוש השנים האחרונות 

מתקרת  4%לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של  -הרצופות לעונת הביטוח 
 20% -לכל מקרה ביטוח בנפרד, ולא יותר מ -גבול אחריות המבטח לשטח הניזוק 

 במצטבר.

לא יפצה המבטח את המבוטח בשיעור  -בקרות מקרה ביטוח לגידולי עלים במבנה  .ו
לכל  -לחוזה ביטוח זה  4שבנספח  2מסכום תגמול למחזור, כמפורט בטבלה  7%של 

 מקרה ביטוח בנפרד.

ו/או גשמים מרובים ו/או  בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משיטפוןלמרות האמור לעיל, 
מסכום תגמולי  %7בשיעור של עבור נזק לא יפצה המבטח את המבוטח  - המלחה

ובשטחים פתוחים , בפועלהביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* לכל שטח החלקה 
 .דונם 5-לא יותר מסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח* ל -בלבד 
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זיק בשטח בו ארע מקרה בנוסף על האמור לעיל, למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המח .3
הרצופות  העונותאו יותר במהלך שש עונות שלוש  -ביטוח נזקי טבע באותו קוד גידול 

 נוספים 3% -חוזה זה, יגדל שיעור ההשתתפות העצמית המפורט לעיל ב לעונתהקודמות 
. לדוגמא במקרה בו שיעור ההשתתפות העצמית עומד על )לרבות התקרה ככל ונקבעה(

, בגידול תבלינים ירוקים במבנה שיעור 10%כמפורט לעיל, כעת יעמוד על  7%
 .במצטבר 10% -ולא יותר מ 5%ההשתתפות העצמית, כעת יעמוד על 

יובהר בזאת, כי המבטח יהיה רשאי שלא להגדיל את שיעור ההשתתפות העצמית 
 כאמור, בכפוף לכללי חיתום שיפעיל מראש לפי שיקול דעתו.

: במקרה של יותר מאירוע גידולי עלים במבנה()למעט תבלינים ירוקים ו וליםלגבי כל הגיד .4
נזק אחד לגידול המבוטח בשטח הניזוק, תנוכה ההשתתפות העצמית פעם אחת לכל 

לפי שיעור ההשתתפות העצמית הגבוה, ולפי סכום תגמולי הביטוח  תקופת הביטוח,
  הגבוה.

הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח הנו למען הסר ספק יובהר, כי סכום תגמולי  *

ובהתאם  הביטוח חוזהל 4 סכום תגמולי הביטוח המלא לדונם המחושב על פי נספח
טרם הכפלתו באחוז הנזק שקבע  בחלק א' לחוזה הביטוחלהוראות סעיף ג' 

 .המעריך

ההשתתפות תגמולי ביטוח בניכוי למען הסר ספק מובאת להלן דוגמא לחישוב 
וההשתתפות העצמית הנה  60%נזק בשיעור של  קבע המעריךאם : העצמית

(, אזי ינוכה שיעור ההשתתפות העצמית לעיל 1ו' כאמור בסעיף ) 7%בשיעור של 
 . 53%משיעור הנזק שקבע המעריך, כך תתקבל תוצאה של 

אחוז זה יוכפל בסכום תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח, כמוגדר 
 לעיל.

 ביטוח חסר .ז

 הגידול המבוטחשל  בפועל כי השטח ,מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא .1
גדול מהיקף השטח  , לפי קביעת המעריך,שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח

המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין 
 .השטח בפועל

 הגדל לודיכג שבוטח הניזוק הגידולכי  ,בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא מוסכם .2
 או במבנה מסוג אחר שטח פתוחב, גדל בפועל או כגידול מחומם כלשהומסוג  במבנה

, תפחת חבות המבטח בשיעור , לפי הענייןבדצמבר 1 -החל מ ללא חימוםלחלופין  או
דמי לבין שיעור  מו בפועל על ידי המבוטחששול דמי הביטוחיחסי שהוא כיחס בין שיעור 

 .לפי הוראות חוזה הביטוח שהיה אמור להיות משולם עבור הגידול הביטוח

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי החלקה הניזוקה לא בוטחה במסגרת  .3
ב'  1ב' שהמבוטח היה מחויב לבטחה כאמור בסעיף  חרף העובדההביטוח המורחב, 

 -שחלקה זו תפוצה ב זה, הריובפרק המבוא לחוזה ביטוח  לתנאים בנספח זה לעיל,
בלבד מהפיצוי שהיה משולם לחלקה זו במסגרת הביטוח הבסיסי, לפי קביעת  %80

 המעריך.

  מורחבביטוח נזקי טבע תגמולי הביטוח במסגרת  .ח

בגין מקרה ביטוח נזקי טבע להם יהיה זכאי המבוטח שרכש את הביטוח המורחב תגמולי הביטוח 
 למבוטח.לפי נספח זה, ישולמו ישירות 
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  2320/2220( לחוזה ביטוח ירקות לעונת 2נספח )
 )חלק ב' לחוזה( ביטוח אסונות טבע מורחב

 פוליסה זו היא חוזה ביטוח

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

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

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

לרכוש ביטוח אסונות טבע  המצורפת בזה, כתובה בבקשהומכוחו, לאור פניית המבוטח למבטח 
מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח מהמבוטח, לשפות את המבוטח מורחב לפי הוראות נספח זה, 

 4 רטים בהצעה הכתובה מהמינים המפורטים בנספחבגין נזקיו, שייגרמו לגידולי הירקות המפו
לחוזה ביטוח זה, כתוצאה ממקרה הביטוח, במשך תקופת הביטוח, וזאת עד לתקרת גבול אחריות 

וברשימה המצורפים אליו,  , נספחיוהמבטח ובכפוף לתנאים, ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה
 והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח ירקות ה זו על ידי המבוטח, בכפוף לרכישת הרחב
"חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו  )להלן: 2022/2023

  במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.

 בכל זה, יגבר האמור בנספח זה.בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח 
 זה לרשימה, יכריע האמור ברשימה.  נספחבמקרה של סתירה בין 

( בביטוח מורחב מחויב לבטח גידול לפי קוד) שבחר לבטח גידוללמען הסר ספק יובהר, כי מבוטח 
יום ממועד  30גידול( עד  לפי קודבביטוח המורחב את כל השתילות/הזריעות מאותו גידול )

יחולו עליו אך ורק תנאי חוזה המורחב, ביטוח ה. מבוטח שבחר במסלול השתילה/הזריעה האחרונה
, יחולו עליו אך ורק תנאי חוזה ביטוח בסיסי. מבוטח שנשאר במסלול ביטוח המורחבביטוח ה

 .בסיסי

טוח זה מתייחסים לרכיב מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי דמי הביטוח כאמור בחוזה בי
למבטח  תשולםבלבד, המשולם בידי המבוטח ישירות לידי המבטח. יתרת דמי הביטוח,  המורחב

 .הבסיסיבידי המועצה, בהתאם לשיעור שנקבע בביטוח 

 הגדרות .א

 חוזה הביטוח .1
 פוליסה זו על נספחיה, לרבות הצעת הביטוח והרשימה.

 הרשימה .2
בלתי נפרד ממנו לרבות דמי הביטוח, השטח המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק 
 המבוטח, הגידול המבוטח ופרטים נוספים.

 דמי ביטוח .3
 ה'כמפורט בסעיף  המשולמת למבטח על ידי המבוטח בגין ביטוח אסונות טבע הפרמיה

למען הסר ספק, מובהר, כי דמי הביטוח על פי חוזה זה מהווים את חלקם של . לנספח זה
 .ת שתשולם למבטחהמבוטחים בפרמיה הכולל

 תגמולי הביטוח .4
הסכום שישולם למבוטח על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי, לפי הענין, עד לתקרת גבול 

כמוגדר  האחריות הנקובה בחוזה ביטוח זה, עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה הביטוח
נזק , והמתייחסים למין הגידול שנפגע, גילו, שיטת הגידול, מקרה הביטוח ושיעור הלהלן

 בשטח הניזוק, בניכוי סכומי ההשתתפות העצמית בהם חייב המבוטח.
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 השטח המבוטח .5
הצהיר המבוטח  עליו המבוטחגידול בשטחן בדונם של כל החלקות הזרועות או שתולות 

 4, כמוגדר בנספח גידול קודבחלוקה לפי ביטוח, ל ההזמנה לקבלת הצעהלמבטח בטופס 
ובכל מקרה לא יותר מהשטח  , ובגינו הסדיר מראש את תשלום דמי הביטוחלחוזה הביטוח

 .הזרוע או השתול בפועל )לפי העניין( לפי קביעת המעריך

 הגידול המבוטח .6
)כל קוד, מין ושיטת גידול בנפרד( אותם  לחוזה ביטוח זה 4 בנספחגידולים המפורטים ה

 ,אך ורק במועדים שנשתלו או נזרעו המסחרי לרבות יבולם ביטח המבוטח בשטח המבוטח,
, אלא לחוזה ביטוח זה 4 בנספח קוד גידולהמפורטים לגבי כל  ובסייגים בצורות הגידול

  .אם אושר אחרת על ידי המבטח מראש ובכתב

 המועצה .7
  המועצה לייצור צמחים ושיווקם. - מועצת הצמחים

 מקרה ביטוח .8
הכולל את כל הסיכונים  ב' לחוזה הביטוחמקרה ביטוח אסונות טבע כהגדרתו בחלק 

  .המפורטים בהגדרה זו

 רמת הביטוח .9
רמת ביטוח אסונות טבע מורחב בה בחר המבוטח להיות מבוטח בגידול המבוטח לפי 

לחוזה הביטוח )רמת ביטוח ב' או ג' בלבד(, בכפוף לאישור המבטח  4המפורט בנספח 
 מראש.

 תקופת הביטוח .10
, לפי המאוחר בפועל או ממועד קבלת המבוטח לביטוחממועד הזריעה או השתילה 

  ועד למועד המוקדם מבין אלה:, מביניהם

  סיום אסיף היבול המסחרי מהשטח המבוטח. .א
 לחוזה זה לגבי אותו גידול. 4 בנספחבתום מספר הימים הנקובים בטבלת דמי ותגמולי הביטוח  .ב

  אסונות טבע מורחב תנאים לביטוח .ב

את שטחי ויבולי בביטוח אסונות טבע רק לבטח  זה ניתן נספחצדדים, כי על פי בין המוסכם  .1
לחוזה  4 הירקות המיועדים לייצוא, לתעשייה ולשוק המקומי, מהמינים המפורטים בנספח

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

  מדינת ישראל או באזורים המוחזקים על ידה. שטחי הגידול נמצאים בתחום .א

את כל באותה רמת ביטוח ובביטוח אסונות טבע מורחב המבוטח חייב לבטח  .ב
, וזאת עד גידול מבוטח כמוגדר בחוזה הביטוחאותו את השטחים בהם הוא מגדל 

  .יום ממועד השתילה/הזריעה האחרונה של אותו גידול 30

ביטוח בסיסי שאינו מבוטח במבוטח שבחר לרכוש ביטוח אסונות טבע מורחב לגידול  .ג
 על פיעל פי חוזה הביטוח, מחויב לרכוש גם ביטוח נזקי טבע מורחב לאותו הגידול 

  לחוזה הביטוח. 1נספח 

חייבת להיות ערוכה על גבי טופס "הזמנה לקבלת  אסונות טבע מורחב הבקשה לביטוח .ד
  .הלן: "טופס ההזמנה"()ל הצעה לביטוח"

בטופס על כל הפרטים עליהם נשאל  טופס ההזמנהלדווח ישירות למבטח  חייבהמבוטח 
, לרבות פרטים המזהים אותו כמבוטח, השטח המבוטח של כל גידול המבוטח ההזמנה

בחוזה ביטוח זה, מין הגידול המבוטח, תאריך הזריעה/שתילה, שיטת הגידול, נתוני 
 הביטוחי ואמצעי הבטיחות בשטח המבוטח. שיווק, עברו 

יום לאחר השתילה/זריעה, ובכל  15-להגיע למבטח לא יאוחר מ טופס ההזמנהעל  .ה
 .)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ימים לפני קרות מקרה הביטוח 3מקרה 

לאחר מועד זה יהיה ניתן להצטרף לביטוח רק בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב 
בכפוף לאמור לעיל, ניתן   המבטח, ובתנאי שעד למועד זה לא ארע מקרה ביטוח.מאת 

, בטופס ההזמנהלתקן את תאריך הזריעה/שתילה וגודל השטח המבוטח, כפי שנרשמו 
 ימים לפני קרות מקרה הביטוח 3ובכל מקרה , ימים מתאריך הזריעה/שתילה 15תוך 

 .)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח(
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לפני שהמבטח הסכים  אסונות טבע למבטח כספים על חשבון דמי ביטוח שולמו .ו
לבטח את המועמד לביטוח, לא יחשב התשלום כהסכמת המבטח לכריתת חוזה 

  הביטוח.

ימים מתשלום מלא של  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח ולאחר חלוף  .ז
 .ביטוח עד למועד זה דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(, ובתנאי שלא אירע מקרה

בהתאם לדרישת המבטח, על המבוטח לספק כל מידע הרלוונטי לתביעתו לתגמולי  .2
 ביטוח.

 בגידולי תפוחי אדמה בלבד ובכפוף לבקשת המבוטח מראש ובכתב, רשאי המבטח .3
, לבטח ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח על ידי המבוטחעל פי החלטתו הבלעדית 

תפוחי האדמה הממוצע לדונם בארבע העונות הרצופות את המבוטח על פי יבול 
 והסמוכות שקדמו לתקופת הביטוח, בהתאם לזן, לתקופה ולשיטת הגידול הרלוונטיים.

 4 המבטח רשאי להוסיף במהלך תקופת הביטוח ביטוחים נוספים על המפורטים בנספח .4
ל המבטח לחוזה זה. ניתן יהיה לצפות בקודי ביטוח נוספים אלו באתר האינטרנט ש

www.kanat.co.il. 

 טבע מורחב אסונותהתחייבויות המבוטח במסגרת ביטוח  .ג

כי המבוטח ישלם למבטח ישירות את דמי הביטוח הנקובים בחוזה  ,מוצהר ומוסכם בזה .1
 .' להלןהביטוח זה, כמפורט בסעיף 

, מתחייב המועצהמכל סיבה שהיא על ידי המבטח ו/או  בסיסיביטוח ההבמקרה בו יבוטל  .2
את יתרת דמי הביטוח במסגרת  מועצההמבוטח לשלם ישירות למבטח במקומה של 

  .המורחבביטוח המסלול 

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט ללא  .3
יים בענף, שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים גבוהה דיחוי באמצעי המנע הידועים והאפשר

מבוטח, או כדי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול המבוטח ו/או ליבול. 
שלא עשה כן רשאי המבטח, בכפוף להוראות החוק, להפחית את שיעור תגמולי הביטוח 

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

 התחייבות המבטח .ד

ובכפיפות לכל  ,מורחב על ידי המבוטח ישירות למבטח טבע אסונותבתמורה לתשלום דמי ביטוח 
בקרות מקרה  כי , מתחייב המבטחזה בחוזה ביטוחהתנאים, ההגבלות והחריגים הכלולים 

ישלם לגידולים המבוטחים על פי חוזה ביטוח זה תוך תקופת הביטוח לגידול,  טבע אסונותביטוח 
 בהתאם להוראות למבוטח תגמולי ביטוח בסכומים, שיחושבו על ידי המבטחישירות המבטח 

טבלת תגמולי הביטוח, לפי רמת הביטוח של המבוטח במסלול  בהתבסס על חוזה הביטוח
בניכוי השתתפות עצמית כמפורט ולחוזה זה ובהתייחס לכל גידול  4מורחב, כמפורט בנספח 
 .בחלק ב' לחוזה הביטוח

בנובמבר, יהיה הפיצוי  30בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לגידול מחומם עד לתאריך 
' לחוזה בלחלק  3מסכום תגמולי הביטוח כפי שמחושב כאמור בסעיף ב'  80%למבוטח 

 ביטוח זה.

 גידוליובהר בזאת כי בקרות מקרה ביטוח בחלקה המבוטחת באותו הלמרות האמור לעיל, 
 או השלישית בפעם מחלות/או ו וירוסיםומ כתוצאה( הגידול ושיטות הגידול מיני כל)כולל 

 שדה ערך המבטח יקבע(, זה חוזה עונת)כולל  האחרונות הביטוח עונות 3 במהלך יותר
 .המבוטח הגידול של הביטוח מסכום 90% של בגובה המבוטחת לחלקה

http://www.kanat.co.il/
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  טבע מורחב אסונותעבור ביטוח  ביטוחהדמי  .ה

לפי רמת המורחב  הטבע אסונות המבוטח מתחייב לשלם למבטח דמי ביטוח עבור ביטוח .1
בסכום, במועדים ובתנאים לחוזה זה, וזאת  4כמפורט בנספח הביטוח בה בחר המבוטח 

 שיקבעו על ידי המבטח.

לחוזה זה הנם  4טבע מורחב כמפורט בנספח  אסונותיובהר, כי דמי הביטוח עבור ביטוח  .2
דמי הביטוח אותם נדרש המבוטח לשלם למבטח עבור הביטוח, בנוסף על דמי הביטוח 

 מועצה למבטח במסגרת הביטוח הבסיסי.האותם משלמת 
מכל סיבה וארך ו/או לא ייבוטל  הבסיסיביטוח הלמען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו 

, מתחייב המבוטח לשלם ישירות למבטח במקומה של מועצהשהיא על ידי המבטח ו/או 
 .המורחבביטוח האת יתרת דמי הביטוח במסגרת מסלול המועצה 

מדמי הביטוח  80%מהווים  במסגרת ביטוח אסונות טבע מורחבדמי הביטוח  א. .3
למבטח על ידי הממשלה.  תשולם  20%הכוללים, ויתרת דמי הביטוח בשיעור של 

למען הסר ספק יובהר, כי הממשלה הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל 
עבור אותו  הביטוח במקרה בו רכש המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זה

, ישלם המבוטח כאמור לעיל נכס מבוטח. לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח
 חלקה של הממשלה. ו/או בעלת הפוליסה למבטח את

ו/או של ביטול  בכל מקרה של שינוי בהשתתפות הממשלה כאמור בסעיף קטן א' לעיל .ב
 תעריפי דמי הביטוח יתוקנו, חוזה הביטוח ו/או אי הארכתו של חוזה הביטוח

לתקופה שהנה זה ביטוח עבור ביטוחים שירכשו על פי חוזה  המפורטים בחוזה זה
 ., לפי הענייןלתוקף טולאו הבי החל ממועד כניסת השינוי

  ביטוח חסר .ו

 הגידול המבוטחשל  בפועל כי השטח ,מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא .1
גדול מהיקף השטח המבוטח,  , לפי קביעת המעריך,שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח

  .תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין השטח בפועל

 הגדל לודיכג שבוטח הניזוק הגידולכי  ,בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא מוסכם .2
 או במבנה מסוג אחר שטח פתוחב, גדל בפועל או כגידול מחומם מסוג כלשהו במבנה

דמי , תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין שיעור או ללא חימום, לפי העניין
שהיה אמור להיות  דמי הביטוחן שיעור לבי מו בפועל על ידי המבוטחששול הביטוח

 .לפי הוראות חוזה הביטוח משולם עבור הגידול

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי החלקה הניזוקה לא בוטחה במסגרת  .3
ב'  1ב' הביטוח המורחב, חרף העובדה שהמבוטח היה מחויב לבטחה כאמור בסעיף 

ובפרק המבוא לחוזה ביטוח זה, הרי שחלקה זו  נספח זה לעיללביטוח של לתנאים 
בלבד מהפיצוי שהיה משולם לחלקה זו במסגרת הביטוח הבסיסי, לפי  %80 -תפוצה ב

 קביעת המעריך.

  טבע מורחב אסונותתגמולי הביטוח במסגרת ביטוח  .ז

טבע להם יהיה זכאי המבוטח שרכש את הביטוח  אסונותתגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח 
 המורחב לפי נספח זה, ישולמו ישירות למבוטח.



 

38 

 2320/2220( לחוזה ביטוח ירקות לעונת 3נספח )
 טבלת נתוני גידול -תבלינים ירוקים 

 שטח פתוח
ן/דונם( מספר קצירים בשנה שם הזן  מחזורי שתילה/ זריעה בשנהמספר  יבול ממוצע לקציר )טו

 ימים משתילה/

ן  זריעה לקציר ראשו
ן קצירים לפי עונות נובמבר  ימים בי ן קצירים לפי עונות אפריל  מרץ -מספר  ימים בי  אוקטובר -מספר 

 שם הזן
מספר 
קצירים 
 בשנה

יבול 
ממוצע 
לקציר 

 )טון/דונם(

מספר 
מחזורי 
שתילה/ 
זריעה 
 בשנה

ימים 
 משתילה/
זריעה 
לקציר 
 ראשון

מספר ימים בין 
 קצירים לפי עונות

 -נובמבר 
 מרץ

 -אפריל 
 אוקטובר

 ה, חומעה,אורגנו, עשב לימון, צטר
 שתילה -מיורם 

5 0.30 1 55 42 35 

 - - 20 7 0.50 7 שתילה - חסה בייביס

 28 49 40 3 0.24 8 זריעה -וסברה כ

 - - 20 7 0.50 7 שתילה - מיזונה בייביס

 (,ישראלית, חריפה, רגילה)כולל מנטה 
 מליסה שתילה

6 0.50 1 70 49 35 

 35 63 50*  1 0.31 7 שתילה -מרוה 

 - - 20 7 0.50 7 שתילה - סלק בייביס

 28 49 60 2 0.43 7 זריעה - פטרוזיליה

 28 42 60 2 0.23 8 זריעה -רביל 'צ

 - נית(קורנית לימו)כולל: קורנית 
 שתילה

7 0.30 1 70 63 42 

 - - 60 2 0.6 6 שטח פתוח -קייל 

 - - 20 7 0.50 7 שתילה - רד צ'ארד  בייביס

 42 84 80 1 0.37 7 שתילה - רוזמרין

 - - 20 7 0.50 7 שתילה - רוקולה  בייביס

 28 35 25 4 0.50 8 זריעה - , רוקט וראשדרוקולה

 28 49 40 3 0.27 7 זריעה -שמיר 

 - - 20 7 0.50 7 שתילה - תרד  בייביס

בשתילות/זריעות החל מחודש נובמבר ועד סוף חודש מרץ מספר ימים לקציר ראשון יהיה כפול מהרשום  *
 לעיל.

  נזק בשלב מוקדם )לפני תחילת הקציר( שבגינו נשתל/נזרע השטח מחדש. -תגמול בשלב מוקדם  .1

שנפגעו כפול סכום בשלב גידול לאחר תחילת הקצירים הערכת הנזק תתבסס על מספר הקצירים  .2
  התגמול לקציר, כמפורט בטבלה.

  .בגידול בייביס נהוג קציר אחד לכל מחזור גידול .3
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 בית רשת
ן/דונם( מספר קצירים בשנה שם הזן  מספר מחזורי שתילה/ זריעה בשנה יבול ממוצע לקציר )טו

 ימים משתילה/

ן  זריעה לקציר ראשו
ן  ימים בי ן קצירים לפי עונות אפריל  מרץ -קצירים לפי עונות נובמבר מספר  ימים בי  אוקטובר -מספר 

 שם הזן
מספר 
קצירים 
 בשנה

יבול 
ממוצע 
לקציר 

 )טון/דונם(

מספר 
מחזורי 
שתילה/ 
זריעה 
 בשנה

ימים 
 משתילה/
זריעה 
לקציר 
 ראשון

מספר ימים בין 
 קצירים לפי עונות

 -נובמבר 
 מרץ

 -אפריל 
 אוקטובר

אורגנו, אורגנו צהוב, צטרה, חומעה, לובג', 
 שתילה - מיורם

5 0.30 1 55 42 35 

מיועד לגידול בחודשים  -בזיל שתילה 
 אפריל עד אוקטובר בלבד

5 0.33 2 30  21 

   20 7 0.50 7 שתילה - בייביס חסה

 35 42 60 1 0.36 7 שתילה -טאראגון 

 28 49 40 3 0.24 8 זריעה -וסברה כ

   20 7 0.50 7 שתילה - מיזונה בייביס

 )כולל רגילה, חריפה, ישראלית(, מנטה
 מליסה שתילה

6 0.50 1 60 42 35 

 35 42 55 1 0.31 7 שתילה -מרוה 

 35 49 70 1 0.24 7 זריעה - (עירית שומית)כולל: עירית 

 35 49 60 1 0.24 7 שתילה - (עירית שומית)כולל: עירית 

 28 49 60 2 0.43 7 זריעה - פטרוזיליה

 28 35 60 2 0.23 8 זריעה -רביל 'צ

 28 35 50 1 0.23 8 שתילה - רביל'צ

 42 56 70 1 0.30 7 שתילה - נית(קורנית לימו)כולל: קורנית 

 - - 60 2 0.6 6 בית רשת -קייל 

   20 7 0.50 7 שתילה - רד צ'ארד  בייביס

   20 7 0.50 7 שתילה - רוקולה  בייביס

 28 35 25 3 0.50 9 שתילה -מצע מנותק  - , ראשדרוקולה, רוקט

 28 35 25 4 0.50 8 זריעה - , ראשדרוקולה, רוקט

 28 35 25 3 0.50 9 שתילה - , רוקט, ראשדרוקולה

 28 49 40 3 0.27 7 זריעה -שמיר 

 השטח מחדש.נזק בשלב מוקדם )לפני תחילת הקציר( שבגינו נשתל/נזרע  -תגמול בשלב מוקדם  .1

בשלב גידול לאחר תחילת הקצירים הערכת הנזק תתבסס על מספר הקצירים שנפגעו כפול סכום  .2
 התגמול לקציר, כמפורט בטבלה.

 .ל מחזור גידולול בייביס נהוג קציר אחד לכבגיד .3
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 מנהרות עבירות ובתי צמיחה
ן/דונם(יבול ממוצע  מספר קצירים בשנה שם הזן  לקציר )טו

 מספר 

 מחזורי שתילה/ זריעה בשנה

 ימים משתילה/

ן  זריעה לקציר ראשו
ן קצירים לפי עונות נובמבר  ימים בי ן קצירים לפי עונות אפריל  מרץ -מספר  ימים בי  אוקטובר -מספר 

 שם הזן
מספר 
קצירים 
 בשנה

יבול 
ממוצע 
לקציר 

 )טון/דונם(

מספר 
מחזורי 
שתילה/ 

 זריעה בשנה

ימים 
 משתילה/
זריעה 
לקציר 
 ראשון

מספר ימים בין 
 קצירים לפי עונות

 -נובמבר 
 מרץ

 -אפריל 
 אוקטובר

אורגנו, אורגנו צהוב, צטרה, חומעה, 
 שתילה - לובג', מיורם

5 0.30 1 55 42 35 

 21 28 30 2 0.33 9 שתילה -בזיל 

   20 7 0.50 7 שתילה - חסה בייביס

 35 42 60 1 0.36 7 שתילה - טאראגון

 28 49 40 3 0.24 8 זריעה -וסברה כ

   20 7 0.50 7 שתילה - מיזונה בייביס

)כולל רגילה, חריפה, ישראלית(,  מנטה
 שתילהמליסה 

6 0.50 1 60 42 35 

 35 42 55 1 0.31 7 שתילה - מרוה

 סליקורניה )כולל: חד שנתית 
 ורב שנתית(

14 0.30 2 
 בקיץ 30
 בחורף 40

20 15 

 - (עירית שומית)כולל : עירית 
 שתילה -מצע מנותק 

7 0.29 1 60 49 35 

 35 49 70 1 0.24 7 זריעה - (עירית שומית)כולל: עירית 

 35 49 60 1 0.24 7 שתילה - (עירית שומית)כולל: עירית 

 28 49 60 2 0.43 7 זריעה -פטרוזיליה 

 28 35 50 1 0.23 8 שתילה -רביל 'צ

 28 35 60 2 0.23 8 זריעה -רביל 'צ

  - נית(קורנית לימו)כולל: קורנית 
 שתילה -מצע מנותק 

7 0.30 1 70 56 42 

 - נית(קורנית לימו)כולל: קורנית 
 שתילה

7 0.30 1 70 56 42 

 - - 60 2 0.6 6 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -קייל 

   20 7 0.50 7 שתילה - רד צ'ארד  בייביס

 42 84 80 1 0.37 7 שתילה - רוזמרין

   20 7 0.50 7 שתילה - רוקולה  בייביס

 -מצע מנותק  - , ראשדרוקולה, רוקט
 שתילה

9 0.50 3 25 35 28 

 28 35 25 4 0.50 8 זריעה - , ראשדרוקולה, רוקט

 28 35 25 3 0.50 9 שתילה - , רוקט, ראשדרוקולה

 28 49 40 3 0.27 7 זריעה -שמיר 

 בתי צמיחה מחוממים
ן/דונם( מספר קצירים בשנה שם הזן  יבול ממוצע לקציר )טו

 מספר 

 מחזורי שתילה/ זריעה בשנה

 ימים משתילה/

ן  זריעה לקציר ראשו
ן קצירים לפי עונות נובמבר  ימים בי ן קצירים לפי עונות אפריל  מרץ -מספר  ימים בי  אוקטובר -מספר 

 שם הזן
מספר 
קצירים 
 בשנה

יבול 
ממוצע 
לקציר 

 )טון/דונם(

מספר 
מחזורי 
שתילה/ 

 זריעה בשנה

ימים 
 משתילה/
זריעה 
לקציר 
 ראשון

מספר ימים בין 
 קצירים לפי עונות

 -נובמבר 
 מרץ

 -אפריל 
 אוקטובר

 21 21 30 2 0.33 9 שתילה - בזיל 

 נזק בשלב מוקדם )לפני תחילת הקציר( שבגינו נשתל/נזרע השטח מחדש. -תגמול בשלב מוקדם  .1

בשלב גידול לאחר תחילת הקצירים הערכת הנזק תתבסס על מספר הקצירים שנפגעו כפול סכום  .2
 לי לקציר.אהפיצוי המקסימ

 בבתי צמיחה מחוממים תקופת הקציר בחורף תהיה זהה לתקופת הקציר בקיץ. .3

ל מחזור גידול.בגידול בייביס נהוג קציר אחד לכ .4
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 2320/2220( לחוזה ביטוח ירקות 4נספח )

  תגמולי ביטוח -: תבלינים ירוקים 1טבלה 
 בלבדמסלול ביטוח בסיסי 

 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

 , מין ושיטת גידולקוד
 תגמול 
בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

סכום 
 מירבי

 3,000 400 280 קבוצה א' * - תבלינים בשטח פתוח - 4398

 4,800 800 640 קבוצה ב' ** - בשטח פתוחתבלינים  - 4399

 5,300 700 560 קבוצה א' * - תבלינים בבית רשת - 4298

 7,300 1,100 880 קבוצה ב' ** - תבלינים בבית רשת - 4299

 5,300 700 560 קבוצה א' * - תבלינים במנהרות עבירות ובתי צמיחה - 4198

 7,300 1,100 880 קבוצה ב' ** - תבלינים במנהרות עבירות ובתי צמיחה - 4199

רד, ארד צ''רביל, צס, פטרוזיליה, ביסלק ביימיזונה, כוסברה, חומעה,  - קבוצה א' כוללת את הגידולים *
 כל מין תבלין שאינו מופיע בקבוצה ב'.  וכן בייביס תרד רוקט, שמיר, תרד, ,בייביס רוקולה רוקולה,

 , לובג', מיורם, מליסה,טארגוןביס, יאורגנו, אורגנו צהוב, חסה בי  - הגידולים את כוללת' ב קבוצה **
 צטרה, עשב לימון,עירית )כולל שומית( , סליקורניה, מרווהמנטה )כולל: רגילה, חריפה, ישראלית(, 

 .קייל, רוזמרין קורנית )כולל לימונית(,

 מין ושיטת גידול, קוד
 תגמול 
 בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

 15,120 1,680 1,380 (1) מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  -בזיל  - 4104

 22,275 2,475 1,340 (2) בתי צמיחה מחוממים  -חורף  -בזיל  - 4003

מיועד לגידול בחודשים אפריל  -בית רשת  -שתילה  -בזיל  - 4203
 עד אוקטובר בלבד

1,320 1,455 13,095 
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  דמי ביטוח ותגמולי ביטוח -: תבלינים ירוקים 1טבלה 
 בלבד מסלול ביטוח מורחב

 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

  גידול קוד
 (גידולת ושיט מין)כולל 

 רמת 
 ביטוח

 דמי 
 ביטוח 

 טבע נזקי

 דמי 
 ביטוח 

 אסון טבע

 תגמול 
 בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

 אורגנו
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - שתילה -אורגנו  - 4301
 9,400 1,880 2,350 7.70 302.00 ב'

 11,750 2,350 2,940 10.10 392.00 ג'

 בית רשת -שתילה  -אורגנו ואורגנו צהוב  - 4201
 15,040 3,010 5,410 30.60 125.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 40.00 162.00 ג'

  -שתילה  -אורגנו ואורגנו צהוב  - 4101
 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 15,040 3,010 5,410 12.30 214.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 16.10 279.00 ג'

 בזיל
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 (1) מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  -בזיל  - 4104
 23,180 2,580 2,090 19.00 693.00 ב'

 28,980 3,220 2,610 24.80 903.00 ג'

 (2) בתי צמיחה מחוממים - בזיל חורף - 4003
 34,130 3,800 2,050 34.70 705.00 ב'

 42,660 4,740 2,560 45.00 915.00 ג'

גידול מיועד ל - בית רשת -שתילה  -בזיל  - 4203
 חודשים אפריל עד אוקטובר בלבדב

 20,020 2,220 2,000 41.00 166.00 ב'

 25,020 2,780 2,500 54.00 213.00 ג'

ניתן לבטח קוד זה באזורים הבאים בלבד: נאות הכיכר, עין תמר, סובב ים המלח, ואפשר גם  (1)
לבין  1.11.2022וזאת בתנאי שבין התאריכים  -באזורים הבאים: בשור, בקעת הירדן ובית שאן 

הממוקם באזורים אלו, אחד או יותר מהאמצעים  הופעל בשטח המבוטח מעל הבזיל 30.4.2023
 הבאים : מסך תרמי, רשת אגריל, כיסוי של שתי שכבות פוליאתילן. 

מסכום  80%בנובמבר, יהיה הפיצוי למבוטח  30בקרות מקרה ביטוח לגידול מחומם עד לתאריך  (2)
לחוזה ביטוח זה או לחלק א'  8תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח כמוגדר בסעיף א' 

 לחלק ב' לחוזה ביטוח זה, לפי העניין. 3מסכום תגמולי הביטוח כפי שמחושב כאמור בסעיף ב'  80%

 חומעה
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - שתילה -חומעה  - 4323
 9,400 1,880 2,350 7.70 302.00 ב'

 11,750 2,350 2,940 10.10 392.00 ג'

 בית רשת -שתילה  -חומעה  - 4223
 15,040 3,010 5,410 30.60 125.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 40.00 162.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  -חומעה  - 4123
 15,040 3,010 5,410 12.30 214.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 16.10 279.00 ג'

  חסה בייביס
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בייביס -שטח פתוח  -חסה  - 4351
 11,650 1,660 0 9.60 243.00 ב'

 14,560 2,080 0 12.50 313.00 ג'

 בייביס -בית רשת  -חסה  - 4251
 11,650 1,660 0 23.80 96.00 ב'

 14,560 2,080 0 31.10 125.00 ג'

 בייביס -מנהרות עבירות ובתי צמיחה  -חסה  - 4151
 13,890 1,980 0 11.40 197.00 ב'

 17,360 2,480 0 14.90 257.00 ג'

 טאראגון
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בית רשת -שתילה  -טאראגון  - 4205
 18,030 2,580 5,950 37.10 150.00 ב'

 22,540 3,220 7,440 48.00 197.00 ג'

 מנהרות עבירות  -שתילה  - טאראגון - 4105
 ובתי צמיחה

 18,030 2,580 5,590 14.80 261.00 ב'

 22,540 3,220 7,440 19.30 336.00 ג'
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 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

  גידול קוד
 (גידולת ושיט מין)כולל 

 רמת 
 ביטוח

 דמי 
 ביטוח 

 נזקי טבע

 דמי 
 ביטוח 

 אסון טבע

 תגמול 
 בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

 וסברהכ
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - זריעה -וסברה כ - 4314
 7,550 940 380 6.20 306.00 ב'

 9,440 1,180 470 8.00 396.00 ג'

 שטח פתוח - שתילה -וסברה כ - 4330
 8,000 1,000 780 6.60 323.00 ב'

 10,000 1,250 970 8.60 423.00 ג'

 ית רשתב -זריעה  -וסברה כ - 4214
 8,960 1,120 1,160 18.40 74.00 ב'

 11,200 1,400 1,460 24.00 96.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -זריעה  -וסברה כ - 4114
 8,960 1,120 1,160 7.40 128.00 ב'

 11,200 1,400 1,460 9.60 167.00 ג'

 לובג'
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בית רשת -שתילה  -לובג'  - 4224
 15,040 3,010 5,410 30.60 125.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 40.00 162.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  -לובג'  - 4124
 15,040 3,010 5,410 12.30 214.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 16.10 279.00 ג'

 מיורם
ן ושיט ן  דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם טבעדמי ביטוח אסו

 שטח פתוח- מיורם - 4302
 9,400 1,880 2,350 7.70 198.00 ב'

 11,750 2,350 2,940 10.10 258.00 ג'

 בית רשת -מיורם  - 4202
 15,040 3,010 5,410 30.60 125.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 40.00 162.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -מיורם  - 4102
 15,040 3,010 5,410 12.30 214.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 16.10 279.00 ג'

  בייביס מיזונה
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בייביס -שטח פתוח  - מיזונה - 4344
 12,880 1,840 0 10.60 521.00 ב'

 16,100 2,300 0 13.80 681.00 ג'

 בייביס -בית רשת  -מיזונה  - 4244
 12,880 1,840 0 26.20 106.00 ב'

 16,100 2,300 0 34.30 138.00 ג'

 בייביס -מנהרות עבירות ובתי צמיחה  -מיזונה  - 4144
 15,290 2,190 0 12.50 223.00 ב'

 19,110 2,730 0 16.30 288.00 ג'

 , מליסה(ישראליתוחריפה  )כולל רגילה,מנטה 
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 )כולל רגילה, חריפה, ישראלית(, מנטה  - 4306
 שטח פתוח -מליסה שתילה 

 10,900 1,810 1,960 8.90 231.00 ב'

 13,620 2,270 2,450 11.60 296.00 ג'

 )כולל רגילה, חריפה, ישראלית(,מנטה  - 4206
 בית רשת -מליסה שתילה 

 13,250 2,210 2,520 27.10 109.00 ב'

 16,560 2,760 3,140 35.40 141.00 ג'

 )כולל רגילה, חריפה, ישראלית(, מנטה  - 4106
 בתי צמיחהומנהרות עבירות  -שתילה  מליסה

 13,200 2,210 2,520 10.80 189.00 ב'

 16,500 2,750 3,140 14.10 249.00 ג'

 מרוה
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר בשלב מוקדםתגמול  דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - שתילה -מרוה  - 4308
 8,340 1,190 2,250 6.80 176.00 ב'

 10,430 1,490 2,810 8.90 231.00 ג'

 בית רשת -שתילה  -מרוה  - 4207
 14,670 2,100 5,140 29.70 120.00 ב'

 18,340 2,620 6,420 38.90 155.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  - מרוה - 4107
 14,670 2,100 5,140 12.10 210.00 ב'

 18,340 2,620 6,420 15.70 270.00 ג'
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 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

  גידול קוד
 (גידולת ושיט מין)כולל 

 רמת 
 ביטוח

 דמי 
 ביטוח 

 נזקי טבע

 דמי 
 ביטוח 

 אסון טבע

 תגמול 
 בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

 סליקורניה
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

  -שתילה  -סליקורניה  - 4153

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 20,160 1,440 2,000 16.60 290.00 ב'

 25,200 1,800 2,500 21.60 375.00 ג'

  -שתילה  -סליקורניה רב שנתי  - 4154

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 20,160 1,440 2,000 16.60 290.00 ב'

 25,200 1,800 2,500 21.60 375.00 ג'

 בייביס סלק
ן ושיט ן  דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם טבעדמי ביטוח אסו

 בייביס -שטח פתוח  -סלק  - 4349
 16,070 2,300 0 13.20 521.00 ב'

 20,090 2,870 0 17.20 671.00 ג'

 (עירית שומית)כולל עירית 
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בית רשת -שתילה  -עירית  - 4211
 20,440 2,920 5,520 42.00 168.00 ב'

 25,550 3,650 6,900 55.00 218.00 ג'

 בית רשת -זריעה  -עירית  - 4210
 16,460 2,350 2,470 34.20 135.00 ב'

 20,580 2,940 3,080 44.00 174.00 ג'

  -מצע מנותק שתילה  -עירית  - 4109

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 24,700 3,530 5,430 20.30 353.00 ב'

 30,870 4,410 6,790 26.50 463.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -זריעה  -עירית  - 4110
 16,460 2,350 2,470 13.60 235.00 ב'

 20,580 2,940 3,080 17.70 305.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה  -שתילה  -עירית  - 4111
 20,440 2,920 5,520 16.70 294.00 ב'

 25,550 3,650 6,900 21.90 379.00 ג'

 עשב לימון
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  אחריותתקרת גבול  תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - עשב לימון - 4322
 9,400 1,880 2,350 7.70 302.00 ב'

 11,750 2,350 2,940 10.10 392.00 ג'

 פטרוזיליה
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - זריעה -פטרוזיליה  - 4312
 6,330 900 190 5.20 256.00 ב'

 7,910 1,130 240 6.80 336.00 ג'

 שטח פתוח - שתילה -פטרוזיליה  - 4329
 6,720 960 590 5.50 274.00 ב'

 8,400 1,200 740 7.20 354.00 ג'

 ית רשתב -זריעה  -פטרוזיליה  - 4212
 14,060 2,010 840 29.20 117.00 ב'

 17,570 2,510 1,060 37.90 152.00 ג'

  -זריעה  -פטרוזיליה  - 4112

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 14,060 2,010 840 11.60 202.00 ב'

 17,570 2,510 1,060 15.10 262.00 ג'

 צטרה
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - צטרה שתילה - 4321
 9,400 1,880 2,350 7.70 198.00 ב'

 11,750 2,350 2,940 10.10 258.00 ג'

 בית רשת -שתילה  -צטרה  - 4221
 15,040 3,010 5,410 30.60 125.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 40.00 162.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  -צטרה  - 4121
 15,040 3,010 5,410 12.30 214.00 ב'

 18,800 3,760 6,770 16.10 279.00 ג'
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 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

  גידול קוד
 (גידולת ושיט מין)כולל 

 רמת 
 ביטוח

 דמי 
 ביטוח 

 נזקי טבע 

 דמי 
 ביטוח 

 אסון טבע

 תגמול 
 בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

 צ'רביל
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - זריעה -צ'רביל  - 4327
 7,740 970 460 6.30 252.00 ב'

 9,680 1,210 580 8.30 327.00 ג'

 ית רשתב -שתילה  -צ'רביל  - 4213
 13,180 1,650 3,300 27.00 108.00 ב'

 16,480 2,060 4,130 35.20 141.00 ג'

 ית רשתב -זריעה  -צ'רביל  - 4227
 11,330 1,420 1,020 23.20 93.00 ב'

 14,160 1,770 1,270 30.30 121.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -שתילה  - צ'רביל - 4113
 13,180 1,650 3,300 10.80 189.00 ב'

 16,480 2,060 4,130 14.10 249.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -זריעה  -צ'רביל  - 4127
 11,330 1,420 1,020 9.30 164.00 ב'

 14,160 1,770 1,270 12.20 214.00 ג'

 לימונית()כולל: קורנית  קורנית
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - שתילה -קורנית  - 4316
 8,680 1,240 2,000 7.10 281.00 ב'

 10,850 1,550 2,500 9.30 366.00 ג'

 בית רשת -שתילה  -קורנית  - 4216
 10,580 1,510 2,530 21.70 87.00 ב'

 13,230 1,890 3,170 28.30 113.00 ג'

  -מצע מנותק שתילה  -קורנית  - 4115

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 14,390 2,060 2,590 11.80 206.00 ב'

 17,990 2,570 3,240 15.40 266.00 ג'

  -שתילה  -קורנית   - 4116

 עבירות ובתי צמיחהמנהרות 

 10,580 1,510 2,530 8.70 153.00 ב'

 13,230 1,890 3,170 11.30 196.00 ג'

 קייל
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח -קייל  - 4332
 5,820 970 1,360 4.80 189.00 ב'

 7,260 1,210 1,690 6.30 244.00 ג'

 בית רשת -קייל  - 4232
 7,080 1,180 1,650 14.50 58.00 ב'

 8,820 1,470 2,060 18.90 75.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה -קייל  - 4132
 7,080 1,180 1,650 5.80 101.00 ב'

 8,820 1,470 2,060 7.50 131.00 ג'

 בייביס דררד צ'א
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בייביס -שטח פתוח  -רד צ'ארד  - 4341
 16,070 2,300 0 13.20 651.00 ב'

 20,090 2,870 0 17.20 841.00 ג'

 בייביס -בית רשת  -צ'ארד רד  - 4241
 16,070 2,300 0 33.20 134.00 ב'

 20,090 2,870 0 43.00 174.00 ג'

 -מנהרות עבירות ובתי צמיחה  -ד ררד צ'א - 4141

 בייביס

 19,040 2,720 0 15.60 272.00 ב'

 23,800 3,400 0 20.40 357.00 ג'

 רוזמרין
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע ביטוחרמת  גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - שתילה -רוזמרין  - 4317
 6,220 890 930 5.10 130.00 ב'

 7,770 1,110 1,160 6.70 169.00 ג'

 ובתי צמיחה מנהרות עבירות -שתילה  -רוזמרין  - 4117
 8,680 1,240 1,560 7.10 125.00 ב'

 10,850 1,550 1,950 9.30 162.00 ג'
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 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

  גידול קוד
 (גידולת ושיט מין)כולל 

 רמת 
 ביטוח

 דמי 
 ביטוח 

 נזקי טבע 

 דמי 
 ביטוח 

 אסון טבע

 תגמול 
 בשלב 
 מוקדם

 תגמול 
 לקציר

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

 , רשאד ורוקטרוקולה
ן ושיטקוד גידול  ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( ת)כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - ורוקט , רשאדרוקולה - 4319
 12,800 1,600 770 10.50 412.00 ב'

 16,000 2,000 960 13.70 537.00 ג'

 בייביס -שטח פתוח  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4342
 11,650 1,660 0 9.60 474.00 ב'

 14,560 2,080 0 12.50 614.00 ג'

 בית רשת -זריעה  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4219
 14,980 1,880 1,200 30.50 123.00 ב'

 18,720 2,340 1,500 39.80 159.00 ג'

 -מצע מנותק שתילה  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4218

 בית רשת

 23,830 2,640 3,090 49.00 198.00 ב'

 29,790 3,310 3,870 63.00 253.00 ג'

 בית רשת -שתילה  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4228
 20,020 2,220 3,000 41.00 166.00 ב'

 25,020 2,780 3,750 54.00 213.00 ג'

 בייביס -בית רשת  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4242
 11,650 1,660 0 23.80 96.00 ב'

 14,560 2,080 0 31.10 125.00 ג'

  -זריעה  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4119

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 14,980 1,880 1,200 12.30 214.00 ב'

 18,720 2,340 1,500 16.00 279.00 ג'

  -מצע מנותק שתילה  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4118

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 23,830 2,640 3,090 19.50 340.00 ב'

 29,790 3,310 3,870 25.50 445.00 ג'

  -שתילה  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4128

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה

 20,020 2,220 3,000 16.40 290.00 ב'

 25,020 2,780 3,750 21.40 375.00 ג'

  -ורוקט  , רשאדרוקולה - 4142

 בייביס -מנהרות עבירות ובתי צמיחה 

 13,890 1,980 0 11.40 197.00 ב'

 17,360 2,480 0 14.90 257.00 ג'

 שמיר
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  גבול אחריותתקרת  תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 שטח פתוח - זריעה - שמיר  - 4320
 6,780 970 200 5.60 272.00 ב'

 8,470 1,210 260 7.30 357.00 ג'

 שטח פתוח - שתילה - שמיר  - 4331
 7,280 1,040 600 6.00 294.00 ב'

 9,100 1,300 760 7.80 379.00 ג'

 בית רשת -זריעה  - שמיר  - 4220
 8,230 1,180 990 16.90 68.00 ב'

 10,290 1,470 1,240 22.00 88.00 ג'

 מנהרות עבירות ובתי צמיחה-זריעה  -שמיר  - 4120
 8,230 1,180 990 6.70 117.00 ב'

 10,290 1,470 1,240 8.80 152.00 ג'

 בייביס תרד
ן ושיט ן טבע דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי  תקרת גבול אחריות תגמול לקציר תגמול בשלב מוקדם דמי ביטוח אסו

 בייביס -שטח פתוח  -תרד  - 4350
 8,010 1,140 0 6.60 256.00 ב'

 10,010 1,430 0 8.60 336.00 ג'
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 : גידולי עלים בבתי צמיחה, מנהרות עבירות ובבתי רשת 2טבלה 
 ונתוני גידול  תגמולי ביטוח ,מי ביטוחד

 מסלול ביטוח בסיסי ומורחב

 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

 (גידול ושיטת מין)כולל  גידול קוד
 רמת 
 ביטוח

 דמי 
 ביטוח 
נזקי 
 טבע 

 דמי 
 ביטוח 
אסון 
 טבע 

מספר 
 מחזורי
 שתילה

 תגמול 
 למחזור

 תקרת 
 גבול 

 אחריות

  -בצל ירוק עלים  - 4250
 בית רשת

 5,440 1,360 4 0.00 0.00 בסיסי

 8,320 2,080 4 17.10 69.00 ב'

 10,400 2,600 4 22.30 89.00 ג'

  -בצל ירוק עלים  - 4150
 מנהרות עבירות 

 ובתי צמיחה

 5,440 1,360 4 0.00 0.00 בסיסי

 8,320 2,080 4 6.80 120.00 ב'

 10,400 2,600 4 8.90 156.00 ג'

 מנהרות עבירות  -חסה  - 4145
 ובתי צמיחה

 6,870 1,145 6 0.00 0.00 בסיסי

 10,500 1,750 6 8.60 155.00 ב'

 13,140 2,190 6 11.20 200.00 ג'

מנהרות עבירות  -כרוב אדום  - 4146
 ובתי צמיחה 

 10,665 3,555 3 0.00 0.00 בסיסי

 16,320 5,440 3 13.40 235.00 ב'

 20,400 6,800 3 17.50 305.00 ג'

 מנהרות עבירות  -כרוב לבן  - 4147
 ובתי צמיחה

 10,665 3,555 3 0.00 0.00 בסיסי

 16,320 5,440 3 13.40 235.00 ב'

 20,400 6,800 3 17.50 305.00 ג'

 מנהרות עבירות  -סלק עלים  - 4148
 ובתי צמיחה

 6,270 3,135 2 0.00 0.00 בסיסי

 9,600 4,800 2 7.90 140.00 ב'

 12,000 6,000 2 10.30 179.00 ג'

 מנהרות עבירות  -סלרי עלים  - 4149
 ובתי צמיחה

 14,220 3,555 4 0.00 0.00 בסיסי

 21,760 5,440 4 17.90 310.00 ב'

 27,200 6,800 4 23.30 405.00 ג'

 רשת בית -חסה  - 4245

 6,870 1,145 6 0.00 0.00 בסיסי

 10,500 1,750 6 21.60 107.00 ב'

 13,140 2,190 6 28.20 140.00 ג'

 רשת בית -כרוב אדום  - 4246

 10,665 3,555 3 0.00 0.00 בסיסי

 16,320 5,440 3 33.80 134.00 ב'

 20,400 6,800 3 44.00 173.00 ג'

 רשת בית -כרוב לבן  - 4247

 10,665 3,555 3 0.00 0.00 בסיסי

 16,320 5,440 3 33.80 134.00 ב'

 20,400 6,800 3 44.00 173.00 ג'

 רשת בית -סלק עלים  - 4248

 6,270 3,135 2 0.00 0.00 בסיסי

 9,600 4,800 2 19.70 79.00 ב'

 12,000 6,000 2 25.70 103.00 ג'

 רשת בית -סלרי עלים  - 4249

 14,220 3,555 4 0.00 0.00 בסיסי

 21,760 5,440 4 44.00 181.00 ב'

 27,200 6,800 4 58.00 231.00 ג'

 



 

 '.ברמת ביטוח זו ניתן לבטח רק ביטוח נזקי טבע. רמת הביטוח המירבית באסונות טבע היא רמת ביטוח ג* 
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  מסלול ביטוח בסיסי ומורחב - דמי ביטוח ותגמולי ביטוח: 3ה טבל

 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

 חישוב תגמולי הביטוח יבוצע בהתאם למפורט בחוזה הביטוח 
 .הביטוחועל בסיס ההגדרות לעמודות המפורטות בטבלה להלן כאמור בסעיף א' לחוזה 

  גידול קוד
  מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 
אסונות 

 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
 תגמול
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

 אבטיח
ול קוד יד ולל  ג ן)כ ידולת ושיט מי והערות (ג ים  יג ות טבע נזקי טבעדמי ביטוח  רמת ביטוח סי ימים ב' תגמול ביטוח התחלתי א' חודש זריעה / שתילה דמי ביטוח אסונ יה משך  ות ג' בעל ומית ד' תקרת גבול אחרי ימים ה' ירידת תגמול ביטוח י  בירידה משך 

 - אבטיח - 105

 שטח פתוח 

 20 יש 2,140 100 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,140 90 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,140 80 40% במאי 15 - מאי 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,140 80 40% אוגוסט - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (7()1)

 20 יש 2,850 100 40% מרץ 65.00 49.90 ב' (7)

 15 יש 2,850 90 40% אפריל 65.00 49.90 ב' (7)

 15 יש 2,850 80 40% במאי 15 - מאי 132.00 49.90 ב' (7)

 15 יש 2,850 80 40% אוגוסט - במאי 16 14.40 49.90 ב' (7()1)

 20 יש 3,800 100 40% מרץ 93.00 69.90 ג' (7)

 15 יש 3,800 90 40% אפריל 93.00 69.90 ג' (7)

 15 יש 3,800 80 40% במאי 15 - מאי 186.00 69.90 ג' (7)

 15 יש 3,800 80 40% אוגוסט - במאי 16 20.50 69.90 ג' (7()1)

 20 יש 4,750 100 40% מרץ * - 100.90 ד' 

 15 יש 4,750 90 40% אפריל * - 100.90 ד' 

 15 יש 4,750 80 40% במאי 15 - מאי * - 100.90 ד' 

 15 יש 4,750 80 40% אוגוסט - במאי 16 * - 100.90 ד' 

 -אבטיח  - 103

 -שטח פתוח 

זני מיני ומידי 

 בלבד

 15 יש 2,140 80 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,140 80 40% במאי 15 - מאי 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,140 80 40% יוני - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (7()1)

 15 יש 2,140 70 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (7()6)

 15 יש 2,850 80 40% אפריל - מרץ 65.00 49.90 ב' (7)

 15 יש 2,850 80 40% במאי 15 - מאי 132.00 49.90 ב' (7)

 15 יש 2,850 80 40% יוני - במאי 16 14.40 49.90 ב' (7()1)

 15 יש 2,850 70 40% אוגוסט - יולי 14.40 49.90 ב' (7()6)

 15 יש 3,800 80 40% אפריל - מרץ 93.00 69.90 ג' (7)

 15 יש 3,800 80 40% במאי 15 - מאי 186.00 69.90 ג' (7)

 15 יש 3,800 80 40% יוני - במאי 16 20.50 69.90 ג' (7()1)

 15 יש 3,800 70 40% אוגוסט - יולי 20.50 69.90 ג' (7()6)

 15 יש 4,750 80 40% אפריל - מרץ * - 100.90 ד' 

 15 יש 4,750 80 40% במאי 15 - מאי * - 100.90 ד' 

 15 יש 4,750 80 40% יוני - במאי 16 * - 100.90 ד' 

 15 יש 4,750 70 40% אוגוסט - יולי * - 100.90 ד' 
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  -אבטיח  - 107

 מנהרות

 נמוכות

 20 יש 2,400 130 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (8()7)

 20 יש 2,400 110 40% במרץ 15 - פברואר 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,400 70 40% באוגוסט 15 - יולי 0.00 0.00 בסיסי (7()5()4)

 20 יש 2,400 90 40% נובמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()7)

 20 יש 2,400 130 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()7)

 20 יש 3,030 130 40% ינואר 29.90 64.00 ב' (8()7)

 20 יש 3,030 110 40% במרץ 15 - פברואר 29.90 38.20 ב' (7)

 15 יש 3,030 70 40% באוגוסט 15 - יולי 29.90 64.00 ב' (7()5()4)

 20 יש 3,030 90 40% נובמבר 29.90 64.00 ב' (8()7)

 20 יש 3,030 130 40% דצמבר 29.90 64.00 ב' (8()7)

 20 יש 4,040 130 40% ינואר 43.00 90.00 ג' (8()7)

 20 יש 4,040 110 40% במרץ 15 - פברואר 43.00 53.90 ג' (7)

 15 יש 4,040 70 40% באוגוסט 15 - יולי 43.00 90.00 ג' (7()5()4)

 20 יש 4,040 90 40% נובמבר 43.00 90.00 ג' (8()7)

 20 יש 4,040 130 40% דצמבר 43.00 90.00 ג' (8()7)

 20 יש 5,050 130 40% ינואר * - 129.00 ד' (8)

 20 יש 5,050 110 40% במרץ 15 - פברואר * - 77.90 ד'  

 15 יש 5,050 70 40% באוגוסט 15 - יולי * - 129.00 ד' (5()4)

 20 יש 5,050 90 40% נובמבר * - 129.00 ד' (8)

 20 יש 5,050 130 40% דצמבר * - 129.00 ד' (8)

 -אבטיח  -1007

מנהרות 

 -נמוכות 

שתילים 

מורכבים 

 בלבד

 20 יש 2,700 130 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (8)

 20 יש 2,700 110 40% במרץ 15 - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 יש 2,700 70 40% באוגוסט 15 - יולי 0.00 0.00 בסיסי (5()4)

 20 יש 2,700 90 40% נובמבר 0.00 0.00 בסיסי (8)

 20 יש 2,700 130 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (8)

 20 יש 3,600 130 40% ינואר 36.00 77.00 ב' (8)

 20 יש 3,600 110 40% במרץ 15 - פברואר 36.00 45.70 ב'  

 15 יש 3,600 70 40% באוגוסט 15 - יולי 36.00 77.00 ב' (5()4)

 20 יש 3,600 90 40% נובמבר 36.00 77.00 ב' (8)

 20 יש 3,600 130 40% דצמבר 36.00 77.00 ב' (8)

 20 יש 4,800 130 40% ינואר 51.00 108.00 ג' (8)

 20 יש 4,800 110 40% במרץ 15 - פברואר 51.00 64.70 ג'  

 15 יש 4,800 70 40% באוגוסט 15 - יולי 51.00 108.00 ג' (5()4)

 20 יש 4,800 90 40% נובמבר 51.00 108.00 ג' (8)

 20 יש 4,800 130 40% דצמבר 51.00 108.00 ג' (8)

 20 יש 6,000 130 40% ינואר * - 154.00 ד' (8)

 20 יש 6,000 110 40% במרץ 15 - פברואר * - 92.70 ד'  

 15 יש 6,000 70 40% באוגוסט 15 - יולי * - 154.00 ד' (5()4)

 20 יש 6,000 90 40% נובמבר * - 154.00 ד' (8)

 20 יש 6,000 130 40% דצמבר * - 154.00 ד' (8)
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  -אבטיח  - 109

 בית רשת

 15 יש 2,660 90 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (9)(7()4)

 15 יש 2,660 80 40% יוני - מאי 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 2,660 80 40% ביולי 15 - יולי 0.00 0.00 בסיסי (7()5)

 15 יש 2,660 80 40% אוגוסט - ביולי 16 0.00 0.00 בסיסי (7()5()4)

 15 יש 2,660 80 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()7)

 15 יש 3,360 90 40% פברואר - ינואר 58.00 43.60 ב' (9)(7()4)

 15 יש 3,360 80 40% יוני - מאי 58.00 43.60 ב' (7)

 15 יש 3,360 80 40% ביולי 15 - יולי 58.00 43.60 ב' (7()5)

 15 יש 3,360 80 40% אוגוסט - ביולי 16 58.00 43.60 ב' (7()5()4)

 15 יש 3,360 80 40% ספטמבר 66.00 43.60 ב' (8()7)

 15 יש 4,480 90 40% פברואר - ינואר 83.00 61.60 ג' (9)(7()4)

 15 יש 4,480 80 40% יוני - מאי 83.00 61.60 ג' (7)

 15 יש 4,480 80 40% ביולי 15 - יולי 83.00 61.60 ג' (7()5)

 15 יש 4,480 80 40% אוגוסט - ביולי 16 83.00 61.60 ג' (7()5()4)

 15 יש 4,480 80 40% ספטמבר 94.00 61.60 ג' (8()7)

 15 יש 5,600 90 40% פברואר - ינואר * - 88.60 ד' (9)(4)

 15 יש 5,600 80 40% יוני - מאי * - 88.60 ד'  

 15 יש 5,600 80 40% ביולי 15 - יולי * - 88.60 ד' (5)

 15 יש 5,600 80 40% אוגוסט - ביולי 16 * - 88.60 ד' (5()4)

 15 יש 5,600 80 40% ספטמבר * - 88.60 ד' (8)

  -אבטיח  - 104

מנהרות 

 עבירות 

 ובתי צמיחה

 20 יש 4,050 110 60% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (7)

 15 יש 4,050 70 60% באוגוסט 15 - יולי 0.00 0.00 בסיסי (7()5()4)

 20 יש 4,050 90 60% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()7)

 20 יש 4,050 90 60% נובמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי (7)

 20 יש 4,050 110 60% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (7)

 20 יש 5,400 110 60% פברואר - ינואר 40.00 47.40 ב' (7)

 15 יש 5,400 70 60% באוגוסט 15 - יולי 40.00 44.00 ב' (7()5()4)

 20 יש 5,400 90 60% ספטמבר 49.00 47.40 ב' (8()7)

 20 יש 5,400 90 60% נובמבר - אוקטובר 40.00 44.00 ב' (7)

 20 יש 5,400 110 60% דצמבר 40.00 47.40 ב' (7)

 20 יש 7,200 110 60% פברואר - ינואר 57.00 66.40 ג' (7)

 15 יש 7,200 70 60% באוגוסט 15 - יולי 57.00 63.00 ג' (7()5()4)

 20 יש 7,200 90 60% ספטמבר 70.00 66.40 ג' (8()7)

 20 יש 7,200 90 60% נובמבר - אוקטובר 57.00 63.00 ג' (7)

 20 יש 7,200 110 60% דצמבר 57.00 66.40 ג' (7)

 20 יש 9,000 110 60% פברואר - ינואר * - 95.40 ד' (2)

 15 יש 9,000 70 60% באוגוסט 15 - יולי * - 90.00 ד' (5()4()2)

 20 יש 9,000 110 60% ספטמבר * - 95.40 ד' (8()2)

 20 יש 9,000 110 60% נובמבר - אוקטובר * - 90.00 ד' (2)

 20 יש 9,000 110 60% דצמבר * - 95.40 ד' (2)
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 - אבטיח - 101

  - זרעיםל

 שטח פתוח

 20 יש 5,640 100 40% מרץ 132.00 155.00 א' (3)

 15 יש 5,640 90 40% אפריל 132.00 155.00 א' (3)

 15 יש 5,640 80 40% במאי 15 - מאי 265.00 155.00 א' (3)

 15 יש 5,640 80 40% אוגוסט - במאי 16 118.00 155.00 א' (3()1)

 20 יש 8,200 100 40% מרץ 192.00 225.00 ב' (3)

 15 יש 8,200 90 40% אפריל 192.00 225.00 ב' (3)

 15 יש 8,200 80 40% במאי 15 - מאי 385.00 225.00 ב' (3)

 15 יש 8,200 80 40% אוגוסט - במאי 16 172.00 225.00 ב' (3()1)

 20 יש 10,250 100 40% מרץ 240.00 280.00 ג' (3)

 15 יש 10,250 90 40% אפריל 240.00 280.00 ג' (3)

 15 יש 10,250 80 40% במאי 15 - מאי 480.00 280.00 ג' (3)

 15 יש 10,250 80 40% אוגוסט - במאי 16 215.00 280.00 ג' (3()1)

אבטיח  - 108

 -לזרעים 

 בית רשת

 45 יש 7,700 110 60% ספטמבר - מרץ 182.00 106.00 א' (3)

 45 יש 11,200 110 60% ספטמבר - מרץ 265.00 154.00 ב' (3)

 45 יש 14,000 110 60% ספטמבר - מרץ 330.00 193.00 ג' (3)

אבטיח  - 102
 -לזרעים 
מנהרות 
  עבירות

 ובתי צמיחה

 45 יש 7,700 110 60% דצמבר - ינואר 118.00 104.00 א' (3)

 45 יש 11,200 110 60% דצמבר - ינואר 171.00 151.00 ב' (3)

 45 יש 14,000 110 60% דצמבר - ינואר 215.00 189.00 ג' (3)

 לגידול אבטיח:פירוט הסייגים וההערות 
 .טבענות אסומסגרת ביטוח לנזקי וירוס בביטוחי אין כיסוי בתאריכים אלו  (1)
 .(לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל (2)
  .העניין לפי, הביטוח לחוזה 2-ו 1 נספחים לפי, בלבד מורחב לביטוח מיועד זה גידול קוד (3)
 ערבה בלבד. (4)
 .בלבד 51019-)דידי(, טלקה ו 2035 והזנים: פסיניישן,זני מיני ומידי  (5)
בתאריכים אלו אין כיסוי ביטוחי לנזקי וירוס במסגרת ביטוח אסונות טבע, למעט באזור  (6)

 הערבה.
בגידול אבטיח שאינו למטרת זרעים לא יוכרו נזקים כתוצאה ממחלות קרקע בשתילים  (7)

 .במסגרת ביטוח אסונות טבע לא מורכבים
 תאריכים אלו מיועדים לאזורים הערבה, בקעת הירדן, בית שאן ועמק הירדן בלבד. (8)
 .בתנאי שהגידול נשתל בתוך בית הרשת במנהרות נמוכות (9)

 אפונה לתעשייה
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח  נזקי טבעדמי ביט ה אסונות טבעדמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

אפונה  - 290
לתעשייה, 

ואפונה 
לתעשייה 

 בעל

 15 אין 520 120 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי 

 15 אין 520 100 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי 

 15 אין 520 120 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי 

 15 אין 690 120 40% ינואר 1.70 25.70 ב' 

 15 אין 690 100 40% פברואר 1.70 25.70 ב' 

 15 אין 690 120 40% דצמבר - נובמבר 1.70 25.70 ב' 

 15 אין 920 120 40% ינואר 2.50 36.20 ג' 

 15 אין 920 100 40% פברואר 2.50 36.20 ג' 

 15 אין 920 120 40% דצמבר - נובמבר 2.50 36.20 ג' 

 15 אין 1,150 120 40% ינואר * - 52.20 ד' 

 15 אין 1,150 100 40% פברואר * - 52.20 ד' 

 15 אין 1,150 120 40% דצמבר - נובמבר * - 52.20 ד' 
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 אפונה סינית
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 אפונה  - 291

  - סינית

 שטח פתוח

 

 120 יש 730 60 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 730 60 40% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 840 60 40% פברואר - ינואר 0.60 60.00 ב'  

 90 יש 840 60 40% דצמבר - ספטמבר 0.60 60.00 ב'  

 120 יש 1,120 60 40% פברואר - ינואר 0.90 85.00 ג'  

 90 יש 1,120 60 40% דצמבר - ספטמבר 0.90 85.00 ג'  

 120 יש 1,400 60 40% פברואר - ינואר * - 123.00 ד'  

 90 יש 1,400 60 40% דצמבר - ספטמבר * - 123.00 ד'  

 אפונה  - 292

  -סינית 

מנהרות 

 עבירות

 ובתי צמיחה

 45 יש 3,330 80 60% ספטמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 3,330 80 60% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 4,440 80 60% ספטמבר - ינואר 3.50 36.30 ב'  

 65 יש 4,440 80 60% דצמבר - אוקטובר 3.50 36.30 ב'  

 45 יש 5,920 80 60% ספטמבר - ינואר 5.00 50.90 ג'  

 65 יש 5,920 80 60% דצמבר - אוקטובר 5.00 50.90 ג'  

 45 יש 7,400 80 60% ספטמבר - ינואר * - 72.90 ד' (1)

 65 יש 7,400 80 60% דצמבר - אוקטובר * - 72.90 ד' (1)

 :אפונה סיניתפירוט הסייגים וההערות לגידול 
 .רמת ביטוח זו מיועדת לבתי צמיחה בלבד )לא כולל מנהרות עבירות( (1)

 ארטישוק )קנרס(
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 ארטישוק  - 360

  ירוק

 150 יש 1,620 120 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 150 יש 1,620 90 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 150 יש 2,160 120 40% אוגוסט - יולי 3.40 150.00 ב'  

 150 יש 2,160 90 40% אוקטובר - ספטמבר 3.40 150.00 ב'  

 150 יש 2,880 120 40% אוגוסט - יולי 4.90 211.00 ג'  

 150 יש 2,880 90 40% אוקטובר - ספטמבר 4.90 211.00 ג'  

 150 יש 3,600 120 40% אוגוסט - יולי * - 301.00 ד'  

 150 יש 3,600 90 40% אוקטובר - ספטמבר * - 301.00 ד'  

 ארטישוק - 361

   סגול

 60 יש 1,620 100 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (1)

 150 יש 1,620 100 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 1,620 90 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 2,160 100 40% פברואר - ינואר 8.40 150.00 ב' (1)

 150 יש 2,160 100 40% אוגוסט - יולי 8.40 150.00 ב'  

 120 יש 2,160 90 40% אוקטובר - ספטמבר 8.40 150.00 ב'  

 150 יש 2,880 100 40% אוגוסט - יולי 11.90 211.00 ג'  

 120 יש 2,880 90 40% אוקטובר - ספטמבר 11.90 211.00 ג'  

 150 יש 3,600 100 40% אוגוסט - יולי * - 301.00 ד'  

 120 יש 3,600 90 40% אוקטובר - ספטמבר * - 301.00 ד'  

 וההערות לגידול ארטישוק:פירוט הסייגים 
 בנובמבר. 1תאריכים אלו מיועדים לשתילות חדשות בלבד שהקטיף הראשון שלהן חל אחרי  (1)
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 ארטישוק ירושלמי
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 ארטישוק  - 362

 ירושלמי

 60 יש 1,620 210 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי 

 60 יש 1,860 210 40% אפריל - מרץ 2.00 14.70 ב' 

 60 יש 2,480 210 40% אפריל - מרץ 2.90 20.90 ג' 

 60 יש 3,100 210 40% אפריל - מרץ * - 30.20 ד' 

 בזיל
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 בזיל -3003

 לזרעים

 10 אין 1,200 120 25% יוני - אפריל 8.70 18.20 א' (1)

 10 אין 1,600 120 25% יוני - אפריל 12.70 26.20 ב' (1)

 10 אין 2,000 120 25% יוני - אפריל 16.70 34.20 ג' (2()1)

 :בזילפירוט הסייגים וההערות לגידול 

 ק"ג לדונם. 45יבול מבוטח מירבי  (1)
 גידול אורגני בלבד. (2)

 בטטות
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 -בטטות  - 311

 שטח פתוח

 30 אין 2,700 150 40% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (1)

 30 אין 2,700 130 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 30 אין 3,600 150 40% יוני - מרץ 16.80 5.90 ב' (1)

 30 אין 3,600 130 40% אוגוסט - יולי 16.80 5.90 ב' (2)

 30 אין 4,800 150 40% יוני - מרץ 23.90 8.30 ג' (1)

 30 אין 4,800 130 40% אוגוסט - יולי 23.90 8.30 ג' (2)

 30 אין 6,000 150 40% יוני - מרץ * - 11.90 ד' (1)

 30 אין 6,000 130 40% אוגוסט - יולי * - 11.90 ד' (2)

 -בטטות  - 312

 מנהרות

 נמוכות

 30 אין 2,840 120 40% מרץ - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 30 אין 3,780 120 40% מרץ - פברואר 7.50 4.70 ב'  

 30 אין 5,040 120 40% מרץ - פברואר 10.60 6.60 ג'  

 30 אין 6,300 120 40% מרץ - פברואר * - 9.40 ד'  

 וההערות לגידול בטטות:פירוט הסייגים 

 לדצמבר. 15בכל מקרה יסתיים הביטוח ביום  (1)

 תאריכים אלו מיועדים לאזור ערבה בלבד. (2)

 במיה
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 90 יש 730 120 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי   במיה - 285

 90 יש 840 120 40% אפריל - מרץ 0.90 8.90 ב'  

 90 יש 1,120 120 40% אפריל - מרץ 1.30 12.70 ג'  

 90 יש 1,400 120 40% אפריל - מרץ * - 18.40 ד'  
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 בצל
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 -י בצל סתו - 200

 זריעה

 בלבד

פרט 

 לערבה

 45 אין 1,760 190 40% בנובמבר 25 - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 45 אין 1,760 190 40% בדצמבר 14 - בנובמבר 26 0.00 0.00 בסיסי (3)

 45 אין 2,340 190 40% בנובמבר 25 - אוקטובר 9.80 107.00 ב'  

 45 אין 2,340 190 40% בדצמבר 14 - בנובמבר 26 9.80 107.00 ב' (3)

 45 אין 3,120 190 40% בנובמבר 25 - אוקטובר 13.90 151.00 ג'  

 45 אין 3,120 190 40% בדצמבר 14 - בנובמבר 26 13.90 151.00 ג' (3)

 45 אין 3,900 190 40% בנובמבר 25 - אוקטובר * - 216.00 ד'  

 45 אין 3,900 190 40% בדצמבר 14 - בנובמבר 26 * - 216.00 ד' (3)

 בצל אביבי - 199

 זריעה -

פרט בלבד 

 לערבה

ולבקעת 

 הירדן

 30 אין 1,940 190 40% בפברואר 20 - בדצמבר 15 0.00 0.00 בסיסי  

 30 אין 1,940 190 40% במרץ 10 - בפברואר 21 0.00 0.00 בסיסי (4)

 30 אין 2,580 190 40% בפברואר 20 - בדצמבר 15 17.80 85.00 ב'  

 30 אין 2,580 190 40% במרץ 10 - בפברואר 21 17.80 85.00 ב' (4)

 30 אין 3,440 190 40% בפברואר 20 - בדצמבר 15 25.30 119.00 ג'  

 30 אין 3,440 190 40% במרץ 10 - בפברואר 21 25.30 119.00 ג' (4)

 30 אין 4,300 190 40% בפברואר 20 - בדצמבר 15 * - 171.00 ד'  

 30 אין 4,300 190 40% במרץ 10 - בפברואר 21 * - 171.00 ד' (4)

  -בצל  - 208

זריעה 

 -בלבד 

בערבה 

 בלבד 

 35 אין 1,760 150 40% באוקטובר 15 - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 35 אין 1,760 180 40% בנובמבר 15 - באוקטובר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 35 אין 2,340 150 40% באוקטובר 15 - ספטמבר 7.20 76.00 ב'  

 35 אין 2,340 180 40% בנובמבר 15 - באוקטובר 16 7.20 76.00 ב'  

 35 אין 3,120 150 40% באוקטובר 15 - ספטמבר 10.30 107.00 ג'  

 35 אין 3,120 180 40% בנובמבר 15 - באוקטובר 16 10.30 107.00 ג'  

 35 אין 3,900 150 40% באוקטובר 15 - ספטמבר * - 153.00 ד'  

 35 אין 3,900 180 40% בנובמבר 15 - באוקטובר 16 * - 153.00 ד'  

  -בצל  - 197

שתילה 

 בלבד

 30 אין 1,940 140 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 30 אין 2,580 140 40% דצמבר - נובמבר 8.00 167.00 ב'  

 30 אין 3,440 140 40% דצמבר - נובמבר 11.30 237.00 ג'  

 30 אין 4,300 140 40% דצמבר - נובמבר * - 342.00 ד'  

  -בצל  - 207

 שתילת

 בצלצולים

 בלבד

 35 אין 2,250 130 40% בספטמבר 5 - באוגוסט 25 0.00 0.00 בסיסי  

 35 אין 2,250 150 40% באוקטובר 15 - בספטמבר 6 0.00 0.00 בסיסי  

 35 אין 2,250 150 40% בדצמבר 15 - בנובמבר 10 0.00 0.00 בסיסי (1)

 35 אין 3,000 130 40% בספטמבר 5 - באוגוסט 25 25.10 97.00 ב'  

 35 אין 3,000 150 40% באוקטובר 15 - בספטמבר 6 25.10 97.00 ב'  

 35 אין 3,000 150 40% בדצמבר 15 - בנובמבר 10 25.10 97.00 ב' (1)

 35 אין 4,000 130 40% בספטמבר 5 - באוגוסט 25 35.80 136.00 ג'  

 35 אין 4,000 150 40% באוקטובר 15 - בספטמבר 6 35.80 136.00 ג'  

 35 אין 4,000 150 40% בדצמבר 15 - בנובמבר 10 35.80 136.00 ג' (1)

 35 אין 5,000 130 40% בספטמבר 5 - באוגוסט 25 * - 198.00 ד'  

 35 אין 5,000 150 40% באוקטובר 15 - בספטמבר 6 * - 198.00 ד'  

 35 אין 5,000 150 40% בדצמבר 15 - בנובמבר 10 * - 198.00 ד' (1)
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 בצל לזרעים - 209

נעיצת  -

 בצלי אם

 20 אין 2,670 240 40% בדצמבר 15 - אוקטובר 94.00 29.40 א' (5()2)

 20 אין 3,880 240 40% בדצמבר 15 - אוקטובר 137.00 42.70 ב' (5()2)

 20 אין 4,850 240 40% בדצמבר 15 - אוקטובר 171.00 53.00 ג' (5()2)

בצל לזרעים  - 198

 זריעה -

 20 אין 2,450 240 40% באוקטובר 15 - ספטמבר 86.00 27.00 א' (5()2)

 20 אין 3,560 240 40% באוקטובר 15 - ספטמבר 126.00 39.20 ב' (5()2)

 20 אין 4,450 240 40% באוקטובר 15 - ספטמבר 157.00 49.00 ג' (5()2)

 בצל לייצור - 202

 בצלצולים

 60 אין 2,480 110 40% בפברואר 15 - ינואר 14.10 83.00 א' (2)

 60 אין 3,600 110 40% בפברואר 15 - ינואר 20.50 121.00 ב' (2)

 60 אין 4,500 110 40% בפברואר 15 - ינואר 25.70 151.00 ג' (2)

בצל  - 196

משתלות 

 )זרע 

 לבצל אם(

 60 אין 2,650 200 40% ינואר 94.00 29.20 א' (5()2)

 130 אין 2,650 230 40% אוקטובר 94.00 29.20 א' (5()2)

 100 אין 2,650 230 40% נובמבר 94.00 29.20 א' (5()2)

 80 אין 2,650 220 40% דצמבר 94.00 29.20 א' (5()2)

 60 אין 3,800 200 40% ינואר 134.00 41.80 ב' (5()2)

 130 אין 3,800 230 40% אוקטובר 134.00 41.80 ב' (5()2)

 100 אין 3,800 230 40% נובמבר 134.00 41.80 ב' (5()2)

 80 אין 3,800 220 40% דצמבר 134.00 41.80 ב' (5()2)

 60 אין 4,750 200 40% ינואר 168.00 52.00 ג' (5()2)

 130 אין 4,750 230 40% אוקטובר 168.00 52.00 ג' (5()2)

 100 אין 4,750 230 40% נובמבר 168.00 52.00 ג' (5()2)

 80 אין 4,750 220 40% דצמבר 168.00 52.00 ג' (5()2)

 בצלצלי  - 206

 פנינה

(2)  30 אין 1,240 110 40% פברואר - ינואר 6.80 34.10 א' 

 30 אין 1,800 110 40% פברואר - ינואר 9.90 49.50 ב' (2)

 30 אין 2,250 110 40% פברואר - ינואר 12.40 62.00 ג' (2)

 - בצל ירוק - 203

 שתילה

 20 אין 1,690 70 40% דצמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,250 70 40% דצמבר - ינואר 4.40 67.00 ב'  

 20 אין 3,000 70 40% דצמבר - ינואר 6.30 94.00 ג'  

 20 אין 3,750 70 40% דצמבר - ינואר * - 135.00 ד'  

 -בצל ירוק  -2031

 זריעה

 20 אין 1,690 100 40% דצמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,250 100 40% דצמבר - ינואר 4.40 67.00 ב'  

 20 אין 3,000 100 40% דצמבר - ינואר 6.30 94.00 ג'  

 20 אין 3,750 100 40% דצמבר - ינואר * - 135.00 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול בצל:

 אלו מיועדים לכל האזורים פרט לערבה. תאריכים (1)

 העניין.לחוזה הביטוח, לפי  2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (2)

 .מאדיםו , קורונוס, סטורן, סיריוס, קולוסוסמיקאדו, באקוניר -מיועד לזני הביניים בלבד  (3)

 .תאריכים אלו מיועדים לאזור דרום רמת הגולן בלבד (4)

 .היבול המבוטח יהיה כמפורט ברשימה (5)



 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

 '.ברמת ביטוח זו ניתן לבטח רק ביטוח נזקי טבע. רמת הביטוח המירבית באסונות טבע היא רמת ביטוח ג* 

56 

 גידול קוד
 מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 
אסונות 

 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
 תגמול
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

 ברוקולי
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע טבענזקי דמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 -ברוקולי  - 229

 שתילה

 20 אין 1,400 110 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,400 90 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,400 90 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,400 70 40% אוגוסט - מאי 0.00 0.00 בסיסי (1)

 20 אין 1,400 90 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,400 90 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,400 120 40% בנובמבר 20 - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,400 130 40% דצמבר - נובמברב 21 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,860 110 40% פברואר - ינואר 8.90 35.60 ב'  

 20 אין 1,860 90 40% מרץ 8.90 35.60 ב'  

 20 אין 1,860 90 40% אפריל 8.90 24.90 ב'  

 15 אין 1,860 70 40% אוגוסט - מאי 8.90 24.90 ב' (1)

 20 אין 1,860 90 40% ספטמבר 8.90 35.60 ב'  

 20 אין 1,860 90 40% אוקטובר 8.90 35.60 ב'  

 20 אין 1,860 120 40% בנובמבר 20 - נובמבר 8.90 35.60 ב'  

 20 אין 1,860 130 40% דצמבר - נובמברב 21 8.90 35.60 ב'  

 20 אין 2,480 110 40% פברואר - ינואר 12.60 50.00 ג'  

 20 אין 2,480 90 40% מרץ 12.60 50.00 ג'  

 20 אין 2,480 90 40% אפריל 12.60 35.10 ג'  

 15 אין 2,480 70 40% אוגוסט - מאי 12.60 35.10 ג' (1)

 20 אין 2,480 90 40% ספטמבר 12.60 50.00 ג'  

 20 אין 2,480 90 40% אוקטובר 12.60 50.00 ג'  

 20 אין 2,480 120 40% בנובמבר 20 - נובמבר 12.60 50.00 ג'  

 20 אין 2,480 130 40% דצמבר - נובמברב 21 12.60 50.00 ג'  

 20 אין 3,100 110 40% פברואר - ינואר * - 72.00 ד'  

 20 אין 3,100 90 40% מרץ * - 72.00 ד'  

 20 אין 3,100 90 40% אפריל * - 50.40 ד'  

 15 אין 3,100 70 40% אוגוסט - מאי * - 50.40 ד' (1)

 20 אין 3,100 90 40% ספטמבר * - 72.00 ד'  

 20 אין 3,100 90 40% אוקטובר * - 72.00 ד'  

 20 אין 3,100 120 40% בנובמבר 20 - נובמבר * - 72.00 ד'  

 20 אין 3,100 130 40% דצמבר - נובמברב 21 * - 72.00 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול ברוקולי:
 תאריך שתילה זה מיועד לזן הרקליון בלבד, לכל הארץ פרט לערבה ובקעת הירדן. (1)
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 גזר
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  - גזר - 210
 שטח פתוח

 50 אין 2,030 130 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,030 130 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 40 אין 2,030 90 40% יולי - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,030 130 40% אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,030 160 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,030 160 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,700 130 40% פברואר - ינואר 2.10 60.00 ב'  

 50 אין 2,700 130 40% אפריל - מרץ 2.10 34.60 ב'  

 40 אין 2,700 90 40% יולי - מאי 2.10 34.60 ב'  

 50 אין 2,700 130 40% אוגוסט 2.10 34.60 ב'  

 50 אין 2,700 160 40% אוקטובר - ספטמבר 2.10 34.60 ב'  

 50 אין 2,700 160 40% דצמבר - נובמבר 2.10 60.00 ב'  

 50 אין 3,600 130 40% פברואר - ינואר 3.00 85.00 ג'  

 50 אין 3,600 130 40% אפריל - מרץ 3.00 48.30 ג'  

 40 אין 3,600 90 40% יולי - מאי 3.00 48.30 ג'  

 50 אין 3,600 130 40% אוגוסט 3.00 48.30 ג'  

 50 אין 3,600 160 40% אוקטובר - ספטמבר 3.00 48.30 ג'  

 50 אין 3,600 160 40% דצמבר - נובמבר 3.00 85.00 ג'  

 50 אין 4,500 130 40% פברואר - ינואר * - 122.00 ד'  

 50 אין 4,500 130 40% אפריל - מרץ * - 70.30 ד'  

 40 אין 4,500 90 40% יולי - מאי * - 70.30 ד'  

 50 אין 4,500 130 40% אוגוסט * - 70.30 ד'  

 50 אין 4,500 160 40% אוקטובר - ספטמבר * - 70.30 ד'  

 50 אין 4,500 160 40% דצמבר - נובמבר * - 122.00 ד'  

 - גזר - 219
תחת כיסוי 

 אגריל

 50 אין 2,180 130 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,180 130 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 40 אין 2,180 90 40% יולי - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,180 130 40% אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,180 160 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,180 160 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,910 130 40% פברואר - ינואר 7.10 26.30 ב'  

 50 אין 2,910 130 40% אפריל - מרץ 7.10 15.20 ב'  

 40 אין 2,910 90 40% יולי - מאי 7.10 15.20 ב'  

 50 אין 2,910 130 40% אוגוסט 7.10 15.20 ב'  

 50 אין 2,910 160 40% אוקטובר - ספטמבר 7.10 15.20 ב'  

 50 אין 2,910 160 40% דצמבר - נובמבר 7.10 26.30 ב'  

 50 אין 3,880 130 40% פברואר - ינואר 10.10 37.00 ג'  

 50 אין 3,880 130 40% אפריל - מרץ 10.10 21.30 ג'  

 40 אין 3,880 90 40% יולי - מאי 10.10 21.30 ג'  

 50 אין 3,880 130 40% אוגוסט 10.10 21.30 ג'  

 50 אין 3,880 160 40% אוקטובר - ספטמבר 10.10 21.30 ג'  

 50 אין 3,880 160 40% דצמבר - נובמבר 10.10 37.00 ג'  

 50 אין 4,850 130 40% פברואר - ינואר * - 53.10 ד'  

 50 אין 4,850 130 40% אפריל - מרץ * - 30.60 ד'  

 40 אין 4,850 90 40% יולי - מאי * - 30.60 ד'  

 50 אין 4,850 130 40% אוגוסט * - 30.60 ד'  

 50 אין 4,850 160 40% אוקטובר - ספטמבר * - 30.60 ד'  

 50 אין 4,850 160 40% דצמבר - נובמבר * - 53.10 ד'  



 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

 '.ברמת ביטוח זו ניתן לבטח רק ביטוח נזקי טבע. רמת הביטוח המירבית באסונות טבע היא רמת ביטוח ג* 

58 

 גידול קוד
 מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 
אסונות 

 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
 תגמול
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

 גזר גמדי  - 214
 יהילתעש

 50 אין 1,570 130 40% דצמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 50 אין 2,160 130 40% דצמבר - ינואר 1.90 9.50 ב'  

 50 אין 2,880 130 40% דצמבר - ינואר 2.70 13.40 ג'  

 50 אין 3,600 130 40% דצמבר - ינואר * - 19.20 ד'  

 דלעת
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 דלעת  - 230

 שטח פתוח

 40 יש 1,800 130 40% במאי 15 - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 1,800 130 40% ספטמבר - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (1)

 40 יש 2,400 130 40% במאי 15 - מרץ 21.10 116.00 ב'  

 40 יש 2,400 130 40% ספטמבר - במאי 16 21.10 116.00 ב' (1)

 40 יש 3,200 130 40% במאי 15 - מרץ 30.20 163.00 ג'  

 40 יש 3,200 130 40% ספטמבר - במאי 16 30.20 163.00 ג' (1)

 40 יש 4,000 130 40% במאי 15 - מרץ * - 234.00 ד'  

 40 יש 4,000 130 40% ספטמבר - במאי 16 * - 234.00 ד'  

  - דלורית  - 231

 שטח פתוח

 40 יש 1,260 110 40% במאי 15 - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 1,260 110 40% ספטמבר - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (1)

 40 יש 1,680 110 40% במאי 15 - מרץ 9.80 65.00 ב'  

 40 יש 1,680 110 40% ספטמבר - במאי 16 9.80 65.00 ב' (1)

 40 יש 2,240 110 40% במאי 15 - מרץ 13.90 91.00 ג'  

 40 יש 2,240 110 40% ספטמבר - במאי 16 13.90 91.00 ג' (1)

 40 יש 2,800 110 40% במאי 15 - מרץ * - 130.00 ד'  

 40 יש 2,800 110 40% ספטמבר - במאי 16 * - 130.00 ד'  

 דלעת  - 237

 )לרבות

ספגטי 

ולבבון(, 

 -דלורית 

מנהרות 

 נמוכות

 40 יש 1,350 130 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (2)

 40 יש 1,350 130 40% מרץ - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 1,350 130 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (2)

 40 יש 1,800 130 40% ינואר 24.70 73.00 ב' (2)

 40 יש 1,800 130 40% מרץ - פברואר 24.70 73.00 ב'  

 40 יש 1,800 130 40% דצמבר 24.70 73.00 ב' (2)

 40 יש 2,400 130 40% ינואר 35.20 103.00 ג' (2)

 40 יש 2,400 130 40% מרץ - פברואר 35.20 103.00 ג'  

 40 יש 2,400 130 40% דצמבר 35.20 103.00 ג' (2)

 40 יש 3,000 130 40% ינואר * - 147.00 ד' (2)

 40 יש 3,000 130 40% מרץ - פברואר * - 147.00 ד'  

 40 יש 3,000 130 40% דצמבר * - 147.00 ד' (2)

דלעת  - 238

)לרבות 

ספגטי 

ולבבון(, 

 -דלורית 

מנהרות 

 עבירות 

 ובתי צמיחה

 40 יש 3,220 130 60% מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 3,220 130 60% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 4,290 130 60% מרץ - ינואר 25.20 63.00 ב'  

 40 יש 4,290 130 60% דצמבר 25.20 63.00 ב'  

 40 יש 5,720 130 60% מרץ - ינואר 35.90 89.00 ג'  

 40 יש 5,720 130 60% דצמבר 35.90 89.00 ג'  

 40 יש 7,150 130 60% מרץ - ינואר * - 128.00 ד'  

 40 יש 7,150 130 60% דצמבר * - 128.00 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול דלעת:
 .בתאריכים אלו אין כיסוי ביטוחי לנזקי וירוס במסגרת ביטוח אסונות טבע (1)

 .בלבד נאפולי לזן מיועדים אלו תאריכים (2)

 



 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

 '.ברמת ביטוח זו ניתן לבטח רק ביטוח נזקי טבע. רמת הביטוח המירבית באסונות טבע היא רמת ביטוח ג* 

59 

 גידול קוד
 מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 
אסונות 

 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
 תגמול
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

 חזרת
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבעדמי  נזקי טבעדמי ביט ה ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 60 אין 770 300 40% מאי - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  חזרת - 212

 60 אין 1,020 300 40% מאי - אפריל 1.30 10.50 ב' 

 60 אין 1,360 300 40% מאי - אפריל 1.90 14.70 ג' 

 60 אין 1,700 300 40% מאי - אפריל * - 21.10 ד' 

 חסה
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

חסה  - 122
 אמריקאית 

  -אייסברג  -
 שתילה

 20 אין 1,980 70 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,980 60 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,980 55 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,980 45 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,980 35 40% יולי - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,980 40 40% אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,980 50 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,980 60 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,980 70 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,640 70 40% ינואר 9.60 152.00 ב'  

 20 אין 2,640 60 40% פברואר 9.60 152.00 ב'  

 15 אין 2,640 55 40% מרץ 9.60 152.00 ב'  

 15 אין 2,640 45 40% אפריל 9.60 65.00 ב'  

 15 אין 2,640 35 40% יולי - מאי 9.60 65.00 ב'  

 15 אין 2,640 40 40% אוגוסט 9.60 65.00 ב'  

 15 אין 2,640 50 40% ספטמבר 9.60 152.00 ב'  

 15 אין 2,640 60 40% אוקטובר 9.60 152.00 ב'  

 20 אין 2,640 70 40% דצמבר - נובמבר 9.60 152.00 ב'  

 20 אין 3,520 70 40% ינואר 13.70 216.00 ג'  

 20 אין 3,520 60 40% פברואר 13.70 216.00 ג'  

 15 אין 3,520 55 40% מרץ 13.70 216.00 ג'  

 15 אין 3,520 45 40% אפריל 13.70 92.00 ג'  

 15 אין 3,520 35 40% יולי - מאי 13.70 92.00 ג'  

 15 אין 3,520 40 40% אוגוסט 13.70 92.00 ג'  

 15 אין 3,520 50 40% ספטמבר 13.70 216.00 ג'  

 15 אין 3,520 60 40% אוקטובר 13.70 216.00 ג'  

 20 אין 3,520 70 40% דצמבר - נובמבר 13.70 216.00 ג'  

 20 אין 4,400 70 40% ינואר * - 306.00 ד'  

 20 אין 4,400 60 40% פברואר * - 306.00 ד'  

 15 אין 4,400 55 40% מרץ * - 306.00 ד'  

 15 אין 4,400 45 40% אפריל * - 131.00 ד'  

 15 אין 4,400 35 40% יולי - מאי * - 131.00 ד'  

 15 אין 4,400 40 40% אוגוסט * - 131.00 ד'  

 15 אין 4,400 50 40% ספטמבר * - 306.00 ד'  

 15 אין 4,400 60 40% אוקטובר * - 306.00 ד'  

 20 אין 4,400 70 40% דצמבר - נובמבר * - 306.00 ד'  
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חסה אדומה  - 124
משי 

מסולסלת 
 וננסית

 20 אין 1,940 55 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 45 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 40 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 35 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 30 40% מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 25 40% אוגוסט - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 30 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 35 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,940 45 40% נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,940 55 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,580 55 40% ינואר 2.10 138.00 ב'  

 15 אין 2,580 45 40% פברואר 2.10 138.00 ב'  

 15 אין 2,580 40 40% מרץ 2.10 138.00 ב'  

 15 אין 2,580 35 40% אפריל 2.10 69.00 ב'  

 15 אין 2,580 30 40% מאי 2.10 69.00 ב'  

 15 אין 2,580 25 40% אוגוסט - יוני 2.10 69.00 ב'  

 15 אין 2,580 30 40% ספטמבר 2.10 138.00 ב'  

 15 אין 2,580 35 40% אוקטובר 2.10 138.00 ב'  

 20 אין 2,580 45 40% נובמבר 2.10 138.00 ב'  

 20 אין 2,580 55 40% דצמבר 2.10 138.00 ב'  

 20 אין 3,440 55 40% ינואר 2.90 194.00 ג'  

 15 אין 3,440 45 40% פברואר 2.90 194.00 ג'  

 15 אין 3,440 40 40% מרץ 2.90 194.00 ג'  

 15 אין 3,440 35 40% אפריל 2.90 97.00 ג'  

 15 אין 3,440 30 40% מאי 2.90 97.00 ג'  

 15 אין 3,440 25 40% אוגוסט - יוני 2.90 97.00 ג'  

 15 אין 3,440 30 40% ספטמבר 2.90 194.00 ג'  

 15 אין 3,440 35 40% אוקטובר 2.90 194.00 ג'  

 20 אין 3,440 45 40% נובמבר 2.90 194.00 ג'  

 20 אין 3,440 55 40% דצמבר 2.90 194.00 ג'  

 20 אין 4,300 55 40% ינואר * - 279.00 ד'  

 15 אין 4,300 45 40% פברואר * - 279.00 ד'  

 15 אין 4,300 40 40% מרץ * - 279.00 ד'  

 15 אין 4,300 35 40% אפריל * - 139.00 ד'  

 15 אין 4,300 30 40% מאי * - 139.00 ד'  

 15 אין 4,300 25 40% אוגוסט - יוני * - 139.00 ד'  

 15 אין 4,300 30 40% ספטמבר * - 279.00 ד'  

 15 אין 4,300 35 40% אוקטובר * - 279.00 ד'  

 20 אין 4,300 45 40% נובמבר * - 279.00 ד'  

 20 אין 4,300 55 40% דצמבר * - 279.00 ד'  
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חסה  - 126

 ערבית

 רומית

 20 אין 1,940 70 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,940 60 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 55 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 45 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 45 40% יולי - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 40 40% אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 50 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 60 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,940 70 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,580 70 40% ינואר 2.10 232.00 ב'  

 20 אין 2,580 60 40% פברואר 2.10 232.00 ב'  

 15 אין 2,580 55 40% מרץ 2.10 232.00 ב'  

 15 אין 2,580 45 40% אפריל 2.10 95.00 ב'  

 15 אין 2,580 45 40% יולי - מאי 2.10 95.00 ב'  

 15 אין 2,580 40 40% אוגוסט 2.10 95.00 ב'  

 15 אין 2,580 50 40% ספטמבר 2.10 232.00 ב'  

 15 אין 2,580 60 40% אוקטובר 2.10 232.00 ב'  

 20 אין 2,580 70 40% דצמבר - נובמבר 2.10 232.00 ב'  

 20 אין 3,440 70 40% ינואר 2.90 327.00 ג'  

 20 אין 3,440 60 40% פברואר 2.90 327.00 ג'  

 15 אין 3,440 55 40% מרץ 2.90 327.00 ג'  

 15 אין 3,440 45 40% אפריל 2.90 134.00 ג'  

 15 אין 3,440 45 40% יולי - מאי 2.90 134.00 ג'  

 15 אין 3,440 40 40% אוגוסט 2.90 134.00 ג'  

 15 אין 3,440 50 40% ספטמבר 2.90 327.00 ג'  

 15 אין 3,440 60 40% אוקטובר 2.90 327.00 ג'  

 20 אין 3,440 70 40% דצמבר - נובמבר 2.90 327.00 ג'  

 20 אין 4,300 70 40% ינואר * - 472.00 ד'  

 20 אין 4,300 60 40% פברואר * - 472.00 ד'  

 15 אין 4,300 55 40% מרץ * - 472.00 ד'  

 15 אין 4,300 45 40% אפריל * - 194.00 ד'  

 15 אין 4,300 45 40% יולי - מאי * - 194.00 ד'  

 15 אין 4,300 40 40% אוגוסט * - 194.00 ד'  

 15 אין 4,300 50 40% ספטמבר * - 472.00 ד'  

 15 אין 4,300 60 40% אוקטובר * - 472.00 ד'  

 20 אין 4,300 70 40% דצמבר - נובמבר * - 472.00 ד'  

חסה  - 127

 לזרעים

 20 אין 1,240 180 40% דצמבר - אוגוסט 2.70 12.40 א' (1)

 20 אין 1,800 180 40% דצמבר - אוגוסט 4.00 18.00 ב' (1)

 20 אין 2,250 180 40% דצמבר - אוגוסט 5.00 22.50 ג' (1)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול חסה:
 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1מורחב בלבד, לפי נספחים ( קוד גידול זה מיועד לביטוח 1)
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  -חציל  - 131
 שטח פתוח

 שתילה  -
 או גיזום

 60 יש 3,040 60 40% באוגוסט 15 - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 4,050 60 40% באוגוסט 15 - מרץ 6.70 171.00 ב'  

 60 יש 5,400 60 40% באוגוסט 15 - מרץ 9.50 241.00 ג'  

 60 יש 6,750 60 40% באוגוסט 15 - מרץ * - 346.00 ד'  

 -חציל  - 138
פתוח  שטח

ערבה,  -
בקעת הירדן 
עמק הירדן 

ובית שאן 
 בלבד

 140 יש 2,340 80 40% אוקטובר - באוגוסט 16 0.00 0.00 בסיסי  

 140 יש 3,120 80 40% אוקטובר - באוגוסט 16 17.60 343.00 ב'  

 140 יש 4,160 80 40% אוקטובר - באוגוסט 16 24.90 483.00 ג'  

 140 יש 5,200 80 40% אוקטובר - באוגוסט 16 * - 693.00 ד'  

  -חציל  - 137

מנהרות 

 נמוכות

 110 יש 4,050 80 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 110 יש 4,050 80 40% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 110 יש 5,400 80 40% פברואר - ינואר 15.90 225.00 ב'  

 110 יש 5,400 80 40% דצמבר - ספטמבר 15.90 225.00 ב'  

 110 יש 7,200 80 40% פברואר - ינואר 22.50 315.00 ג'  

 110 יש 7,200 80 40% דצמבר - ספטמבר 22.50 315.00 ג'  

 110 יש 9,000 80 40% פברואר - ינואר * - 455.00 ד'  

 110 יש 9,000 80 40% דצמבר - ספטמבר * - 455.00 ד'  

  - חציל - 136

 בית רשת

 140 יש 7,200 60 40% אוגוסט - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 7,200 80 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (1)

 140 יש 9,600 60 40% אוגוסט - מרץ 10.60 108.00 ב'  

 160 יש 9,600 80 40% אוקטובר - ספטמבר 10.60 108.00 ב' (1)

 140 יש 12,800 60 40% אוגוסט - מרץ 15.10 152.00 ג'  

 160 יש 12,800 80 40% אוקטובר - ספטמבר 15.10 152.00 ג' (1)

 140 יש 16,000 60 40% אוגוסט - מרץ * - 220.00 ד'  

 160 יש 16,000 80 40% אוקטובר - ספטמבר * - 220.00 ד' (1)

  -חציל  - 132

מנהרות 

 עבירות 

 ובתי צמיחה

 180 יש 9,000 50 60% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 180 יש 9,000 50 60% דצמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 180 יש 12,000 50 60% ינואר 58.00 252.00 ב'  

 180 יש 12,000 50 60% דצמבר - יולי 58.00 252.00 ב'  

 180 יש 16,000 50 60% ינואר 83.00 357.00 ג'  

 180 יש 16,000 50 60% דצמבר - יולי 83.00 357.00 ג'  

 180 יש 20,000 50 60% ינואר * - 512.00 ד' (2)

 180 יש 20,000 50 60% דצמבר - יולי * - 512.00 ד' (2)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול חציל:
 .בית שאן בלבדעמק הירדן וערבה, בקעת הירדן, תאריכים אלו מיועדים לאזורים:  (1)

 .(לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל (2)
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 כרוב - 224

 - לבן

 שטח פתוח

 20 אין 2,000 100 40% מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 2,000 85 40% מאי - אפריל 0.00 0.00 בסיסי (2)

 15 אין 2,000 70 40% אוגוסט - יוני 0.00 0.00 בסיסי (2)

 20 אין 2,000 85 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,000 100 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,670 100 40% מרץ - ינואר 7.60 65.00 ב'  

 15 אין 2,670 85 40% מאי - אפריל 7.60 22.90 ב' (2)

 15 אין 2,670 70 40% אוגוסט - יוני 7.60 22.90 ב' (2)

 20 אין 2,670 85 40% אוקטובר - ספטמבר 7.60 65.00 ב'  

 20 אין 2,670 100 40% דצמבר - נובמבר 7.60 65.00 ב'  

 20 אין 3,560 100 40% מרץ - ינואר 10.80 92.00 ג'  

 15 אין 3,560 85 40% מאי - אפריל 10.80 32.30 ג' (2)

 15 אין 3,560 70 40% אוגוסט - יוני 10.80 32.30 ג' (2)

 20 אין 3,560 85 40% אוקטובר - ספטמבר 10.80 92.00 ג'  

 20 אין 3,560 100 40% דצמבר - נובמבר 10.80 92.00 ג'  

 20 אין 4,450 100 40% מרץ - ינואר * - 132.00 ד'  

 15 אין 4,450 85 40% מאי - אפריל * - 45.90 ד' (2)

 15 אין 4,450 70 40% אוגוסט - יוני * - 45.90 ד' (2)

 20 אין 4,450 85 40% אוקטובר - ספטמבר * - 132.00 ד'  

 20 אין 4,450 100 40% דצמבר - נובמבר * - 132.00 ד'  

 כרוב - 225

 - אדום

 שטח פתוח

 20 אין 2,000 130 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,000 110 40% מרץ - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,000 110 40% מאי - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 2,000 85 40% אוגוסט - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,000 100 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,000 130 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,670 130 40% ינואר 7.60 65.00 ב'  

 20 אין 2,670 110 40% מרץ - פברואר 7.60 65.00 ב'  

 20 אין 2,670 110 40% מאי - אפריל 7.60 22.90 ב'  

 15 אין 2,670 85 40% אוגוסט - יוני 7.60 22.90 ב'  

 20 אין 2,670 100 40% אוקטובר - ספטמבר 7.60 65.00 ב'  

 20 אין 2,670 130 40% דצמבר - נובמבר 7.60 65.00 ב'  

 20 אין 3,560 130 40% ינואר 10.80 92.00 ג'  

 20 אין 3,560 110 40% מרץ - פברואר 10.80 92.00 ג'  

 20 אין 3,560 110 40% מאי - אפריל 10.80 32.30 ג'  

 15 אין 3,560 85 40% אוגוסט - יוני 10.80 32.30 ג'  

 20 אין 3,560 100 40% אוקטובר - ספטמבר 10.80 92.00 ג'  

 20 אין 3,560 130 40% דצמבר - נובמבר 10.80 92.00 ג'  

 20 אין 4,450 130 40% ינואר * - 132.00 ד'  

 20 אין 4,450 110 40% מרץ - פברואר * - 132.00 ד'  

 20 אין 4,450 110 40% מאי - אפריל * - 45.90 ד'  

 15 אין 4,450 85 40% אוגוסט - יוני * - 45.90 ד'  

 20 אין 4,450 100 40% אוקטובר - ספטמבר * - 132.00 ד'  

 20 אין 4,450 130 40% דצמבר - נובמבר * - 132.00 ד'  
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 70 אין 1,650 140 40% ספטמבר - אוגוסט 4.50 8.30 א' (1) כרוב ניצנים - 227

 70 אין 2,400 140 40% ספטמבר - אוגוסט 6.50 12.00 ב' (1)

 70 אין 3,000 140 40% ספטמבר - אוגוסט 8.10 15.00 ג' (1)

  - כרוב סיני - 326

 שטח פתוח

 20 אין 1,760 85 40% פברואר - בינואר 20 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,760 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,760 75 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,760 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,760 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,340 85 40% פברואר - בינואר 20 49.00 108.00 ב'  

 15 אין 2,340 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 58.00 108.00 ב'  

 15 אין 2,340 75 40% אוקטובר 58.00 108.00 ב'  

 20 אין 2,340 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר 58.00 108.00 ב'  

 20 אין 2,340 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 58.00 108.00 ב'  

 20 אין 3,120 85 40% פברואר - בינואר 20 70.00 152.00 ג'  

 15 אין 3,120 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 83.00 152.00 ג'  

 15 אין 3,120 75 40% אוקטובר 83.00 152.00 ג'  

 20 אין 3,120 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר 83.00 152.00 ג'  

 20 אין 3,120 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 83.00 152.00 ג'  

 20 אין 3,900 85 40% פברואר - בינואר 20 * - 216.00 ד'  

 15 אין 3,900 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 * - 216.00 ד'  

 15 אין 3,900 75 40% אוקטובר * - 216.00 ד'  

 20 אין 3,900 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר * - 216.00 ד'  

 20 אין 3,900 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 * - 216.00 ד'  

 -כרוב סיני  - 327

 בית רשת

 20 אין 1,940 85 40% פברואר - בינואר 20 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,940 75 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,940 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,940 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,580 85 40% פברואר - בינואר 20 4.10 31.60 ב'  

 15 אין 2,580 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 4.10 31.60 ב'  

 15 אין 2,580 75 40% אוקטובר 4.10 31.60 ב'  

 20 אין 2,580 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר 4.10 31.60 ב'  

 20 אין 2,580 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 4.10 31.60 ב'  

 20 אין 3,440 85 40% פברואר - בינואר 20 5.80 44.90 ג'  

 15 אין 3,440 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 5.80 44.90 ג'  

 15 אין 3,440 75 40% אוקטובר 5.80 44.90 ג'  

 20 אין 3,440 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר 5.80 44.90 ג'  

 20 אין 3,440 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 5.80 44.90 ג'  

 20 אין 4,300 85 40% פברואר - בינואר 20 * - 63.90 ד'  

 15 אין 4,300 65 40% ספטמבר - בספטמבר 15 * - 63.90 ד'  

 15 אין 4,300 75 40% אוקטובר * - 63.90 ד'  

 20 אין 4,300 90 40% בנובמבר 15 - נובמבר * - 63.90 ד'  

 20 אין 4,300 100 40% בנובמבר 25 - בנובמבר 16 * - 63.90 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול כרוב:
 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1בלבד, לפי נספחים קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב  (1)
 בלבד., בובקט, צ'יריס פרוקטורפרסקו,  ניםתאריכים אלו מיועדים לז (2)
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ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 -כרובית  - 223
 שתילה

 20 אין 1,280 100 40% אפריל - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  
 20 אין 1,280 70 40% אוגוסט - מאי 0.00 0.00 בסיסי (1)
 20 אין 1,280 50 40% אוגוסט - מאי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 20 אין 1,280 95 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  
 20 אין 1,280 105 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  
 20 אין 1,280 120 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,710 100 40% אפריל - ינואר 6.50 60.00 ב'  
 20 אין 1,710 70 40% אוגוסט - מאי 6.50 60.00 ב' (1)
 20 אין 1,710 50 40% אוגוסט - מאי 6.50 60.00 ב' (2)

 20 אין 1,710 95 40% ספטמבר 6.50 60.00 ב'  
 20 אין 1,710 105 40% אוקטובר 6.50 60.00 ב'  
 20 אין 1,710 120 40% דצמבר - נובמבר 6.50 60.00 ב'  

 20 אין 2,280 100 40% אפריל - ינואר 9.20 85.00 ג'  
 20 אין 2,280 70 40% אוגוסט - מאי 9.20 85.00 ג' (1)
 20 אין 2,280 50 40% אוגוסט - מאי 9.20 85.00 ג' (2)

 20 אין 2,280 95 40% ספטמבר 9.20 85.00 ג'  
 20 אין 2,280 105 40% אוקטובר 9.20 85.00 ג'  
 20 אין 2,280 120 40% דצמבר - נובמבר 9.20 85.00 ג'  

 20 אין 2,850 100 40% אפריל - ינואר * - 122.00 ד'  
 20 אין 2,850 70 40% אוגוסט - מאי * - 122.00 ד' (1)
 20 אין 2,850 50 40% אוגוסט - מאי * - 122.00 ד' (2)

 20 אין 2,850 95 40% ספטמבר * - 122.00 ד'  
 20 אין 2,850 105 40% אוקטובר * - 122.00 ד'  
 20 אין 2,850 120 40% דצמבר - נובמבר * - 122.00 ד'  

 -כרובית  - 220
 שתילה

 בבית רשת

 20 אין 1,530 100 40% אפריל - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  
 20 אין 1,530 70 40% אוגוסט - מאי 0.00 0.00 בסיסי (1)
 20 אין 1,530 50 40% אוגוסט - מאי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 20 אין 1,530 95 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  
 20 אין 1,530 105 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  
 20 אין 1,530 120 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 2,040 100 40% אפריל - ינואר 1.90 41.70 ב'  
 20 אין 2,040 70 40% אוגוסט - מאי 2.10 41.70 ב' (1)
 20 אין 2,040 50 40% אוגוסט - מאי 2.10 41.70 ב' (2)

 20 אין 2,040 95 40% ספטמבר 1.90 41.70 ב'  
 20 אין 2,040 105 40% אוקטובר 1.90 41.70 ב'  
 20 אין 2,040 120 40% דצמבר - נובמבר 1.90 41.70 ב'  

 20 אין 2,700 100 40% אפריל - ינואר 2.70 58.70 ג'  
 20 אין 2,700 70 40% אוגוסט - מאי 2.90 58.70 ג' (1)
 20 אין 2,700 50 40% אוגוסט - מאי 2.90 58.70 ג' (2)

 20 אין 2,700 95 40% ספטמבר 2.70 58.70 ג'  
 20 אין 2,700 105 40% אוקטובר 2.70 58.70 ג'  
 20 אין 2,700 120 40% דצמבר - נובמבר 2.70 58.70 ג'  

 20 אין 3,400 100 40% אפריל - ינואר * - 84.70 ד'  
 20 אין 3,400 70 40% אוגוסט - מאי * - 84.70 ד' (1)
 20 אין 3,400 50 40% אוגוסט - מאי * - 84.70 ד' (2)

 20 אין 3,400 95 40% ספטמבר * - 84.70 ד'  
 20 אין 3,400 105 40% אוקטובר * - 84.70 ד'  
 20 אין 3,400 120 40% דצמבר - נובמבר * - 84.70 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול כרובית:
 בלבד. , פטה מורגנה(סאמר בריזזנים אפילים )מיועד לגידול של  (1)

 בלבד. (עילםקורונה, קרטמה, זנים בכירים )מיועד לגידול של  (2)
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 לוביה
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  - לוביה - 296

 שטח פתוח

 100 יש 590 70 40% אוגוסט - אפריל 0.00 0.00 בסיסי 

 100 יש 780 70 40% אוגוסט - אפריל 0.90 4.90 ב' 

 100 יש 1,040 70 40% אוגוסט - אפריל 1.30 6.80 ג' 

 100 יש 1,300 70 40% אוגוסט - אפריל * - 9.70 ד' 

  -לוביה  - 297

 מנהרות ב

 נמוכות

 60 יש 880 70 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי 

 60 יש 1,170 70 40% פברואר - ינואר 1.30 14.40 ב' 

 60 יש 1,560 70 40% פברואר - ינואר 1.90 20.20 ג' 

 60 יש 1,950 70 40% פברואר - ינואר * - 29.00 ד' 

 לוף
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט החודש  דמי ביט / שתיל יעה  י א' זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 30 אין 1,170 140 40% דצמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי  לוף - 204

 30 אין 1,560 140 40% דצמבר - יולי 1.30 46.60 ב' 

 30 אין 2,080 140 40% דצמבר - יולי 1.80 65.60 ג' 

 30 אין 2,600 140 40% דצמבר - יולי * - 93.60 ד' 

 לפת
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 20 אין 1,130 90 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (2)  לפת - 213

 20 אין 1,130 90 40% ספטמבר - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,130 90 40% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,500 90 40% פברואר - ינואר 1.60 66.00 ב' (2) 

 20 אין 1,500 90 40% ספטמבר - מרץ 1.60 66.00 ב'  

 20 אין 1,500 90 40% דצמבר - אוקטובר 1.60 66.00 ב'  

 20 אין 2,000 90 40% פברואר - ינואר 2.20 93.00 ג' (2) 

 20 אין 2,000 90 40% ספטמבר - מרץ 2.20 93.00 ג'  

 20 אין 2,000 90 40% דצמבר - אוקטובר 2.20 93.00 ג'  

 20 אין 2,500 90 40% פברואר - ינואר * - 134.00 ד' (2) 

 20 אין 2,500 90 40% ספטמבר - מרץ * - 134.00 ד'  

 20 אין 2,500 90 40% דצמבר - אוקטובר * - 134.00 ד'  

לפת  - 216

 לזרעים

 20 אין 1,240 140 40% דצמבר - אוגוסט 2.50 24.80 א' (1)

 20 אין 1,800 140 40% דצמבר - אוגוסט 3.60 36.00 ב' (1)

 20 אין 2,250 140 40% דצמבר - אוגוסט 4.50 45.00 ג' (1)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול לפת:
 העניין.לחוזה הביטוח, לפי  2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (1)

 .בלבד מכלוא לזני מיועד (2)
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 מלונים
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 -מלון  - 110

 שטח פתוח

 30 יש 1,620 90 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 1,620 80 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 1,620 80 40% במאי 15 - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 1,620 80 40% יולי - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (1)

 30 יש 1,620 70 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (2()1)

 30 יש 2,160 90 40% מרץ 37.30 102.00 ב'  

 30 יש 2,160 80 40% אפריל 37.30 102.00 ב'  

 30 יש 2,160 80 40% במאי 15 - מאי 75.00 102.00 ב'  

 30 יש 2,160 80 40% יולי - במאי 16 8.30 102.00 ב' (1)

 30 יש 2,160 70 40% ספטמבר - אוגוסט 8.30 102.00 ב' (2()1)

 30 יש 2,880 90 40% מרץ 53.00 143.00 ג'  

 30 יש 2,880 80 40% אפריל 53.00 143.00 ג'  

 30 יש 2,880 80 40% במאי 15 - מאי 106.00 143.00 ג'  

 30 יש 2,880 80 40% יולי - במאי 16 11.70 143.00 ג' (1)

 30 יש 2,880 70 40% ספטמבר - אוגוסט 11.70 143.00 ג' (2()1)

 30 יש 3,600 90 40% מרץ * - 207.00 ד'  

 30 יש 3,600 80 40% אפריל * - 207.00 ד'  

 30 יש 3,600 80 40% במאי 15 - מאי * - 207.00 ד'  

 30 יש 3,600 80 40% יולי - במאי 16 * - 207.00 ד'  

 30 יש 3,600 70 40% ספטמבר - אוגוסט * - 207.00 ד' (2)

  -מלון  - 112

בחיפוי 

 קרקע

 30 יש 2,300 90 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 2,300 80 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 2,300 80 40% במאי 15 - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 2,300 80 40% יוני - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (1)

 30 יש 2,300 80 40% יולי 0.00 0.00 בסיסי (6)

 30 יש 2,300 70 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (2)

 30 יש 2,910 90 40% מרץ 29.00 136.00 ב'  

 30 יש 2,910 80 40% אפריל 29.00 101.00 ב'  

 30 יש 2,910 80 40% במאי 15 - מאי 59.00 119.00 ב'  

 30 יש 2,910 80 40% יוני - במאי 16 9.50 119.00 ב' (1)

 30 יש 2,910 80 40% יולי 29.00 119.00 ב' (6)

 30 יש 2,910 70 40% ספטמבר - אוגוסט 29.00 119.00 ב' (2)

 30 יש 3,880 90 40% מרץ 41.30 192.00 ג'  

 30 יש 3,880 80 40% אפריל 41.30 142.00 ג'  

 30 יש 3,880 80 40% במאי 15 - מאי 84.00 168.00 ג'  

 30 יש 3,880 80 40% יוני - במאי 16 13.60 168.00 ג' (1)

 30 יש 3,880 80 40% יולי 41.30 168.00 ג' (6)

 30 יש 3,880 70 40% ספטמבר - אוגוסט 41.30 168.00 ג' (2)

 30 יש 4,850 90 40% מרץ * - 277.00 ד'  

 30 יש 4,850 80 40% אפריל * - 206.00 ד'  

 30 יש 4,850 80 40% במאי 15 - מאי * - 242.00 ד'  

 30 יש 4,850 80 40% יוני - במאי 16 * - 242.00 ד'  

 30 יש 4,850 80 40% יולי * - 242.00 ד'  

 30 יש 4,850 70 40% ספטמבר - אוגוסט * - 242.00 ד' (2)
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  -מלון  - 117

מנהרות 

 נמוכות

 40 יש 2,300 110 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 2,300 85 40% מרץ - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 2,300 85 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 2,300 120 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (5)

 40 יש 2,300 120 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 2,910 110 40% ינואר 27.80 115.00 ב'  

 40 יש 2,910 85 40% מרץ - פברואר 27.80 115.00 ב'  

 40 יש 2,910 85 40% אפריל 7.00 115.00 ב'  

 40 יש 2,910 120 40% אוגוסט - יולי 27.80 115.00 ב' (5)

 40 יש 2,910 120 40% דצמבר - נובמבר 27.80 115.00 ב'  

 40 יש 3,880 110 40% ינואר 39.70 163.00 ג'  

 40 יש 3,880 85 40% מרץ - פברואר 39.70 163.00 ג'  

 40 יש 3,880 85 40% אפריל 10.00 163.00 ג'  

 40 יש 3,880 120 40% אוגוסט - יולי 39.70 163.00 ג' (5)

 40 יש 3,880 120 40% דצמבר - נובמבר 39.70 163.00 ג'  

 40 יש 4,850 110 40% ינואר * - 237.00 ד'  

 40 יש 4,850 85 40% מרץ - פברואר * - 237.00 ד'  

 40 יש 4,850 85 40% אפריל * - 237.00 ד'  

 40 יש 4,850 120 40% אוגוסט - יולי * - 237.00 ד' (5)

 40 יש 4,850 120 40% דצמבר - נובמבר * - 237.00 ד'  

  -מלון  - 114

 -בית רשת 

 גידול שרוע

 30 יש 4,280 90 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 4,280 80 40% אוגוסט - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 4,280 90 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 30 יש 5,520 90 40% מרץ 13.90 35.90 ב'  

 30 יש 5,520 80 40% אוגוסט - אפריל 13.90 35.90 ב'  

 40 יש 5,520 90 40% ספטמבר 13.90 35.90 ב'  

 30 יש 7,360 90 40% מרץ 19.80 50.70 ג'  

 30 יש 7,360 80 40% אוגוסט - אפריל 19.80 50.70 ג'  

 40 יש 7,360 90 40% ספטמבר 19.80 50.70 ג'  

 30 יש 9,200 90 40% מרץ * - 72.70 ד'  

 30 יש 9,200 80 40% אוגוסט - אפריל * - 72.70 ד'  

 40 יש 9,200 90 40% ספטמבר * - 72.70 ד'  

  -מלון  - 111

מנהרות 

 עבירות 

ובתי צמיחה 

 גידול שרוע

 45 יש 6,640 110 60% דצמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 8,850 110 60% דצמבר - ינואר 23.20 73.00 ב'  

 45 יש 11,800 110 60% דצמבר - ינואר 32.90 103.00 ג' (3)

 45 יש 14,750 110 60% דצמבר - ינואר * - 148.00 ד' (3)

  -מלון  - 113
מנהרות 
 עבירות 

ובתי צמיחה 
 בהדלייה

 100 יש 6,790 110 60% דצמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 100 יש 9,000 110 60% דצמבר - ינואר 21.00 52.20 ב'  

 100 יש 12,000 110 60% דצמבר - ינואר 30.00 74.20 ג' (3)

 100 יש 15,000 110 60% דצמבר - ינואר * - 106.20 ד' (3)

מלון  - 115
 -לזרעים 
מנהרות 
  עבירות

 ובתי צמיחה

 45 יש 10,010 110 60% דצמבר - ינואר 45.00 100.00 א' (4)

 45 יש 14,560 110 60% דצמבר - ינואר 66.00 146.00 ב' (4)

 45 יש 18,200 110 60% דצמבר - ינואר 82.00 182.00 ג' (4)
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מלון  - 118

 -לזרעים 

 בית רשת

 40 אין 7,700 90 40% ספטמבר - באפריל 15 48.50 74.00 א' (4)

 40 אין 11,200 90 40% ספטמבר - באפריל 15 71.00 108.00 ב' (4)

 40 אין 14,000 90 40% ספטמבר - באפריל 15 88.00 134.00 ג' (4)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול מלון:
 .טבע נותאסומסגרת ביטוח לנזקי וירוס ב ביטוחי כיסוי בתאריכים אלו אין (1)
 .ערבה, בקעת הירדן ורמת נגב בלבדתאריכים אלו מיועדים לאזורים:  (2)
 .(לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל (3)

 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1מורחב בלבד, לפי נספחים קוד גידול זה מיועד לביטוח  (4)

 .בלבד אגריל רשת תחת ובגידול בלבד הערבה לאזור מיועדים אלו תאריכים (5)

 תאריכים אלו אין כיסוי ביטוחי לנזקי וירוס במסגרת ביטוח אסונות טבע, למעט באזור הערבה.ב (6)

 מלפפון
ין)כולל  גידול קוד תסייגים  (גידולת ושיט מ וח והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  -מלפפון  - 140
 שטח פתוח

 45 יש 1,570 45 40% יולי - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (6)

 30 יש 1,570 45 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (6()1)

 45 יש 1,980 45 40% יולי - מרץ 20.70 39.90 ב' (6)

 30 יש 1,980 45 40% ספטמבר - אוגוסט 20.70 47.50 ב' (6()1)

 45 יש 2,640 45 40% יולי - מרץ 29.60 56.40 ג' (6)

 30 יש 2,640 45 40% ספטמבר - אוגוסט 29.60 67.50 ג' (6()1)

 45 יש 3,300 45 40% יולי - מרץ * - 81.40 ד'  

 30 יש 3,300 45 40% ספטמבר - אוגוסט * - 97.50 ד' (1)

מלפפון  - 144
  - לזרעים

 שטח פתוח

 10 אין 1,240 90 40% מאי 22.40 21.10 א' (5)

 10 אין 1,800 90 40% מאי 32.60 30.60 ב' (5)

 10 אין 2,250 90 40% מאי 40.70 38.30 ג' (5)

  -מלפפון  - 146
 בחיפוי 

 קרקע

 45 יש 1,730 60 40% פברואר -בפברואר 15 0.00 0.00 בסיסי (6)

 45 יש 1,730 45 40% יולי - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (6)

 30 יש 1,730 45 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (6()1)

 45 יש 2,160 60 40% פברואר -בפברואר 15 8.40 65.00 ב' (6)

 45 יש 2,160 45 40% יולי - מרץ 8.40 55.00 ב' (6)

 30 יש 2,160 45 40% ספטמבר - אוגוסט 8.40 65.00 ב' (6()1)

 45 יש 2,880 60 40% פברואר -בפברואר 15 12.00 92.00 ג' (6)

 45 יש 2,880 45 40% יולי - מרץ 12.00 77.00 ג' (6)

 30 יש 2,880 45 40% ספטמבר - אוגוסט 12.00 92.00 ג' (6()1)

 45 יש 3,600 60 40% פברואר - בפברואר 15 * - 133.00 ד'  

 45 יש 3,600 45 40% יולי - מרץ * - 111.00 ד'  

 30 יש 3,600 45 40% ספטמבר - אוגוסט * - 133.00 ד' (1)

  -מלפפון  - 147
מנהרות 

 נמוכות

 120 יש 1,940 40 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 100 יש 1,940 45 40% אפריל - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 1,940 40 %40 דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 2,460 40 40% ינואר 19.30 90.00 ב'  

 100 יש 2,460 45 40% אפריל - פברואר 19.30 90.00 ב'  

 120 יש 2,460 40 40% דצמבר - אוקטובר 19.30 90.00 ב'  

 120 יש 3,280 40 %40 ינואר 27.50 127.00 ג'  

 100 יש 3,280 45 40% אפריל - פברואר 27.50 127.00 ג'  

 120 יש 3,280 40 40% דצמבר - אוקטובר 27.50 127.00 ג'  

 120 יש 4,100 40 40% ינואר * - 184.00 ד'  

 100 יש 4,100 45 %40 אפריל - פברואר * - 184.00 ד'  

 120 יש 4,100 40 40% דצמבר - אוקטובר * - 184.00 ד'  
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 -מלפפון  - 141

מנהרות 

 עבירות 

 ובתי צמיחה

 90 יש 6,480 40 60% בפברואר 15 - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 5,180 30 60% מרץ - בפברואר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 5,180 25 60% יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 5,180 25 %60 אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 90 יש 6,480 30 60% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 6,480 40 60% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 8,640 40 60% בפברואר 15 - ינואר 183.00 252.00 ב'  

 80 יש 6,900 30 60% מרץ - בפברואר 16 146.00 204.00 ב'  

 65 יש 6,900 25 60% יוני - אפריל 146.00 204.00 ב'  

 65 יש 6,900 25 60% אוגוסט - יולי 146.00 204.00 ב' (2)

 90 יש 8,640 30 60% ספטמבר 183.00 252.00 ב'  

 90 יש 8,640 40 60% דצמבר - אוקטובר 183.00 252.00 ב'  

 90 יש 11,520 40 60% בפברואר 15 - ינואר 258.00 357.00 ג'  

 80 יש 9,200 30 60% מרץ - בפברואר 16 207.00 284.00 ג'  

 65 יש 9,200 25 60% יוני - אפריל 207.00 284.00 ג'  

 65 יש 9,200 25 60% אוגוסט - יולי 207.00 284.00 ג' (2)

 90 יש 11,520 30 60% ספטמבר 258.00 357.00 ג'  

 90 יש 11,520 40 60% דצמבר - אוקטובר 258.00 357.00 ג'  

 90 יש 14,400 40 60% בפברואר 15 - ינואר * - 512.00 ד' (3)

 80 יש 11,500 30 60% מרץ - בפברואר 16 * - 409.00 ד' (3)

 65 יש 11,500 25 60% יוני - אפריל * - 409.00 ד' (3)

 65 יש 11,500 25 60% אוגוסט - יולי * - 409.00 ד' (3()2)

 90 יש 14,400 30 60% ספטמבר * - 512.00 ד' (3)

 90 יש 14,400 40 60% דצמבר - אוקטובר * - 512.00 ד' (3)

 -מלפפון  - 143

מנהרות 

 עבירות

ובתי צמיחה 

 מיני בלבד -

 90 יש 9,000 40 60% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 70 יש 7,200 30 60% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 70 יש 7,200 30 60% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 70 יש 9,000 30 60% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 9,000 40 60% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 12,000 40 60% פברואר - ינואר 254.00 350.00 ב'  

 70 יש 9,600 30 60% יוני - מרץ 202.00 281.00 ב'  

 70 יש 9,600 30 60% אוגוסט - יולי 202.00 281.00 ב' (2)

 70 יש 12,000 30 60% אוקטובר - ספטמבר 254.00 350.00 ב'  

 90 יש 12,000 40 60% דצמבר - נובמבר 254.00 350.00 ב'  

 90 יש 16,000 40 60% פברואר - ינואר 359.00 495.00 ג'  

 70 יש 12,800 30 60% יוני - מרץ 287.00 396.00 ג'  

 70 יש 12,800 30 60% אוגוסט - יולי 287.00 396.00 ג' (2)

 70 יש 16,000 30 60% אוקטובר - ספטמבר 359.00 495.00 ג'  

 90 יש 16,000 40 60% דצמבר - נובמבר 359.00 495.00 ג'  

 90 יש 20,000 40 60% פברואר - ינואר * - 710.00 ד' (3)

 70 יש 16,000 30 60% יוני - מרץ * - 571.00 ד' (3)

 70 יש 16,000 30 60% אוגוסט - יולי * - 571.00 ד' (3()2)

 70 יש 20,000 30 60% אוקטובר - ספטמבר * - 710.00 ד' (3)

 90 יש 20,000 40 60% דצמבר - נובמבר * - 710.00 ד' (3)
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 -מלפפון  - 149

מנהרות 

 עבירות 

ובתי צמיחה 

שתילים  -

מורכבים 

 בלבד

 100 יש 7,650 40 60% בפברואר 15 - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 85 יש 6,300 35 60% מרץ - בפברואר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 6,300 30 60% יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 6,300 30 60% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 95 יש 7,650 35 60% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 100 יש 7,650 40 60% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 100 יש 10,200 40 60% בפברואר 15 - ינואר 125.00 269.00 ב'  

 85 יש 8,400 35 60% מרץ - בפברואר 16 103.00 220.00 ב'  

 65 יש 8,400 30 60% יוני - אפריל 103.00 220.00 ב'  

 65 יש 8,400 30 60% אוגוסט - יולי 103.00 220.00 ב' (2)

 95 יש 10,200 35 60% ספטמבר 125.00 269.00 ב'  

 100 יש 10,200 40 60% דצמבר - אוקטובר 125.00 269.00 ב'  

 100 יש 13,600 40 60% בפברואר 15 - ינואר 177.00 379.00 ג'  

 85 יש 11,200 35 60% מרץ - בפברואר 16 147.00 315.00 ג'  

 65 יש 11,200 30 60% יוני - אפריל 147.00 315.00 ג'  

 65 יש 11,200 30 60% אוגוסט - יולי 147.00 315.00 ג' (2)

 95 יש 13,600 35 60% ספטמבר 177.00 379.00 ג'  

 100 יש 13,600 40 60% דצמבר - אוקטובר 177.00 379.00 ג'  

 100 יש 17,000 40 60% בפברואר 15 - ינואר * - 544.00 ד' (3)

 85 יש 14,000 35 60% מרץ - בפברואר 16 * - 450.00 ד' (3)

 65 יש 14,000 30 60% יוני - אפריל * - 450.00 ד' (3)

 65 יש 14,000 30 60% אוגוסט - יולי * - 450.00 ד' (3()2)

 95 יש 17,000 35 60% ספטמבר * - 544.00 ד' (3)

 100 יש 17,000 40 60% דצמבר - אוקטובר * - 544.00 ד' (3)

  -מלפפון  -1415

בתי צמיחה 

מצע  -

 מנותק

 90 יש 6,480 40 60% בפברואר 15 - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 5,180 30 60% מרץ - בפברואר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 5,180 25 60% יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 65 יש 5,180 25 60% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 90 יש 6,480 30 60% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 6,480 40 60% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 90 יש 8,640 40 60% בפברואר 15 - ינואר 109.00 252.00 ב'  

 80 יש 6,900 30 60% מרץ - בפברואר 16 87.00 204.00 ב'  

 65 יש 6,900 25 60% יוני - אפריל 87.00 204.00 ב'  

 65 יש 6,900 25 60% אוגוסט - יולי 87.00 204.00 ב' (2)

 90 יש 8,640 30 60% ספטמבר 109.00 252.00 ב'  

 90 יש 8,640 40 60% דצמבר - אוקטובר 109.00 252.00 ב'  

 90 יש 11,520 40 60% בפברואר 15 - ינואר 155.00 357.00 ג'  

 80 יש 9,200 30 60% מרץ - בפברואר 16 124.00 284.00 ג'  

 65 יש 9,200 25 60% יוני - אפריל 124.00 284.00 ג'  

 65 יש 9,200 25 60% אוגוסט - יולי 124.00 284.00 ג' (2)

 90 יש 11,520 30 60% ספטמבר 155.00 357.00 ג'  

 90 יש 11,520 40 60% דצמבר - אוקטובר 155.00 357.00 ג'  

 90 יש 14,400 40 60% בפברואר 15 - ינואר * - 512.00 ד'  

 80 יש 11,500 30 60% מרץ - בפברואר 16 * - 409.00 ד'  

 65 יש 11,500 25 60% יוני - אפריל * - 409.00 ד'  

 65 יש 11,500 25 60% אוגוסט - יולי * - 409.00 ד' (2)

 90 יש 14,400 30 60% ספטמבר * - 512.00 ד'  

 90 יש 14,400 40 60% דצמבר - אוקטובר * - 512.00 ד'  
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 מלפפון - 145

  -לזרעים 

 בתי צמיחה

 30 יש 7,920 150 60% אפריל - פברואר 118.00 28.50 א' (5)

 30 יש 11,000 150 60% אוקטובר - אוגוסט 165.00 79.00 א' (5)

 30 יש 11,520 150 60% אפריל - פברואר 172.00 41.50 ב' (5)

 30 יש 16,000 150 60% אוקטובר - אוגוסט 240.00 115.00 ב' (5)

 30 יש 14,400 150 60% אפריל - פברואר 215.00 52.00 ג' (5)

 30 יש 20,000 150 60% אוקטובר - אוגוסט 300.00 144.00 ג' (5()4)

  -מלפפון  - 142

 בית רשת

 100 יש 4,280 40 40% אפריל - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 4,280 30 40% יוני - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 4,280 30 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (2)

 80 יש 4,280 30 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 4,280 30 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי (7)

 100 יש 5,400 40 40% אפריל - פברואר 21.00 347.00 ב'  

 80 יש 5,400 30 40% יוני - מאי 21.00 347.00 ב'  

 80 יש 5,400 30 40% אוגוסט - יולי 21.00 347.00 ב' (2)

 80 יש 5,400 30 40% ספטמבר 21.00 347.00 ב'  

 80 יש 5,400 30 40% אוקטובר 21.00 347.00 ב' (7)

 100 יש 7,200 40 40% אפריל - פברואר 30.00 492.00 ג'  

 80 יש 7,200 30 40% יוני - מאי 30.00 492.00 ג'  

 80 יש 7,200 30 40% אוגוסט - יולי 30.00 492.00 ג' (2)

 80 יש 7,200 30 40% ספטמבר 30.00 492.00 ג'  

 80 יש 7,200 30 40% אוקטובר 30.00 492.00 ג' (7)

 100 יש 9,000 40 40% אפריל - פברואר * - 707.00 ד'  

 80 יש 9,000 30 40% יוני - מאי * - 707.00 ד'  

 80 יש 9,000 30 40% אוגוסט - יולי * - 707.00 ד' (2)

 80 יש 9,000 30 40% ספטמבר * - 707.00 ד'  

 80 יש 9,000 30 40% אוקטובר * - 707.00 ד' (7)

  -מלפפון  - 148

 בתי צמיחה

 מחוממים

 150 יש 9,000 30 60% ינואר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 150 יש 12,000 30 60% ינואר - ספטמבר 33.00 147.00 ב'  

 150 יש 16,000 30 60% ינואר - ספטמבר 47.00 207.00 ג'  

 150 יש 20,000 30 60% ינואר - ספטמבר * - 297.00 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול מלפפון:

 .בלבד וגליל תחתון ערבהתאריכים אלו מיועדים ל (1)

 עמק הירדן.שאן ובית תאריכים אלו אינם מיועדים לאזור  (2)

 רמת ביטוח זו מיועדת לבתי צמיחה בלבד )לא כולל מנהרות עבירות(. (3)

 מיועדת לבתי צמיחה מחוממים בלבד. רמת ביטוח זו )בתאריכים אלו( (4)

 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (5)

 במסגרת אסונות טבע.בקוד זה אין כיסוי ביטוחי לנזקי וירוס  (6)

 בלבד הערבה לאזור מיועדים אלו תאריכים (7)
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 סויה לתעשייה
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 סויה - 340

 יהיעשתל

 10 אין 770 70 40% מאי - אפריל 0.00 0.00 בסיסי 

 10 אין 1,020 70 40% מאי - אפריל 4.40 29.10 ב' 

 10 אין 1,360 70 40% מאי - אפריל 6.30 41.00 ג' 

 10 אין 1,700 70 40% מאי - אפריל * - 58.40 ד' 

 אדום-סלק
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 20 אין 1,310 120 40% מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי   סלק אדום - 270

 20 אין 1,310 90 40% יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,310 120 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,310 120 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,310 150 40% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,740 120 40% מרץ - ינואר 7.30 84.00 ב'  

 20 אין 1,740 90 40% יוני - אפריל 7.30 42.50 ב'  

 20 אין 1,740 120 40% אוגוסט - יולי 7.30 42.50 ב'  

 20 אין 1,740 120 40% ספטמבר 7.30 84.00 ב'  

 20 אין 1,740 150 40% דצמבר - אוקטובר 7.30 84.00 ב'  

 20 אין 2,320 120 40% מרץ - ינואר 10.40 119.00 ג'  

 20 אין 2,320 90 40% יוני - אפריל 10.40 59.50 ג'  

 20 אין 2,320 120 40% אוגוסט - יולי 10.40 59.50 ג'  

 20 אין 2,320 120 40% ספטמבר 10.40 119.00 ג'  

 20 אין 2,320 150 40% דצמבר - אוקטובר 10.40 119.00 ג'  

 20 אין 2,900 120 40% מרץ - ינואר * - 170.00 ד'  

 20 אין 2,900 90 40% יוני - אפריל * - 85.50 ד'  

 20 אין 2,900 120 40% אוגוסט - יולי * - 85.50 ד'  

 20 אין 2,900 120 40% ספטמבר * - 170.00 ד'  

 20 אין 2,900 150 40% דצמבר - אוקטובר * - 170.00 ד'  

סלק  - 274

 לזרעים

 20 אין 1,240 280 40% דצמבר - אוגוסט 7.40 42.60 א' (1)

 20 אין 1,800 280 40% דצמבר - אוגוסט 10.80 62.00 ב' (1)

 20 אין 2,250 280 40% דצמבר - אוגוסט 13.50 77.00 ג' (1)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול סלק:
 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  קוד גידול זה מיועד (1)
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 סלרי
ין ושיט ת סייגים גידול( תקוד גידול )כולל מ וח רמת והערו וח  ביט וח דמי טבע נזקידמי ביט ה טבע אסונות ביט / שתיל יעה  יא חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים בעליהב ' תגמ תג ' משך  ת' ירידת ד ' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים בירידהה תגמול ביט  ' מש

 14 אין 2,880 100 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (2) סלרי  - 253

 14 אין 2,880 100 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי (3)

 14 אין 2,880 80 40% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי 

 14 אין 2,880 65 40%   יולי 0.00 0.00 בסיסי (4)

 14 אין 2,880 110 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי 

 14 אין 2,880 130 40%   אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי 

 14 אין 2,880 130 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי (5)

 14 אין 3,840 100 40%   ינואר 5.50 85.00 ב' (2)

 14 אין 3,840 100 40%   פברואר 139.00 85.00 ב' (3)

 14 אין 3,840 80 40% יוני - מרץ 5.50 85.00 ב' 

 14 אין 3,840 65 40%   יולי 5.50 85.00 ב' (4)

 14 אין 3,840 110 40% ספטמבר - אוגוסט 5.50 85.00 ב' 

 14 אין 3,840 130 40%   אוקטובר 5.50 85.00 ב' 

 14 אין 3,840 130 40% דצמבר - נובמבר 139.00 85.00 ב' (5)

 14 אין 5,400 100 40%   ינואר 8.30 124.00 ג' (2)

 14 אין 5,400 100 40%   פברואר 209.00 124.00 ג' (3)

 14 אין 5,400 80 40% יוני - מרץ 8.30 124.00 ג' 

 14 אין 5,400 65 40%   יולי 8.30 124.00 ג' (4)

 14 אין 5,400 110 40% ספטמבר - אוגוסט 8.30 124.00 ג' 

 14 אין 5,400 130 40%   אוקטובר 8.30 124.00 ג' 

 14 אין 5,400 130 40% דצמבר - נובמבר 209.00 124.00 ג' (5)

 14 אין 6,400 100 40%   ינואר * - 168.00 ד' 

 14 אין 6,400 100 40%   פברואר * - 168.00 ד' 

 14 אין 6,400 80 40% יוני - מרץ * - 168.00 ד' 

 14 אין 6,400 65 40%   יולי * - 168.00 ד' 

 14 אין 6,400 110 40% ספטמבר - אוגוסט * - 168.00 ד' 

 14 אין 6,400 130 40%   אוקטובר * - 168.00 ד' 

 14 אין 6,400 130 40% דצמבר - נובמבר * - 168.00 ד' 

סלרי  - 251

 ה ילתעשי

 20 אין 1,050 135 40% נובמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,560 135 40% נובמבר - אוגוסט 2.00 19.60 ב'  

 20 אין 2,080 135 40% נובמבר - אוגוסט 2.80 27.40 ג'  

 סלרי שורש - 211

 ופטרוזיליה 

 שורש

 20 אין 1,050 150 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,050 120 40% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,050 95 40% יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,050 120 40% אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,050 150 40% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,560 150 40% פברואר - ינואר 1.50 21.30 ב'  

 20 אין 1,560 120 40% יוני - מרץ 1.50 21.30 ב'  

 20 אין 1,560 95 40% יולי 1.50 21.30 ב'  

 20 אין 1,560 120 40% אוגוסט 1.50 21.30 ב'  

 20 אין 1,560 150 40% דצמבר - ספטמבר 1.50 21.30 ב'  

 20 אין 2,080 150 40% פברואר - ינואר 2.10 29.80 ג'  

 20 אין 2,080 120 40% יוני - מרץ 2.10 29.80 ג'  

 20 אין 2,080 95 40% יולי 2.10 29.80 ג'  

 20 אין 2,080 120 40% אוגוסט 2.10 29.80 ג'  

 20 אין 2,080 150 40% דצמבר - ספטמבר 2.10 29.80 ג'  
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סלרי  - 252

 לזרעים

 20 אין 1,380 150 40% דצמבר - אוגוסט 7.00 22.40 א' (1)

 20 אין 2,000 150 40% דצמבר - אוגוסט 10.20 32.40 ב' (1)

 20 אין 2,500 150 40% דצמבר - אוגוסט 12.80 40.50 ג' (1)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול סלרי:

 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (1

 בתאריכים אלו אין כיסוי לנזקי הפרגה. (2

מותנה בכך שהשתילים עברו תהליך חימום במשתלה ובתנאי  בתאריכים אלו כיסוי הפרגה (3
 .31.5.2023שהנזק ארע לא יאוחר מיום 

 בתאריכים אלו אין כיסוי לנזקי השחרה/ החמה בגידול סלרי ליצוא. (4

 .31.3.2023בתאריכים אלו כיסוי הפרגה מותנה בכך שהנזק ארע לא יאוחר מיום  (5

 עגבניות
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 עגבניות  - 150

 -כולל שרי 

שטח פתוח 

שתילה  -

 בלבד

 70 יש 5,070 85 40% מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (3)

 70 יש 5,070 85 40% יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי (1)

 80 יש 5,070 70 40% יולי 0.00 0.00 בסיסי (1)

 90 יש 5,070 90 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (2)

 70 יש 6,420 85 40% מרץ - ינואר 78.00 93.00 ב' (3)

 70 יש 6,420 85 40% יוני - אפריל 78.00 93.00 ב' (1)

 80 יש 6,420 70 40% יולי 78.00 234.00 ב' (1)

 90 יש 6,420 90 40% אוקטובר - ספטמבר 78.00 234.00 ב' (2)

 70 יש 8,560 85 40% מרץ - ינואר 111.00 132.00 ג' (3)

 70 יש 8,560 85 40% יוני - אפריל 111.00 132.00 ג' (1)

 80 יש 8,560 70 40% יולי 111.00 329.00 ג' (1)

 90 יש 8,560 90 40% אוקטובר - ספטמבר 111.00 329.00 ג' (2)

 70 יש 10,700 85 40% מרץ - ינואר * - 192.00 ד' (3)

 70 יש 10,700 85 40% יוני - אפריל * - 192.00 ד'  

 80 יש 10,700 70 40% יולי * - 474.00 ד'  

 90 יש 10,700 90 40% אוקטובר - ספטמבר * - 474.00 ד' (2)

  -עגבניות  - 157

מנהרות 

 נמוכות

 60 יש 3,710 100 40% מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 70 יש 3,710 135 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 3,710 120 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 4,680 100 40% מרץ - ינואר 36.80 59.00 ב'  

 70 יש 4,680 135 40% אוקטובר 36.80 104.00 ב'  

 60 יש 4,680 120 40% דצמבר - נובמבר 36.80 104.00 ב'  

 60 יש 6,240 100 40% מרץ - ינואר 52.00 83.00 ג'  

 70 יש 6,240 135 40% אוקטובר 52.00 147.00 ג'  

 60 יש 6,240 120 40% דצמבר - נובמבר 52.00 147.00 ג'  

 60 יש 7,800 100 40% מרץ - ינואר * - 119.00 ד'  

 70 יש 7,800 135 40% אוקטובר * - 210.00 ד'  

 60 יש 7,800 120 40% דצמבר - נובמבר * - 210.00 ד'  
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 -עגבניות  - 158
מנהרות 
 עבירות 

 ובתי צמיחה
לכל אזורי  -

הארץ, 
לרבות 
 פארן, 

אך למעט 
בשור 
 וערבה

 160 יש 12,850 90 60% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 9,650 80 60% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (8)

 160 יש 12,850 90 60% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (8)

 160 יש 12,850 90 60% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 18,000 90 60% פברואר - ינואר 189.00 482.00 ב'  

 120 יש 13,500 80 60% יוני - מרץ 142.00 235.00 ב' (8)

 160 יש 18,000 90 60% אוגוסט - יולי 189.00 482.00 ב' (8)

 160 יש 18,000 90 60% דצמבר - ספטמבר 189.00 482.00 ב'  

 160 יש 24,000 90 60% פברואר - ינואר 264.00 677.00 ג' (4)

 120 יש 18,000 80 60% יוני - מרץ 201.00 330.00 ג' (8()4)

 160 יש 24,000 90 60% אוגוסט - יולי 264.00 677.00 ג' (8()4)

 160 יש 24,000 90 60% דצמבר - ספטמבר 264.00 677.00 ג' (4)

 160 יש 30,000 90 60% פברואר - ינואר * - 972.00 ד' (4)

 120 יש 22,500 80 60% יוני - מרץ * - 470.00 ד' (8()4)

 160 יש 30,000 90 60% אוגוסט - יולי * - 972.00 ד' (8()4)

 160 יש 30,000 90 60% דצמבר - ספטמבר * - 972.00 ד' (4)

 160 יש 36,000 90 60% פברואר - ינואר * - 1,242.00 ה' (10()4)

 120 יש 27,000 80 60% יוני - מרץ * - 605.00 ה' (10()8()4)

 160 יש 36,000 90 60% אוגוסט - יולי * - 1,242.00 ה' (10()8()4)

 160 יש 36,000 90 60% דצמבר - ספטמבר * - 1,242.00 ה' (10()4)

 -עגבניות  - 552
מנהרות 
 עבירות

ובתי צמיחה 
בשור  -

וערבה 
 , בלבד

למעט 
 פארן

 160 יש 12,850 90 60% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 9,650 80 60% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 12,850 90 60% דצמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 18,000 90 60% פברואר - ינואר 112.00 207.00 ב'  

 120 יש 13,500 80 60% יוני - מרץ 84.00 101.00 ב'  

 160 יש 18,000 90 60% דצמבר - יולי 112.00 207.00 ב'  

 160 יש 24,000 90 60% פברואר - ינואר 159.00 287.00 ג' (4)

 120 יש 18,000 80 60% יוני - מרץ 119.00 141.00 ג' (4)

 160 יש 24,000 90 60% דצמבר - יולי 159.00 287.00 ג' (4)

 160 יש 30,000 90 60% פברואר - ינואר * - 412.00 ד' (4)

 120 יש 22,500 80 60% יוני - מרץ * - 204.00 ד' (4)

 160 יש 30,000 90 60% דצמבר - יולי * - 412.00 ד' (4)

 160 יש 36,000 90 60% פברואר - ינואר * - 527.00 ה' (10()4)

 120 יש 27,000 80 60% יוני - מרץ * - 259.00 ה' (10()4)

 160 יש 36,000 90 60% דצמבר - יולי * - 527.00 ה' (10()4)

 עגבניות  - 558
 -שרי 

מנהרות 
 עבירות 

 ובתי צמיחה
לכל אזורי  -

הארץ, 
לרבות 
 פארן, 

אך למעט 
בשור 
 וערבה

 160 יש 12,850 90 60% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 9,650 100 60% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (8)

 160 יש 12,850 90 60% דצמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 18,000 90 60% פברואר - ינואר 157.00 541.00 ב'  

 160 יש 13,500 100 60% יוני - מרץ 118.00 264.00 ב' (8)

 160 יש 18,000 90 60% דצמבר - יולי 157.00 541.00 ב'  

 160 יש 24,000 90 60% פברואר - ינואר 221.00 756.00 ג' (4)

 160 יש 18,000 100 60% יוני - מרץ 167.00 369.00 ג' (8()4)

 160 יש 24,000 90 60% דצמבר - יולי 221.00 756.00 ג' (4)

 160 יש 30,000 90 60% פברואר - ינואר * - 1,086.00 ד' (4)

 160 יש 22,500 100 60% יוני - מרץ * - 529.00 ד' (8()4)

 160 יש 30,000 90 60% דצמבר - יולי * - 1,086.00 ד' (4)

 160 יש 36,000 90 60% דצמבר - יולי * - 1,391.00 ה' (4)
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עגבניות  - 553
 -שרי 

מנהרות 
 עבירות

ובתי צמיחה 
בשור  -

וערבה 
 בלבד

למעט 
 ןפאר

 160 יש 12,850 90 60% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  
 160 יש 9,650 100 60% יוני - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  
 160 יש 12,850 90 60% דצמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 18,000 90 60% פברואר - ינואר 137.00 150.00 ב'  
 160 יש 13,500 100 60% יוני - מרץ 103.00 74.00 ב'  
 160 יש 18,000 90 60% דצמבר - יולי 137.00 150.00 ב'  

 160 יש 24,000 90 60% פברואר - ינואר 196.00 213.00 ג' (4)
 160 יש 18,000 100 60% יוני - מרץ 146.00 103.00 ג' (4)
 160 יש 24,000 90 60% דצמבר - יולי 196.00 213.00 ג' (4)

 160 יש 30,000 90 60% פברואר - ינואר * - 303.00 ד' (4)
 160 יש 22,500 100 60% יוני - מרץ * - 147.00 ד' (4)
 160 יש 30,000 90 60% דצמבר - יולי * - 303.00 ד' (4)

 160 יש 36,000 90 60% דצמבר - יולי * - 388.00 ה' (4)

עגבניות  - 653
  -לזרעים 

בתי צמיחה 
 גידול חורפי -

 90 יש 22,000 80 60% ספטמבר - אוגוסט 64.00 300.00 א' (5)

 90 יש 32,000 80 60% ספטמבר - אוגוסט 93.00 440.00 ב' (5)

 90 יש 40,000 80 60% ספטמבר - אוגוסט 116.00 550.00 ג' (5)

עגבניות  - 657
  -לזרעים 

 בתי צמיחה 

 60 יש 24,750 70 60% יוני - מרץ 72.00 198.00 א' (5)
 60 יש 36,000 70 60% יוני - מרץ 104.00 290.00 ב' (5)
 60 יש 45,000 70 60% יוני - מרץ 131.00 360.00 ג' (5)

עגבניות  - 655
  -לזרעים 

בתי צמיחה 
 מחוממים

 60 יש 37,400 90 60% מרץ - ינואר 108.00 94.00 א' (5)
 80 יש 41,250 90 60% דצמבר - אוגוסט 120.00 205.00 א' (7()5)

 60 יש 54,400 90 60% מרץ - ינואר 158.00 136.00 ב' (5)
 80 יש 60,000 90 60% דצמבר - אוגוסט 174.00 300.00 ב' (7()5)

 60 יש 68,000 90 60% מרץ - ינואר 197.00 170.00 ג' (5)
 80 יש 75,000 90 60% דצמבר - אוגוסט 220.00 375.00 ג' (7()5)

עגבניות  - 650
ניות בועג

 שרי  
ית רשת בב

נגד חרקים 
 בלבד

 120 יש 9,000 90 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (9)
 120 יש 9,000 90 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  
 100 יש 9,000 90 40% יוני - מאי 0.00 0.00 בסיסי  
 90 יש 9,000 60 40% באוגוסט 15 - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 12,000 90 40% פברואר - ינואר 101.00 131.00 ב' (9)
 120 יש 12,000 90 40% אפריל - מרץ 101.00 131.00 ב'  
 100 יש 12,000 90 40% יוני - מאי 101.00 131.00 ב'  
 90 יש 12,000 60 40% באוגוסט 15 - יולי 101.00 200.00 ב'  

 120 יש 16,000 90 40% פברואר - ינואר 144.00 185.00 ג' (9)
 120 יש 16,000 90 40% אפריל - מרץ 144.00 185.00 ג'  
 100 יש 16,000 90 40% יוני - מאי 144.00 185.00 ג'  
 90 יש 16,000 60 40% באוגוסט 15 - יולי 144.00 285.00 ג'  

 120 יש 20,000 90 40% פברואר - ינואר * - 265.00 ד' (9)
 120 יש 20,000 90 40% אפריל - מרץ * - 265.00 ד'  
 100 יש 20,000 90 40% יוני - מאי * - 265.00 ד'  
 90 יש 20,000 60 40% באוגוסט 15 - יולי * - 410.00 ד'  

עגבניות  - 651
 ניות שריבועג

בית רשת  -
נגד חרקים 

 - בלבד
 בשור,
 נגב רמת

 וערבה בלבד

 90 יש 9,000 60 40% בספטמבר 15 - באוגוסט 16 0.00 0.00 בסיסי  
 90 יש 9,000 60 40% באוקטובר 10 - בספטמבר 16 0.00 0.00 בסיסי (11)

 90 יש 12,000 60 40% בספטמבר 15 - באוגוסט 16 101.00 269.00 ב'  
 90 יש 12,000 60 40% באוקטובר 10 - בספטמבר 16 101.00 269.00 ב' (11)

 90 יש 16,000 60 40% בספטמבר 15 - באוגוסט 16 144.00 379.00 ג'  
 90 יש 16,000 60 40% באוקטובר 10 - בספטמבר 16 144.00 379.00 ג' (11)

 90 יש 20,000 60 40% בספטמבר 15 - באוגוסט 16 * - 544.00 ד'  
 90 יש 20,000 60 40% באוקטובר 10 - בספטמבר 16 * - 544.00 ד' (11)
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עגבניות  - 652
ועגבניות 

  -שרי 
בית רשת 

נגד חרקים 
  -בלבד 

בית שאן 
 ועמק הירדן

 בלבד

 60 יש 9,000 90 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 70 יש 9,000 80 40% ספטמבר - באוגוסט 16 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 12,000 90 40% פברואר 101.00 269.00 ב'  

 70 יש 12,000 80 40% ספטמבר - באוגוסט 16 101.00 269.00 ב'  

 60 יש 16,000 90 40% פברואר 144.00 379.00 ג'  

 70 יש 16,000 80 40% ספטמבר - באוגוסט 16 144.00 379.00 ג'  

 60 יש 20,000 90 40% פברואר * - 544.00 ד'  

 70 יש 20,000 80 40% ספטמבר - באוגוסט 16 * - 544.00 ד'  

עגבניות  - 155
 - תעשיה
 שתילה

 15 אין 1,580 120 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (6)

 15 אין 1,580 120 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 1,580 100 40% יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 15 אין 2,100 120 40% פברואר - ינואר 4.40 25.30 ב' (6)

 15 אין 2,100 120 40% מרץ 4.40 25.30 ב'  

 15 אין 2,100 100 40% יוני - אפריל 4.40 25.30 ב'  

 15 אין 2,800 120 40% פברואר - ינואר 6.20 35.60 ג' (6)

 15 אין 2,800 120 40% מרץ 6.20 35.60 ג'  

 15 אין 2,800 100 40% יוני - אפריל 6.20 35.60 ג'  

 15 אין 3,500 120 40% פברואר - ינואר * - 51.40 ד' (6)

 15 אין 3,500 120 40% מרץ * - 51.40 ד'  

 15 אין 3,500 100 40% יוני - אפריל * - 51.40 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול עגבניות:

 בתאריכים אלו אין כיסוי ביטוחי לנזקי וירוס במסגרת ביטוח אסונות טבע. (1)

 .ערבה ובקעת הירדן בלבדתאריכים אלו מיועדים לאזורים:  ( 2)

 הירדן, תענ"כ וערבה בלבד. עמקאלו מיועדים לאזורים: בקעת הירדן, עמק בית שאן,  תאריכים (3)

 .(לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל (4)

 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (5)

 מיועדים לאזורים: ערבה, בית שאן, עמק הירדן ובקעת הירדן בלבד.תאריכים אלו  (6)

 למבוטח הפיצוי יהיה, בנובמבר 30 לתאריך עד מחומם לגידול ביטוח מקרה בקרות (7)
 'א לחלק 8' א בסעיף כמוגדר הביטוח תגמולי מחושבים לפיו הביטוח תגמולי מסכום 80%

' ב לחלק 3' ב בסעיף כאמור שמחושב כפי הביטוח תגמולי מסכום 80% או זה ביטוח לחוזה
 .העניין לפי, זה ביטוח לחוזה

 מיועדים לאזורים: בית שאן ועמק הירדן. אינםתאריכים אלו  ( 8)

, ובתנאי שכיסוי המנהרות נמוכות במנהרות הרשת בית בתוך נשתל שהגידול בתנאי (9)
 .במרץ ולא לפני כן 1הנמוכות הוסר רק לאחר יום 

 מנותק בלבד.מצע  (10)

 .בלבד הערבה לאזור מיועדים אלו תאריכים (11)

 פול
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 70 יש 900 90 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  פול - 295
 70 יש 900 90 40% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי 

 70 יש 1,200 90 40% פברואר - ינואר 6.20 39.20 ב' 
 70 יש 1,200 90 40% דצמבר - ספטמבר 6.20 39.20 ב' 

 70 יש 1,600 90 40% פברואר - ינואר 8.80 55.20 ג' 
 70 יש 1,600 90 40% דצמבר - ספטמבר 8.80 55.20 ג' 

 70 יש 2,000 90 40% פברואר - ינואר * - 79.20 ד' 
 70 יש 2,000 90 40% דצמבר - ספטמבר * - 79.20 ד' 
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 פלפל
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  -פלפל  - 161
 , פתוח שטח

 פרט לערבה,
 ,בקעת הירדן
 עמק הירדן
ועמק בית 

 בלבד שאן

 70 יש 3,870 70 40% באוגוסט 15 - מרץ 0.00 0.00 בסיסי (13()1)

 70 יש 5,160 70 40% באוגוסט 15 - מרץ 54.00 254.00 ב' (13()1)

 70 יש 6,880 70 40% באוגוסט 15 - מרץ 77.00 359.00 ג' (13()1)

 70 יש 8,600 70 40% באוגוסט 15 - מרץ * - 514.00 ד' (1)

  -פלפל  - 168
 פתוח, שטח

לערבה, 
 ,בקעת הירדן
 עמק הירדן
ועמק בית 

 בלבד שאן

 120 יש 3,870 80 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (2)

 120 יש 5,160 80 40% ספטמבר 17.20 506.00 ב' (2)

 120 יש 6,880 80 40% ספטמבר 24.40 711.00 ג' (2)

 120 יש 8,600 80 40% ספטמבר * - 1,021.00 ד' (2)

  -פלפל  - 167

מנהרות 

 נמוכות

 80 יש 4,550 100 40% מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (3)

 80 יש 4,550 100 40% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 5,880 100 40% מרץ - ינואר 17.50 60.00 ב' (3)

 80 יש 5,880 100 40% דצמבר - אוקטובר 17.50 60.00 ב'  

 80 יש 7,840 100 40% מרץ - ינואר 25.00 84.00 ג' (3)

 80 יש 7,840 100 40% דצמבר - אוקטובר 25.00 84.00 ג'  

 80 יש 9,800 100 40% מרץ - ינואר * - 121.00 ד' (3)

 80 יש 9,800 100 40% דצמבר - אוקטובר * - 121.00 ד'  

  -פלפל  - 664

 רשת בית

 130 יש 8,330 90 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (11)

 130 יש 8,330 90 40% מאי - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 130 יש 8,330 90 40% יולי - יוני 0.00 0.00 בסיסי (10)

 130 יש 11,100 90 40% פברואר - ינואר 83.00 114.00 ב' (11)

 130 יש 11,100 90 40% מאי - מרץ 83.00 114.00 ב'  

 130 יש 11,100 90 40% יולי - יוני 83.00 114.00 ב' (10)

 130 יש 14,800 90 40% פברואר - ינואר 118.00 160.00 ג' (11)

 130 יש 14,800 90 40% מאי - מרץ 118.00 160.00 ג'  

 130 יש 14,800 90 40% יולי - יוני 118.00 160.00 ג' (10)

 130 יש 18,500 90 40% פברואר - ינואר * - 229.00 ד' (11)

 130 יש 18,500 90 40% מאי - מרץ * - 229.00 ד'  

 130 יש 18,500 90 40% יולי - יוני * - 229.00 ד' (10)

  -פלפל  - 164

 -בית רשת 

 , פארן

רמת נגב, 

בקעת 

 הירדן

 בשורו

 בלבד

 180 יש 9,450 90 40% יולי - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 180 יש 9,450 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (6)

 180 יש 12,600 90 40% יולי - יוני 28.30 669.00 ב'  

 180 יש 12,600 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט 28.30 669.00 ב' (6)

 180 יש 16,800 90 40% יולי - יוני 40.00 939.00 ג'  

 180 יש 16,800 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט 40.00 939.00 ג' (6)

 180 יש 21,000 90 40% יולי - יוני * - 1,349.00 ד'  

 180 יש 21,000 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט * - 1,349.00 ד' (6)
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  -פלפל  - 667
 -בית רשת 

 ערבה
 בלבד,
למעט 
 פארן 

 180 יש 9,450 90 40% יולי - יוני 0.00 0.00 בסיסי  
 180 יש 9,450 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  

 180 יש 12,600 90 40% יולי - יוני 28.30 294.00 ב'  
 180 יש 12,600 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט 28.30 294.00 ב'  

 180 יש 16,800 90 40% יולי - יוני 40.00 414.00 ג'  
 180 יש 16,800 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט 40.00 414.00 ג'  

 180 יש 21,000 90 40% יולי - יוני * - 599.00 ד'  
 180 יש 21,000 90 40% בספטמבר 15 - אוגוסט * - 599.00 ד'  

  -פלפל  - 163
מנהרות 
  עבירות

 ובתי צמיחה

 160 יש 12,600 110 60% מאי - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (9)

 160 יש 12,600 110 60% יולי - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 160 יש 12,600 110 60% דצמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (9)

 160 יש 16,800 110 60% מאי - ינואר 342.00 254.00 ב' (9)

 160 יש 16,800 110 60% יולי - יוני 342.00 404.00 ב'  

 160 יש 16,800 110 60% דצמבר - אוגוסט 342.00 502.00 ב' (9)

 160 יש 22,400 110 60% מאי - ינואר 482.00 354.00 ג' (9()4)

 160 יש 22,400 110 60% יולי - יוני 482.00 564.00 ג' (4)

 160 יש 22,400 110 60% דצמבר - אוגוסט 482.00 707.00 ג' (9()4)

 160 יש 28,000 110 60% מאי - ינואר * - 509.00 ד' (9()4)

 160 יש 28,000 110 60% יולי - יוני * - 814.00 ד' (4)

 160 יש 28,000 110 60% דצמבר - אוגוסט * - 1,017.00 ד' (9()4)

 160 יש 30,000 110 60% מאי - ינואר * - 579.00 ה' (9()5)

 160 יש 30,000 110 60% יולי - יוני * - 919.00 ה' (5)

 160 יש 30,000 110 60% דצמבר - אוגוסט * - 1,152.00 ה' (9()5)

 -פלפל  - 162
 מנהרות
 עבירות 

ובתי צמיחה 
 , פארן -

רמת נגב, 
בקעת 
הירדן 
ובשור 
 בלבד

 60 יש 12,600 110 60% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (12)

 180 יש 12,600 90 60% ספטמבר - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 16,800 110 60% ינואר 37.00 363.00 ב' (12)

 180 יש 16,800 90 60% ספטמבר - יוני 37.00 363.00 ב'  

 60 יש 22,400 110 60% ינואר 53.00 513.00 ג' (12()4)

 180 יש 22,400 90 60% ספטמבר - יוני 53.00 513.00 ג' (4)

 60 יש 28,000 110 60% ינואר * - 733.00 ד' (12()4)

 180 יש 28,000 90 60% ספטמבר - יוני * - 733.00 ד' (4)

 60 יש 30,000 110 60% ינואר * - 833.00 ה' (12()5)

 180 יש 30,000 90 60% ספטמבר - יוני * - 833.00 ה' (5)

 -פלפל  - 666
מנהרות 
 עבירות 

ובתי צמיחה 
 ערבה -

 בלבד,
למעט 

 פארן

 60 יש 12,600 110 60% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 180 יש 12,600 90 60% ספטמבר - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 12,600 110 60% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 16,800 110 60% ינואר 37.00 135.00 ב'  

 180 יש 16,800 90 60% ספטמבר - יוני 37.00 135.00 ב'  

 60 יש 16,800 110 60% דצמבר - בדצמבר 16 37.00 135.00 ב'  

 60 יש 22,400 110 60% ינואר 53.00 189.00 ג' (4)

 180 יש 22,400 90 60% ספטמבר - יוני 53.00 189.00 ג' (4)

 60 יש 22,400 110 60% דצמבר - בדצמבר 16 53.00 189.00 ג' (4)

 60 יש 28,000 110 60% ינואר * - 274.00 ד' (4)

 180 יש 28,000 90 60% ספטמבר - יוני * - 274.00 ד' (4)

 60 יש 28,000 110 60% דצמבר - בדצמבר 16 * - 274.00 ד' (4)

 60 יש 30,000 110 60% ינואר * - 309.00 ה' (5)

 180 יש 30,000 90 60% ספטמבר - יוני * - 309.00 ה' (5)

 60 יש 30,000 110 60% דצמבר - בדצמבר 16 * - 309.00 ה' (5)
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פלפל  - 165

 לתעשיה

 ולזרעים

 40 יש 1,240 120 40% יולי - מרץ 10.50 14.30 א' (8)

 40 יש 1,800 120 40% יולי - מרץ 15.30 20.70 ב' (8)

 40 יש 2,250 120 40% יולי - מרץ 19.10 25.90 ג' (8)

פלפל  - 665

 -לזרעים 

 בתי צמיחה

 30 יש 26,400 150 60% מרץ - פברואר 108.00 92.00 א' (8)

 30 יש 26,400 150 60% אוקטובר - אוגוסט 108.00 185.00 א' (8)

 30 יש 38,400 150 60% מרץ - פברואר 157.00 134.00 ב' (8)

 30 יש 38,400 150 60% אוקטובר - אוגוסט 157.00 270.00 ב' (8)

 30 יש 43,000 150 60% מרץ - פברואר 176.00 151.00 ג' (8)

 30 יש 48,000 150 60% אוקטובר - אוגוסט 197.00 335.00 ג' (8()7)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול פלפל:

 בדצמבר, למעט במקרים בהם כוסה השטח ברשת. 15יום ב יסתיים הביטוח (1)

מקרים בהם כוסה בבדצמבר, למעט  15 יוםבישובים: פארן ובאר צופר יסתיים הביטוח ב (2)
 השטח ברשת.

 .ועמק בית שאן , עמק הירדןבקעת הירדן ,פרט לערבהתאריכים אלו מיועדים לכל אזורי הארץ  (3)

 .(לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל (4)

 בלבד )לא כולל מנהרות עבירות(.וחריף  פלרמו  ,רמת ביטוח זו מיועדת לזנים רמירו (5)

 .ובקעת הירדן בלבד תאריכים אלו מיועדים לפארן (6)

 לבתי צמיחה מחוממים בלבד.רמת ביטוח זו )בתאריכים אלו( מיועדת  (7)

 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (8)

 ינואר.ב 31לנובמבר עד  15באזור חוף כרמל לא ניתן לבטח קוד זה בין התאריכים  (9)

 ד.תאריכים מיועדים לכל אזורי הארץ למעט ערבה, פארן, רמת נגב, בקעת הירדן ובשור בלב (10)

 המנהרות שכיסוי ובתנאי, נמוכות במנהרות הרשת בית בתוך נשתל שהגידול בתנאי (11)
 .כן לפני ולא במרץ 1 יום לאחר רק הוסר הנמוכות

 תאריכים אלו מיועדים לאזור פארן בלבד. (12)

 בתאריכים אלו אין כיסוי ביטוחי לנזקי וירוס במסגרת ביטוח אסונות טבע. (13)

 פפריקה
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 פפריקה  - 166

שתילה 

 בלבד

 45 אין 1,710 150 40% אפריל - מרץ 7.90 9.60 א' (2)

 45 אין 2,480 150 40% אפריל - מרץ 11.40 13.90 ב' (2)

 45 אין 3,100 150 40% אפריל - מרץ 14.30 17.40 ג' (2)

 פפריקה - 169

זריעה 

 בלבד

 50 אין 1,710 230 40% אפריל - מרץ 6.30 16.20 א' (2()1)

 50 אין 1,710 230 40% אוקטובר 6.30 16.20 א' (3()2)

 50 אין 2,480 230 40% אפריל - מרץ 9.20 23.60 ב' (2()1)

 50 אין 2,480 230 40% אוקטובר 9.20 23.60 ב' (3()2)

 50 אין 3,100 230 40% אפריל - מרץ 11.50 29.50 ג' (2()1)

 50 אין 3,100 230 40% אוקטובר 11.50 29.50 ג' (3()2)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול פפריקה:
 .2023בנובמבר  15ביום הביטוח בכל מקרה יסתיים  (1)
 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (2)

 תאריכים אלו מיועדים לאזור הערבה בלבד. (3)
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 פרסניפ
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבעדמי  נזקי טבעדמי ביט ה ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 80 אין 2,030 180 40% אוקטובר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי   פרסניפ - 217

 80 אין 2,700 180 40% אוקטובר - ספטמבר 2.50 37.20 ב'  

 80 אין 3,600 180 40% אוקטובר - ספטמבר 3.60 52.60 ג'  

 80 אין 4,500 180 40% אוקטובר - ספטמבר * - 75.60 ד'  

 צנונית
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

צנונית  - 272

 גמדית

 10 אין 1,440 40 50% דצמבר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 1,920 40 50% דצמבר - ינואר 25.50 19.70 ב'  

 10 אין 2,560 40 50% דצמבר - ינואר 36.00 27.70 ג'  

 10 אין 3,200 40 50% דצמבר - ינואר * - 39.80 ד'  

 -צנונית  - 277

 שוק מקומי

 10 אין 1,130 70 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 1,130 50 40% ספטמבר - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 1,130 80 40% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 1,500 70 40% פברואר - ינואר 5.40 24.50 ב'  

 10 אין 1,500 50 40% ספטמבר - מרץ 5.40 24.50 ב'  

 10 אין 1,500 80 40% דצמבר - אוקטובר 5.40 24.50 ב'  

 10 אין 2,000 70 40% פברואר - ינואר 7.60 34.50 ג'  

 10 אין 2,000 50 40% ספטמבר - מרץ 7.60 34.50 ג'  

 10 אין 2,000 80 40% דצמבר - אוקטובר 7.60 34.50 ג'  

 10 אין 2,500 70 40% פברואר - ינואר * - 49.50 ד'  

 10 אין 2,500 50 40% ספטמבר - מרץ * - 49.50 ד'  

 10 אין 2,500 80 40% דצמבר - אוקטובר * - 49.50 ד'  

 צנון
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

צנון אדום  - 271

 ולבן

 20 אין 1,130 60 40% ספטמבר - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,130 90 40% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 20 אין 1,500 60 40% ספטמבר - מרץ 4.20 30.60 ב'  

 20 אין 1,500 90 40% דצמבר - אוקטובר 4.20 30.60 ב'  

 20 אין 2,000 60 40% ספטמבר - מרץ 5.90 43.10 ג'  

 20 אין 2,000 90 40% דצמבר - אוקטובר 5.90 43.10 ג'  

 20 אין 2,500 60 40% ספטמבר - מרץ * - 62.10 ד'  

 20 אין 2,500 90 40% דצמבר - אוקטובר * - 62.10 ד'  

צנון / צנונית  - 276

 לזרעים

 20 אין 1,070 280 40% נובמבר - אוגוסט 4.20 32.10 א' (1)

 20 אין 1,560 280 40% נובמבר - אוגוסט 6.10 46.80 ב' (1)

 20 אין 1,950 280 40% נובמבר - אוגוסט 7.60 59.00 ג' (1)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול צנון:
 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (1)
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 קולרבי
ין)כולל  גידול קוד תסייגים  (גידולת ושיט מ וח והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  - קולרבי - 350

 שטח פתוח

 14 אין 2,630 100 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,630 90 40% מרץ - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,630 70 40% ספטמבר - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,630 90 40% נובמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 2,630 100 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 3,510 100 40% ינואר 2.80 330.00 ב'  

 10 אין 3,510 90 40% מרץ - פברואר 2.80 330.00 ב'  

 10 אין 3,510 70 40% ספטמבר - אפריל 2.80 330.00 ב'  

 10 אין 3,510 90 40% נובמבר - אוקטובר 2.80 330.00 ב'  

 14 אין 3,510 100 40% דצמבר 2.80 330.00 ב'  

 14 אין 4,680 100 40% ינואר 4.00 470.00 ג'  

 10 אין 4,680 90 40% מרץ - פברואר 4.00 470.00 ג'  

 10 אין 4,680 70 40% ספטמבר - אפריל 4.00 470.00 ג'  

 10 אין 4,680 90 40% נובמבר - אוקטובר 4.00 470.00 ג'  

 14 אין 4,680 100 40% דצמבר 4.00 470.00 ג'  

 14 אין 5,850 100 40% ינואר * - 670.00 ד'  

 10 אין 5,850 90 40% מרץ - פברואר * - 670.00 ד'  

 10 אין 5,850 70 40% ספטמבר - אפריל * - 670.00 ד'  

 10 אין 5,850 90 40% נובמבר - אוקטובר * - 670.00 ד'  

 14 אין 5,850 100 40% דצמבר * - 670.00 ד'  

 - קולרבי - 351

 בית רשת

 14 אין 2,630 100 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,630 90 40% מרץ - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,630 70 40% ספטמבר - אפריל 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,630 90 40% נובמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 2,630 100 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 3,510 100 40% ינואר 2.80 43.40 ב'  

 10 אין 3,510 90 40% מרץ - פברואר 2.80 43.40 ב'  

 10 אין 3,510 70 40% ספטמבר - אפריל 2.80 43.40 ב'  

 10 אין 3,510 90 40% נובמבר - אוקטובר 2.80 43.40 ב'  

 14 אין 3,510 100 40% דצמבר 2.80 43.40 ב'  

 14 אין 4,680 100 40% ינואר 4.00 60.40 ג'  

 10 אין 4,680 90 40% מרץ - פברואר 4.00 60.40 ג'  

 10 אין 4,680 70 40% ספטמבר - אפריל 4.00 60.40 ג'  

 10 אין 4,680 90 40% נובמבר - אוקטובר 4.00 60.40 ג'  

 14 אין 4,680 100 40% דצמבר 4.00 60.40 ג'  

 14 אין 5,850 100 40% ינואר * - 87.40 ד'  

 10 אין 5,850 90 40% מרץ - פברואר * - 87.40 ד'  

 10 אין 5,850 70 40% ספטמבר - אפריל * - 87.40 ד'  

 10 אין 5,850 90 40% נובמבר - אוקטובר * - 87.40 ד'  

 14 אין 5,850 100 40% דצמבר * - 87.40 ד'  
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 שואיק
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 שוא יק - 170

ודלעת 

 -ערמונים 

  שטח פתוח

 45 יש 1,580 50 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 1,580 50 40% במאי 15 - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 1,580 50 40% יוני - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (5)

 45 יש 1,580 50 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (5()2)

 45 יש 2,100 50 40% אפריל - מרץ 10.90 24.00 ב'  

 45 יש 2,100 50 40% במאי 15 - מאי 10.90 24.00 ב'  

 45 יש 2,100 50 40% יוני - במאי 16 7.70 24.00 ב' (5)

 45 יש 2,100 50 40% אוגוסט - יולי 7.70 24.00 ב' (5()2)

 45 יש 2,800 50 40% אפריל - מרץ 15.40 33.80 ג'  

 45 יש 2,800 50 40% במאי 15 - מאי 15.40 33.80 ג'  

 45 יש 2,800 50 40% יוני - במאי 16 10.90 33.80 ג' (5)

 45 יש 2,800 50 40% אוגוסט - יולי 10.90 33.80 ג' (5()2)

 45 יש 3,500 50 40% אפריל - מרץ * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% במאי 15 - מאי * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% יוני - במאי 16 * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% אוגוסט - יולי * - 48.60 ד' (2)

 שוא יק - 175

ודלעת 

  - ערמונים

 תחת 

 כיסוי אגריל

 45 יש 1,580 50 40% אפריל - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 1,580 50 40% במאי 15 - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 1,580 50 40% יוני - במאי 16 0.00 0.00 בסיסי (5)

 45 יש 1,580 50 40% אוגוסט - יולי 0.00 0.00 בסיסי (5)

 45 יש 1,580 50 40% בספטמבר 15 - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (5)

 45 יש 2,100 50 40% אפריל - מרץ 9.80 24.00 ב'  

 45 יש 2,100 50 40% במאי 15 - מאי 9.80 24.00 ב'  

 45 יש 2,100 50 40% יוני - במאי 16 6.80 24.00 ב' (5)

 45 יש 2,100 50 40% אוגוסט - יולי 6.80 24.00 ב' (5)

 45 יש 2,100 50 40% בספטמבר 15 - ספטמבר 6.80 120.00 ב' (5)

 45 יש 2,800 50 40% אפריל - מרץ 13.90 33.80 ג'  

 45 יש 2,800 50 40% במאי 15 - מאי 13.90 33.80 ג'  

 45 יש 2,800 50 40% יוני - במאי 16 9.70 33.80 ג' (5)

 45 יש 2,800 50 40% אוגוסט - יולי 9.70 33.80 ג' (5)

 45 יש 2,800 50 40% בספטמבר 15 - ספטמבר 9.70 169.00 ג' (5)

 45 יש 3,500 50 40% אפריל - מרץ * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% במאי 15 - מאי * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% יוני - במאי 16 * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% אוגוסט - יולי * - 48.60 ד'  

 45 יש 3,500 50 40% בספטמבר 15 - ספטמבר * - 243.00 ד'  

שוא יק - 178
ודלעת 

 -ערמונים 
שטח פתוח 

בית שאן,  -
 עמק הירדן,

 ערבה, 
 הירדן בקעת

חבל הבשור ו
  בלבד

 50 יש 1,580 50 %40 בספטמבר 15 - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 1,580 50 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 50 יש 2,100 50 %40 בספטמבר 15 - וליי 33.00 36.60 ב'  

 40 יש 2,100 50 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 16 33.00 36.60 ב'  

 50 יש 2,800 50 %40 בספטמבר 15 - וליי 47.00 51.80 ג'  

 40 יש 2,800 50 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 16 47.00 51.80 ג'  

 50 יש 3,500 50 40% בספטמבר 15 - וליי * - 73.80 ד'  

 40 יש 3,500 50 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 16 * - 73.80 ד'  
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 שוא יק - 171
ודלעת 

 - ערמונים
מנהרות 

 נמוכות

 40 יש 2,700 60 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 45 יש 2,700 55 40% אפריל - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 2,700 50 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (4)

 70 יש 2,700 60 40% נובמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי (4)

 70 יש 2,700 60 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 40 יש 3,600 60 40% ינואר 14.80 254.00 ב'  

 45 יש 3,600 55 40% אפריל - פברואר 14.80 254.00 ב'  

 40 יש 3,600 50 40% ספטמבר 14.80 254.00 ב' (4)

 70 יש 3,600 60 40% נובמבר - אוקטובר 14.80 254.00 ב' (4)

 70 יש 3,600 60 40% דצמבר 14.80 254.00 ב'  

 40 יש 4,800 60 40% ינואר 21.10 354.00 ג'  

 45 יש 4,800 55 40% אפריל - פברואר 21.10 354.00 ג'  

 40 יש 4,800 50 40% ספטמבר 21.10 354.00 ג' (4)

 70 יש 4,800 60 40% נובמבר - אוקטובר 21.10 354.00 ג' (4)

 70 יש 4,800 60 40% דצמבר 21.10 354.00 ג'  

 40 יש 6,000 60 40% ינואר * - 509.00 ד'  

 45 יש 6,000 55 40% אפריל - פברואר * - 509.00 ד'  

 40 יש 6,000 50 40% ספטמבר * - 509.00 ד' (4)

 70 יש 6,000 60 40% נובמבר - אוקטובר * - 509.00 ד' (4)

 70 יש 6,000 60 40% דצמבר * - 509.00 ד'  

 שוא יק - 172
ודלעת 

 -ערמונים 
מנהרות 
 עבירות 

 ובתי צמיחה

 100 יש 4,500 40 60% אפריל - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 80 יש 4,500 30 60% ספטמבר - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 120 יש 4,500 40 60% דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 100 יש 6,000 40 60% אפריל - ינואר 13.30 139.00 ב'  

 80 יש 6,000 30 60% ספטמבר - מאי 13.30 139.00 ב'  

 120 יש 6,000 40 60% דצמבר - אוקטובר 13.30 139.00 ב'  

 100 יש 8,000 40 60% אפריל - ינואר 18.90 194.00 ג'  

 80 יש 8,000 30 60% ספטמבר - מאי 18.90 194.00 ג'  

 120 יש 8,000 40 60% דצמבר - אוקטובר 18.90 194.00 ג'  

 100 יש 10,000 40 60% אפריל - ינואר * - 279.00 ד' (1)

 80 יש 10,000 30 60% ספטמבר - מאי * - 279.00 ד' (1)

 120 יש 10,000 40 60% דצמבר - אוקטובר * - 279.00 ד' (1)

שוא יק - 174
 -לזרעים 
מנהרות 
 עבירות 

 ובתי צמיחה

 100 יש 5,500 40 60% אפריל - מרץ 27.00 55.00 א' (3)

 100 יש 8,000 40 60% אפריל - מרץ 39.20 80.00 ב' (3)

 100 יש 10,000 40 60% אפריל - מרץ 49.00 100.00 ג' (3)

 שוא יק - 173
ודלעת 

  -ערמונים 
 בית רשת

 45 יש 3,150 50 %40 באוקטובר 15 - מרץ 0.00 0.00 בסיסי  
 45 יש 4,200 50 %40 באוקטובר 15 - מרץ 9.40 70.00 ב'  
 45 יש 5,600 50 %40 באוקטובר 15 - מרץ 13.30 99.00 ג'  

 45 יש 7,000 50 %40 באוקטובר 15 - מרץ * - 142.00 ד'  

 :פירוט הסייגים וההערות לגידול קישוא
 (.לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל ( 1)
עמק הירדן, הערבה, בקעת הירדן תאריכים אלו מיועדים לכל אזורי הארץ פרט לבית שאן,  ( 2)

 וחבל הבשור.
 לחוזה הביטוח, לפי העניין. 2-ו 1קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  (3)

 , בית שאן, עמק הירדן וחבל הבשורבקעת הירדן, הערבה יםתאריכים אלו מיועדים לאזור (4)
 בלבד.

 .וס במסגרת ביטוח אסונות טבעבתאריכים אלו אין כיסוי ביטוחי לנזקי ויר (5)
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 שום
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  שום - 201
 פרט לצפון 
 רמת הגולן

 30 אין 2,750 200 40% נובמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 30 אין 3,660 200 40% נובמבר - ספטמבר 28.60 15.00 ב'  

 30 אין 4,880 200 40% נובמבר - ספטמבר 40.80 21.10 ג'  

 30 אין 6,100 200 40% נובמבר - ספטמבר * - 30.30 ד'  

 לריבוי שום  - 218
ערבה 
 בלבד

 30 אין 3,850 200 40% נובמבר - ספטמבר 15.00 25.00 א' (1)

 30 אין 5,600 200 40% נובמבר - ספטמבר 21.80 36.40 ב' (1)

 30 אין 7,000 200 40% נובמבר - ספטמבר 27.30 45.50 ג' (1)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול שום:
 לחוזה הביטוח, לפי העניין, 2-ו 1זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  קוד גידול (1)

 ולאזור הערבה בלבד.

 שומר
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 14 אין 1,280 100 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי   שומר - 205

 14 אין 1,280 100 40% דצמבר - יוני 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 1,710 100 40% פברואר - ינואר 2.10 37.80 ב'  

 14 אין 1,710 100 40% דצמבר - יוני 2.10 37.80 ב'  

 14 אין 2,280 100 40% פברואר - ינואר 3.00 53.60 ג'  

 14 אין 2,280 100 40% דצמבר - יוני 3.00 53.60 ג'  

 14 אין 2,850 100 40% פברואר - ינואר * - 76.60 ד'  

 14 אין 2,850 100 40% דצמבר - יוני * - 76.60 ד'  

  -שומר  - 215
בקעת 
 הירדן 
ועמק 
 הירדן 
 בלבד

 14 אין 1,280 100 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 1,280 100 40% דצמבר - נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 14 אין 1,710 100 40% פברואר - ינואר 1.90 28.00 ב'  

 14 אין 1,710 100 40% דצמבר - נובמבר 1.90 28.00 ב'  

 14 אין 2,280 100 40% פברואר - ינואר 2.70 39.40 ג'  

 14 אין 2,280 100 40% דצמבר - נובמבר 2.70 39.40 ג'  

 14 אין 2,850 100 40% פברואר - ינואר * - 56.80 ד'  

 14 אין 2,850 100 40% דצמבר - נובמבר * - 56.80 ד'  

 שעועית
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 - שעועית - 280
 שטח פתוח

 70 יש 940 80 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי  
 60 יש 940 60 40% ספטמבר - מאי 0.00 0.00 בסיסי  

 70 יש 1,290 80 40% אפריל 2.10 7.40 ב'  
 60 יש 1,290 60 40% ספטמבר - מאי 2.10 7.40 ב'  

 70 יש 1,720 80 40% אפריל 2.90 10.40 ג'  
 60 יש 1,720 60 40% ספטמבר - מאי 2.90 10.40 ג'  

 70 יש 2,150 80 40% אפריל * - 15.00 ד'  
 60 יש 2,150 60 40% ספטמבר - מאי * - 15.00 ד'  

 -שעועית  - 283
 שטח פתוח

 , ערבה -
  עמק הירדן
ובית שאן 

 בלבד

 60 יש 940 80 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  
 80 יש 940 90 40% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 60 יש 1,290 80 40% פברואר - ינואר 2.10 42.80 ב'  
 80 יש 1,290 90 40% דצמבר - ספטמבר 2.10 42.80 ב'  

 60 יש 1,720 80 40% פברואר - ינואר 3.00 59.80 ג'  
 80 יש 1,720 90 40% דצמבר - ספטמבר 3.00 59.80 ג'  

 60 יש 2,150 80 40% פברואר - ינואר * - 85.80 ד'  
 80 יש 2,150 90 40% דצמבר - ספטמבר * - 85.80 ד'  
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 -שעועית  - 281

מנהרות 

 נמוכות

 15 יש 1,170 60 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 15 יש 1,560 60 40% ינואר 2.90 31.90 ב'  

 15 יש 2,080 60 40% ינואר 4.10 44.90 ג'  

 15 יש 2,600 60 40% ינואר * - 64.90 ד'  

  -שעועית  - 282

מנהרות 

 עבירות 

 צמיחה תיוב

 150 יש 4,770 70 60% דצמבר - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 150 יש 4,770 70 60% ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 150 יש 6,360 70 60% דצמבר - ספטמבר 23.90 144.00 ב'  

 150 יש 6,360 70 60% ינואר 23.90 144.00 ב'  

 150 יש 8,480 70 60% דצמבר - ספטמבר 33.90 203.00 ג'  

 150 יש 8,480 70 60% ינואר 33.90 203.00 ג'  

 150 יש 10,600 70 60% דצמבר - ספטמבר * - 293.00 ד'  

 150 יש 10,600 70 60% ינואר * - 293.00 ד'  

 -שעועית  - 284

יה ילתעש

ולשיווק טרי 

 בקטיף מכני

 10 אין 810 70 40% מאי - פברואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 950 60 40% ספטמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 1,080 70 40% מאי - פברואר 4.10 33.10 ב'  

 10 אין 1,260 60 40% ספטמבר - יולי 4.70 38.60 ב'  

 10 אין 1,440 70 40% מאי - פברואר 5.80 46.60 ג'  

 10 אין 1,680 60 40% ספטמבר - יולי 6.70 54.30 ג'  

 10 אין 1,800 70 40% מאי - פברואר * - 66.60 ד'  

 10 אין 2,100 60 40% ספטמבר - יולי * - 78.30 ד'  

 שדה-תות
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

- שדה-תות - 187

מנהרות 

 נמוכות

 160 יש 10,000 60 40% בספטמבר 25 - בספטמבר 5 0.00 0.00 בסיסי (3()2)

 130 יש 10,000 90 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 26 0.00 0.00 בסיסי (3()2)

 160 יש 13,260 60 40% בספטמבר 25 - בספטמבר 5 10.50 326.00 ב' (3()2)

 130 יש 13,260 90 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 26 10.50 326.00 ב' (3()2)

 160 יש 17,680 60 40% בספטמבר 25 - בספטמבר 5 14.90 461.00 ג' (3()2)

 130 יש 17,680 90 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 26 14.90 461.00 ג' (3()2)

 160 יש 22,100 60 40% בספטמבר 25 - בספטמבר 5 * - 661.00 ד' (3()2)

 130 יש 22,100 90 40% באוקטובר 20 - בספטמבר 26 * - 661.00 ד' (3()2)

  -תות שדה  - 189

מנהרות 

 עבירות 

 ובתי צמיחה

 130 יש 12,000 60 60% באוקטובר 20 - בספטמבר 5 0.00 0.00 בסיסי (3)

 130 יש 21,840 60 60% באוקטובר 20 - בספטמבר 5 18.50 199.00 ב' (3)

 130 יש 29,120 60 60% באוקטובר 20 - בספטמבר 5 25.80 274.00 ג' (3()1)

 130 יש 36,400 60 60% באוקטובר 20 - בספטמבר 5 * - 389.00 ד' (3()1)

 וההערות לגידול תות שדה:פירוט הסייגים 

 (.לא כולל מנהרות עבירות)בתי צמיחה בלבד רמת ביטוח זו מיועדת ל (1)

 הביטוח מקרה קרות שבמועד בתנאי רק יוכר 15.11.2022 יום לאחר שאירע ביטוח מקרה (2)
 .פלסטיק ביריעת במלואו מכוסה היה המבוטח הגידול

 .למרץ 31בכל מקרה יסתיים הביטוח ביום  (3)
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  תירס
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

  -תירס  - 266

חיפוי ב

 קרקע

 10 אין 680 120 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 680 130 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 680 130 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 900 120 40% ינואר 1.00 8.50 ב' (8()1)

 10 אין 900 130 40% פברואר 1.00 8.50 ב' (8()1)

 10 אין 900 130 40% דצמבר 1.00 8.50 ב' (8()1)

 10 אין 1,200 120 40% ינואר 1.40 12.00 ג' (8()1)

 10 אין 1,200 130 40% פברואר 1.40 12.00 ג' (8()1)

 10 אין 1,200 130 40% דצמבר 1.40 12.00 ג' (8()1)

 10 אין 1,500 120 40% ינואר * - 17.20 ד' (8()1)

 10 אין 1,500 130 40% פברואר * - 17.20 ד' (8()1)

 10 אין 1,500 130 40% דצמבר * - 17.20 ד' (8()1)

 -תירס  - 267

מנהרות 

 נמוכות 

 10 אין 680 120 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 680 130 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 680 130 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 900 120 40% ינואר 1.80 8.40 ב' (8()1)

 10 אין 900 130 40% פברואר 1.80 8.40 ב' (8()1)

 10 אין 900 130 40% דצמבר 1.80 8.40 ב' (8()1)

 10 אין 1,200 120 40% ינואר 2.50 11.80 ג' (8()1)

 10 אין 1,200 130 40% פברואר 2.50 11.80 ג' (8()1)

 10 אין 1,200 130 40% דצמבר 2.50 11.80 ג' (8()1)

 10 אין 1,500 120 40% ינואר * - 16.80 ד' (8()1)

 10 אין 1,500 130 40% פברואר * - 16.80 ד' (8()1)

 10 אין 1,500 130 40% דצמבר * - 16.80 ד' (8()1)

  -תירס  - 264

  -אביב 

 שטח פתוח

 10 אין 650 120 40% פברואר 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 650 110 40% מרץ 0.00 0.00 בסיסי (8)

 10 אין 650 90 40% אפריל 0.00 0.00 בסיסי (8()2)

 10 אין 740 80 40% מאי 0.00 0.00 בסיסי (8()7()2)

 10 אין 870 120 40% פברואר 1.00 8.40 ב' (8()1)

 10 אין 870 110 40% מרץ 1.00 8.40 ב' (8)

 10 אין 870 90 40% אפריל 1.00 8.40 ב' (8()2)

 10 אין 990 80 40% מאי 1.10 9.50 ב' (8()7()2)

 10 אין 1,160 120 40% פברואר 1.40 11.80 ג' (8()1)

 10 אין 1,160 110 40% מרץ 1.40 11.80 ג' (8)

 10 אין 1,160 90 40% אפריל 1.40 11.80 ג' (8()2)

 10 אין 1,320 80 40% מאי 1.50 13.30 ג' (8()7()2)

 10 אין 1,450 120 40% פברואר * - 16.90 ד' (8()1)

 10 אין 1,450 110 40% מרץ * - 16.90 ד' (8)

 10 אין 1,450 90 40% אפריל * - 16.90 ד' (8()2)

 10 אין 1,650 80 40% מאי * - 19.10 ד' (8()7()2)
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  -תירס  - 265

 -קיץ 

 שטח פתוח

 10 אין 740 80 40% יוני 0.00 0.00 בסיסי (8()7()2)

 10 אין 740 80 40% יולי 0.00 0.00 בסיסי (8()7()3)

 10 אין 990 80 40% יוני 1.30 15.30 ב' (8()7()2)

 10 אין 990 80 40% יולי 1.30 15.30 ב' (8()7()3)

 10 אין 1,320 80 40% יוני 1.80 21.60 ג' (8()7()2)

 10 אין 1,320 80 40% יולי 1.80 21.60 ג' (8()7()3)

 10 אין 1,650 80 40% יוני * - 30.90 ד' (8()7()2)

 10 אין 1,650 80 40% יולי * - 30.90 ד' (8()7()3)

  -תירס  - 269

  -אוגוסט 

 שטח פתוח

 10 אין 740 90 40% אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי (8()7()3)

 10 אין 990 90 40% אוגוסט 2.00 31.30 ב' (8()7()3)

 10 אין 1,320 90 40% אוגוסט 2.80 44.10 ג' (8()7()3)

 10 אין 1,650 90 40% אוגוסט * - 63.10 ד' (8()7()3)

  -תירס  - 268

  -סתיו  

 שטח פתוח

 10 אין 580 90 40% בספטמבר 20 - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי (8()4)

 10 אין 580 140 40% באוקטובר 5 - בספטמבר 21 0.00 0.00 בסיסי (8()1)

 10 אין 780 90 40% בספטמבר 20 - ספטמבר 5.30 85.00 ב' (8()4)

 10 אין 780 140 40% רבאוקטוב 5 - בספטמבר 21 5.30 128.00 ב' (8()1)

 10 אין 1,040 90 40% בספטמבר 20 - ספטמבר 7.50 120.00 ג' (8()4)

 10 אין 1,040 140 40% באוקטובר 5 - בספטמבר 21 7.50 182.00 ג' (8()1)

 10 אין 1,300 90 40% בספטמבר 20 - ספטמבר * - 172.00 ד' (8()4)

 10 אין 1,300 140 40% באוקטובר 5 - בספטמבר 21 * - 257.00 ד' (8()1)

 תירס  - 261

  -לזרעים 

 שטח פתוח

 10 אין 520 150 40% פברואר - בפברואר 15 1.60 20.80 א' (8()5)

 10 אין 520 140 40% אפריל - מרץ 1.60 20.80 א' (8()5)

 10 אין 520 135 40% מאי 1.60 20.80 א' (8()5)

 10 אין 520 130 40% יוני 1.80 20.80 א' (8()5)

 10 אין 520 140 40% באוגוסט 15 - יולי 1.80 20.80 א' (8()5)

 10 אין 660 105 40% אוגוסט - באוגוסט 16 2.70 26.40 א' (8()6)

 10 אין 660 110 40% ספטמבר 3.40 26.40 א' (8()6)

 10 אין 760 150 40% פברואר - בפברואר 15 2.40 30.40 ב' (8()5)

 10 אין 760 140 40% אפריל - מרץ 2.40 30.40 ב' (8()5)

 10 אין 760 135 40% מאי 2.40 30.40 ב' (8()5)

 10 אין 760 130 40% יוני 2.60 30.40 ב' (8()5)

 10 אין 760 140 40% באוגוסט 15 - יולי 2.60 30.40 ב' (8()5)

 10 אין 960 105 40% אוגוסט - באוגוסט 16 3.90 38.40 ב' (8()6)

 10 אין 960 110 40% ספטמבר 4.90 38.40 ב' (8()6)

 10 אין 950 150 40% פברואר - בפברואר 15 2.90 38.00 ג' (8()5)

 10 אין 950 140 40% אפריל - מרץ 2.90 38.00 ג' (8()5)

 10 אין 950 135 40% מאי 2.90 38.00 ג' (8()5)

 10 אין 950 130 40% יוני 3.20 38.00 ג' (8()5)

 10 אין 950 140 40% באוגוסט 15 - יולי 3.20 38.00 ג' (8()5)

 10 אין 1,200 105 40% אוגוסט - באוגוסט 16 4.90 48.00 ג' (8()6)

 10 אין 1,200 110 40% ספטמבר 6.10 48.00 ג' (8()6)
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 תירס  - 263
 -לזרעים 
מנהרות 

 נמוכות

 10 אין 720 115 40% פברואר - ינואר 2.10 10.80 א' (8()6)

 10 אין 1,040 115 40% פברואר - ינואר 3.00 15.60 ב' (8()6)

 10 אין 1,300 115 40% פברואר - ינואר 3.80 19.50 ג' (8()6)

 פירוט הסייגים וההערות לגידול תירס:

וערבה  , עמק הירדןמערבי, בית שאן גלילאלו מיועדים לאזורים: בקעת הירדן,  תאריכים (1)
  דרומית בלבד.

  .תחתון גליל: לאזור גם מיועד 264 בקוד

 אלו מיועדים לאזורים: עמק יזרעאל, גליל תחתון, מערבי ועליון, רמת הגולן,  תאריכים (2)
 שפלה ומישור החוף, נגב צפוני ומערבי בלבד.

 אלו מיועדים לאזורים: עמק יזרעאל, גליל עליון, רמת הגולן, שפלה ומישור החוף,  תאריכים (3)
 נגב צפוני ומערבי בלבד.

 אל, שפלה, מישור החוף, נגב צפוני ומערבי, אלו מיועדים לאזורים: עמק יזרע תאריכים (4)
 , בית שאן, ערבה דרומית בלבד.הירדן עמק, הירדן בקעת

 .העניין לפי, הביטוח לחוזה 2-ו 1 נספחים לפי, בלבד מורחב לביטוח מיועד זה גידול קוד (5)

 לחוזה הביטוח, לפי העניין,  2-ו 1גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד, לפי נספחים  קוד (6)
  .הירדן ועמק ערבה, שאן בית, הירדן בקעת: בלבד הבאים האזורים עבור והנו

בחודשים מאי, יוני, יולי,  ואם נזרענים ג'ובילי ופרלוד הביטוח אינו מכסה כל נזק לז (7)
 וקפטן אם נזרעו בחודשים יוני, יולי, אוגוסט. 7469)קולמן(,  879 אוגוסט, ולזנים

 1-7)ובכפוף ליתר מגבלות הסעיפים  לאחד מהזנים הבאים בלבד ביטוח תירס אפשרי (8)
: רויאלטי,  אויטה, קפטיין,  פרלוד, אוברלנד, סנטינל, ג'מבו, נועה, לעיל ככל ורשומים(

)קולמן(,  879, , ג'ובילי,  אמיליה7210, 8529, 1079(, 2259(, שיינרוק )9360הארדי )
7469. 

 אדמה-תפוחי
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת יטוש מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

תפוחי  - 300
 -אדמה
 אביב

 10 אין 2,250 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,250 120 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 3,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 41.70 ב'  

 10 אין 3,000 120 40% פברואר - ינואר 2.40 22.10 ב'  

 10 אין 4,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 58.70 ג'  

 10 אין 4,000 120 40% פברואר - ינואר 3.40 31.10 ג'  

 10 אין 5,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 84.70 ד'  

 10 אין 5,000 120 40% פברואר - ינואר * - 44.60 ד'  

תפוחי  - 314
 -אדמה 
 -אביב 

 לזרעים

 10 אין 2,250 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,250 120 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 3,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 37.50 ב'  

 10 אין 3,000 120 40% פברואר - ינואר 2.40 19.90 ב'  

 10 אין 4,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 52.60 ג'  

 10 אין 4,000 120 40% פברואר - ינואר 3.40 28.00 ג'  

 10 אין 5,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 75.60 ד'  

 10 אין 5,000 120 40% פברואר - ינואר * - 40.20 ד'  
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 גידול קוד
 מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 
אסונות 

 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
 תגמול
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

תפוחי  -3010
 -אדמה 
 -אביב 

 תעשיה

 10 אין 2,250 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי (1)
 10 אין 2,250 150 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (1)

 10 אין 3,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 41.70 ב' (1)
 10 אין 3,000 150 40% ינואר 2.40 22.10 ב' (1)

 10 אין 4,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 58.70 ג' (1)
 10 אין 4,000 150 40% ינואר 3.40 31.10 ג' (1)

 10 אין 5,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 84.70 ד' (1)

 10 אין 5,000 150 40% ינואר * - 44.60 ד' (1)

תפוחי  - 302
 -אדמה

 מוקדם סתיו

 10 אין 2,250 120 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% ספטמבר - אוגוסט 2.40 113.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% ספטמבר - אוגוסט 3.40 159.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% ספטמבר - אוגוסט * - 230.00 ד'  

תפוחי  - 303
 אדמה
  -סתיו 

 אוקטובר

 10 אין 2,250 120 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% אוקטובר 2.40 184.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% אוקטובר 3.40 259.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% אוקטובר * - 374.00 ד'  

תפוחי  - 305
 -אדמה 
  -חורף 

 נובמבר

 10 אין 2,250 120 40% נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% נובמבר 2.40 147.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% נובמבר 3.40 207.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% נובמבר * - 297.00 ד'  

תפוחי  - 306
 -אדמה 
  -חורף 

 דצמבר

 10 אין 2,250 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 2.40 73.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 3.40 103.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר * - 148.00 ד'  

תפוחי  - 307
אדמה זעיר 

 סתיו -
 2.5)עד 

 /דונם(טון

 10 אין 1,620 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,160 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר 1.80 53.90 ב'  

 10 אין 2,880 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר 2.50 75.90 ג'  

 10 אין 3,600 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר * - 108.90 ד'  

תפוחי  - 309
אדמה זעיר 

 אביב -
 2.5)עד 

  -/דונם( טון

 10 אין 1,620 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 1,620 80 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,160 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 1.80 30.00 ב'  
 10 אין 2,160 80 40% פברואר - ינואר 1.80 21.20 ב'  

 10 אין 2,880 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.50 42.30 ג'  
 10 אין 2,880 80 40% פברואר - ינואר 2.50 29.90 ג'  

 10 אין 3,600 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 60.30 ד'  

 10 אין 3,600 80 40% פברואר - ינואר * - 42.80 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול תפוח אדמה:

 קוד גידול זה מיועד לאזורים: גליל עליון, תחתון ומערבי בלבד. (1)

 תרד טורקי
ין)כולל  גידול קוד ת (גידולת ושיט מ וח סייגים והערו וח  רמת ביט וח אסונות טבע נזקי טבעדמי ביט ה דמי ביט / שתיל יעה  י א' חודש זר תחלת יטוח ה ול ב ימים ב' תגמ ת ג' בעליה משך  ת ד' תקרת גבול אחריו וח יומי ך ימים ה' ירידת תגמול ביט  בירידה מש

 10 אין 340 65 40% ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי   תרד טורקי - 331

 10 אין 340 80 40% נובמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 340 90 40% דצמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 510 65 40% ספטמבר 1.20 12.90 ב'  

 10 אין 510 80 40% נובמבר - אוקטובר 1.20 12.90 ב'  

 10 אין 510 90 40% דצמבר 1.20 12.90 ב'  

 10 אין 680 65 40% ספטמבר 1.70 18.00 ג'  

 10 אין 680 80 40% נובמבר - אוקטובר 1.70 18.00 ג'  

 10 אין 680 90 40% דצמבר 1.70 18.00 ג'  
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 הסכומים בטבלה נקובים בש"ח לדונם

  גידול קוד
  מין)כולל 

 (גידולת ושיט

רמת 
 ביטוח

דמי 
 ביטוח 
נזקי 
 טבע

דמי 
ביטוח 
אסונות 

 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

תגמול 
ביטוח 
 לקציר

משך 
ימים 

לקציר 
 ראשון

מספר 
 קצירים

תקרת 
גבול 

 אחריות

משך 
ימים 
ליתר 

 הקצירים

 סילקה )מנגולד(
ן ושיט ימים לקציר ראשון תגמול ביטוח לקציר חודש זריעה / שתילה טבע אסונות ביטוח דמי דמי ביטוח  נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי ימים  תקרת גבול אחריות קצירים מספר משך   הקצירים ליתרמשך 

 - סילקה - 273
 שטח פתוח

 110 960 3 60 320 מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי
 80 960 3 50 320 יוני - אפריל 0.00 0.00 בסיסי
 110 960 3 60 320 דצמבר - יולי 0.00 0.00 בסיסי

 110 1,290 3 60 430 מרץ - ינואר 1.00 127.00 ב'
 80 1,290 3 50 430 יוני - אפריל 1.00 127.00 ב'
 110 1,290 3 60 430 דצמבר - יולי 1.00 127.00 ב'

 110 1,725 3 60 575 מרץ - ינואר 1.40 177.00 ג'
 80 1,725 3 50 575 יוני - אפריל 1.40 177.00 ג'
 110 1,725 3 60 575 דצמבר - יולי 1.40 177.00 ג'

 110 2,160 3 60 720 מרץ - ינואר * - 257.00 ד'
 80 2,160 3 50 720 יוני - אפריל * - 257.00 ד'
 110 2,160 3 60 720 דצמבר - יולי * - 257.00 ד'

 לתעשייה תבלינים
ן ושיט ימים  תגמול ביטוח לקציר חודש זריעה / שתילה טבע אסונות ביטוח דמי דמי ביטוח נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי ימים  תקרת גבול אחריות קצירים מספר לקציר ראשוןמשך   הקצירים ליתרמשך 

תבלינים  - 240
 הילתעשי

 )פטרוזיליה,
 וסברה וכו'(כ

 100 915 3 100 305 מרץ - ינואר 2.00 41.60 א'
 100 915 3 100 305 דצמבר - יולי 2.00 41.60 א'

 100 1,320 3 100 440 מרץ - ינואר 2.90 60.00 ב'
 100 1,320 3 100 440 דצמבר - יולי 2.90 60.00 ב'

 100 1,650 3 100 550 מרץ - ינואר 3.60 75.00 ג'
 100 1,650 3 100 550 דצמבר - יולי 3.60 75.00 ג'

 תרד
ן ושיט ימים לקציר ראשון ביטוח לקצירתגמול  חודש זריעה / שתילה טבע אסונות ביטוח דמי דמי ביטוח  נזקי טבע רמת ביטוח גידול( תקוד גידול )כולל מי ימים  תקרת גבול אחריות קצירים מספר משך   הקצירים ליתרמשך 

 - תרד - 330
 שטח פתוח

 60 900 3 80 300 מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי
 80 900 3 70 300 ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי
 80 900 3 90 300 דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי

 60 1,200 3 80 400 מרץ - ינואר 2.90 81.00 ב'
 80 1,200 3 70 400 ספטמבר - אוגוסט 2.90 81.00 ב'
 80 1,200 3 90 400 דצמבר - אוקטובר 2.90 81.00 ב'

 60 1,605 3 80 535 מרץ - ינואר 4.10 115.00 ג'
 80 1,605 3 70 535 ספטמבר - אוגוסט 4.10 115.00 ג'
 80 1,605 3 90 535 דצמבר - אוקטובר 4.10 115.00 ג'

 60 2,010 3 80 670 מרץ - ינואר * - 165.00 ד'
 80 2,010 3 70 670 ספטמבר - אוגוסט * - 165.00 ד'
 80 2,010 3 90 670 דצמבר - אוקטובר * - 165.00 ד'

 -תרד  - 332
 מנהרות 
  עבירות

 ובתי צמיחה

 60 1,080 3 80 360 מרץ - ינואר 0.00 0.00 בסיסי
 80 1,080 3 70 360 ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי
 80 1,080 3 90 360 דצמבר - אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי

 60 1,440 3 80 480 מרץ - ינואר 3.40 64.00 ב'
 80 1,440 3 70 480 ספטמבר - אוגוסט 3.40 64.00 ב'
 80 1,440 3 90 480 דצמבר - אוקטובר 3.40 64.00 ב'

 60 1,920 3 80 640 מרץ - ינואר 4.90 91.00 ג'
 80 1,920 3 70 640 ספטמבר - אוגוסט 4.90 91.00 ג'
 80 1,920 3 90 640 דצמבר - אוקטובר 4.90 91.00 ג'

 60 2,400 3 80 800 מרץ - ינואר * - 131.00 ד'
 80 2,400 3 70 800 ספטמבר - אוגוסט * - 131.00 ד'
 80 2,400 3 90 800 דצמבר - אוקטובר * - 131.00 ד'

חישוב תגמולי הביטוח יבוצע בהתאם למפורט בחוזה הביטוח ועל בסיס ההגדרות לעמודות 
 .המפורטות בטבלה להלן כאמור בסעיף א' לחוזה הביטוח

'.ברמת ביטוח זו ניתן לבטח רק ביטוח נזקי טבע. רמת הביטוח המירבית באסונות טבע היא רמת ביטוח ג* 
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  2320/2220( לחוזה ביטוח ירקות לעונת 5נספח )

  תנאים מקדמיים להכרה במקרה ביטוח אסונות טבע
 או תקיפת מזיקים:ו/ כתוצאה מאירוע מחלה

להלן פירוט כל הפעולות והאמצעים אותם המבוטח בביטוח ירקות מתחייב לנקוט מראש, כדי שיוכר 

 או תקיפת מזיקים:ו/מקרה ביטוח אסונות טבע כתוצאה מאירוע מחלה 

אחר כל בצורה מלאה המבוטח מתחייב לדאוג במשך כל תקופת הגידול לסניטציה מיטבית ולמלא  .1

ופיתוח  שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות ת שלהעדכניו הוראות, הנחיות והמלצות

 מתפרסמים מעת לעת.ה( לגידול, בחומרים ובמינונים המומלצים, "שה"מלהלן: ") הכפר

 במעבדה מראש שנבדקו זרעים רק הגידול בשטחי לזרוע מתחייב המבוטח -  א. זריעה .2

או על ידי השירותים  ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מוסמכת

, מאלו מחלה גורםלהגנת הצומח ונמצאו על ידם תקינים ונקיים מכל 

 להלן.  8 בסעיף המפורטים

המבוטח מתחייב לשתול רק שתילים שמקורם בזרעים העומדים בתנאים  -  ב. שתילה 

 המפורטים בסעיף קטן א' לעיל. 

 8 בסעיף המפורטים, מאלו מחלה גורםהמבוטח לוודא כי הנם נקיים מכל  על - ריבוי וחומר ייחורים. ג 

 להלן. 

משטח הגידול וסביבתו הקרובה ולפנות לסלק המבוטח מתחייב טרם ביצוע הזריעה/השתילה,  .3

יובהר, כי מטר סביב השטח(: פסולת צמחית )לרבות עשביה( ופסולת שאינה צמחית.  5)לפחות 

במקרה שהגידול הקודם היה נגוע בוירוסים או במחלות, אין לבצע תיחוח של הגידול הנגוע 

 .לתוך הקרקע

בשיטות, בחומרים, במינונים ובמועדים המומלצים  המבוטח מתחייב לחטא את שטח הגידול, וזאת .4

של נגיעות  במקרה .מיםהקוד יםגידולשטח זה בלנגיעות בלגידול וביחס בהתאם על ידי שה"מ, 

בגידולים קודמים באחד או יותר מהבאים: נמטודות עפצים, נמטודות חופשיות, מחלות קרקע 

 חובה לחטא את הקרקע בחומרים המורשים, בהתאם לתווית המופיע ע"ג החומר. -שונות, ועלקת 

אין לחזור  -ווירוסים  במקרה של נגיעות בשטח פתוח בגידולים קודמים בווירוס מקבוצת הטובמו .5

 ולשתול/לזרוע באותו שטח הגידול מאותה משפחה לתקופה של שנתיים לפחות.

המבוטח מתחייב למלא אחר כל הוראה נוספת שתינתן, ככל שתינתן, על ידי המבטח ו/או מי  .6

מטעמו לנושא מניעה וצמצום נזקי מחלות ומזיקים, הוראות אלו יינתנו בתיאום מול עם ארגון מגדלי 

 ירקות ושה"מ.
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בהם יש לנקוט בגידולי הירקות המבוטחים  לעיל האמור על נוספיםפירוט פעולות ואמצעים  להלן .7

 :במבנים

לרבות כל ) מבנה הגידולכיסוי מלא של המבוטח מתחייב לדאוג במשך כל תקופת הגידול, ל .א

 .ילוןינבכיסוי מש ו/או  50נגד חרקים בצפיפות של ברשת  ,(פתחי המבנה

  האמור לעיל:למרות 

 . מש לפחות 25 בצפיפות ברשת להשתמש ניתן הערבה בלבד באזורפלפל  בגידול .1

צל  20%בהירה  ברשת -בגג המבנה  להשתמש בלבד ניתן בגידול פלפל באזור הבקעה .2

נגד רשת ב -המבנה  בדפנותלפחות. מש  17 בצפיפות שלרשת חרקים באו  לפחות

 מש לפחות. 25בצפיפות של חרקים 

 /או וילון כפול.ו כפולה דלת דרך תהיה למבנה תמידכניסה ה .ב

את  לחטאמתחייב  המבוטח - יםירוסובו בשטח הגידול הקודמים בגידוליםשל נגיעות  במקרה .ג

, בתכשירי השתילהביצוע והציוד טרם  , עמודים פנימיים במבנה, חוטי ההדליהחלל המבנה

 . וכו' TSPחיטוי מוכחים כגון: אקונומיקה, כלור מיוצב, 

חובה לשתול את  -במקרה של נגיעות בגידולים קודמים בווירוס מקבוצת הטובמו ווירוסים  .ד

השתילים בשטח הגידול ישירות לתוך גומות שתילה שנחפרו מראש. אין להניח שתילים על 

 הקרקע או על גבי ניילון לפני השתילה, ויש למנוע מגע של עלוות השתיל עם הקרקע. 

 אחת או יותר מן הפעולות הבאות:  בנוסף, מומלץ לבצע

 הגמעה של תכשירי כלור מיוצב בקרקע.  .1

 שימוש בתווך חוצץ. .2

חודשים  12-ל 6מחזור זרעים או הפסקה בין גידול לגידול לתקופה של בין  -תקופת חיץ  .3

 לפחות. 

 שימוש בצמחים מורכבים על כנות סבילות להדבקה בנגיף. .4

וטיפול בצמחים בשלבים הראשונים, ככל שמאפשר  יש להימנע מכניסה למבנה -המלצה בלבד  .ה

 הגידול, ולהקפיד על מעבר עובדים מחלקות גידול נקיות לחלקות גידול נגועות ולא להיפך.
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ביצוע פעולת  להלן פירוט גורמי המחלות אותן יש לבדוק בזרעים או בייחורים ובחומר הריבוי, טרם .8
 הזריעה/השתילה, לכל גידול בנפרד:

 שם הגידול
 ייצור מקומי ומייבוא.חומר ריבוי מב יש לבדוקאותו המחלה גורם 

  בנוסף** הן מחלות שיש לבדוק  -בדיקות המודגשות ב
 בזרעים מיובאים בלבד.

, דלעת, מלון, קישוא אבטיח
 ודלעת ערמונים

Acidovorax avenae subsp.citrulli 

CGMMV 

 CGMMV מלפפון

 פלפל

Xanthomonas vesicatoria 

Tobamovirus group 

Erwinia carotovora** 

 עגבנייה

Clavibacter michigannesis 

Pseudomonas corugata 

Pseudomonas syringae 

Xanthomonas vesicatoria 

Tobamovirus group 

Pepino mosaic potexvirus 

Potato spindle tuber pospiviroid 

 חציל

Eggplant mosaic tymovirus 

Fusarium oxysporum** 

Phomopsis vexans** 

Verticillium albo-atrum** 

Ralstonia solanacearum** 

Tobacco ringspot nepovirus** 

 שעועית

Colletotrichum truncatum 

Colletotrichum lindemuthianum 

Phoma exigua 

Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli 

Bean common mosaic potyvirus 

Curtobacterium flaccumfaciens** 

Ditylenchus dipsaci** 

Diaporthe phaseolorum** 

Pseudomonas- syringae pv. Phaseolicola** 

Tobacco streak ilarvirus** 

 חסה

Lettuce mosaic potyvirus 

Verticillium** 

Septoria lactucae** 

 פול

Ascochyta fabae 

Botrytis fabae 

Ditylenchus dipsaci** 

Artichoke yellow ring spot nepovirus** 

Broad been mottle virus** 

Pea seedborne mosaic  potvirus** 

Pea early browning virus** 
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 שם הגידול
 ייצור מקומי ומייבוא.חומר ריבוי מב יש לבדוקאותו המחלה גורם 

  בנוסף** הן מחלות שיש לבדוק  -בדיקות המודגשות ב
 בזרעים מיובאים בלבד.

 אפונה

Ascochyta pinodes 

Pseudomonas syrinae pisi** 

Pea enation mosaic enamovirus** 

Pea seedborn mosaic potyvirus** 

בצלצולים  -חומר ריבוי בצל 
 לפתוגנים( 15%)*סבילות עד 

בכפוף לרכישת הבצלצולים ממשתלה שקיבלה אישור מהשירותים 
 להגנת הצומח על כך שהבצלצולים נבדקו ונמצאו נקיים מהפתוגנים

 הבאים*:

Erwinia spp. 

Fusarium 

Pythium 

Rhizoctonia 

 Xanthomonas cmpestris כרוביים

 בטטות

בכפוף לכך שמקור כל השתילים הנו מתרביות רקמה שיוצרו עבור 
עונת הגידול הנוכחית ואשר נקיות מגורמי המחלה הבאים על פי 

 אישור המשתלה:

SPFMV+SPSVV 

Swepoviruses 

Potyviruses (Multiplex) 

Streptomyces sp. 

 סלק

Rhizoctonia 

Ditylenchus dipsaci** 

Curtobacterium flaccumfaciens** 

 גזר
Xanthomonas campestris pv. carotae 

Alternaria radicina 

 שומר
Phomopsis phoenicicola** 

Phymatotrichopsis omnivora** 

 Ditylenchus dipsaci שום

 **Selerotium cepivorum בצל זרעי 

 סלרי

Phytophthora 

Pseudomonas 

Strawberry latent ringspot nepovirus 

 תירס

Stenocarpella maydis** 

Cochliobolus carbonum** 

Colletotrichum graminicola** 

stenocarpella macrospora** 

 תפוח אדמה
 בכפוף לקבלת אישור בכתב מאת השירותים להגנת הצומח על כך

נמצאו נקיים מפתוגנים.שזרעי האביב נבדקו ו  

יובהר, בזאת כי המבטח יהיה רשאי לעדכן את הוראות נספח זה לעיל, הנוסח העדכני של הנספח 
 יפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 עליך לנקוט בכל הפעולות והאמצעים המפורטים לעיל  -שים לב 
 ומזיקים יוכרו בביטוח אסונות טבע. כדי שנזקי מחלות


