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 צוות קנט שולחן תפוח

 18/12/18סיכום ישיבה מיום 
 

 

 לוין, , עמוסרטנר שלחן תפוח וענף הפירות: משה ברוקנטל, עודד  משתתפים: 

 אייל ינאי, יונתן רטנר, יהודה ויינברג, בני קלמן.          

 מואליק תורג'מן, תמי,  אסףש  : קנט          

 

 להלן נושאים שנידונו עם נציגות קנט

 רשות/מורחב

 מקרי ביטוח : .1

 נזקי  חם : )סעיף א.ד( סוכם בעבר שיוכנס לנזקים המוכרים . הועברה ההגדרה שלנו

 מכות שמש המתבטאות  בנזק חיצוני לקליפת הפרי  ושינוי גוון  בצד הפונה לשמש

 זור הפגועי ומונע התפתחות תקינה של צבע באשגורם לשינוי בגוון הפרנזק 

 נשק שגורם לשינוי משמעותי בפציחות הפרי )לחץ נמוך מ ( בתאריך הקטיף הרצוי.

 

 סוכם שיבחן בעת אירוע ואז יוכנס לפוליסה.

 חריגים  .2

 ספוסתוקן בנספח הגדרות הנזק )הוסף שפשופים (  חסר ח 6-סעיף ה

 ס חייב להבחן מחדש תוך לימוד הקשר לגורמים אקלימיים.נושא החספו

דורש לימוד והחלטה  –הבשלה מוקדמת, התרככות, שינוי גוון  כתוצאה מחם   7-סעיף ה' 

 אחרי בדיקת הנזק בעקבות אירוע.

 ( :5-תאריך שינוי היבול המבוטח )סעיף ב .3

 רלוונטי )עדיין חורף(. לא 25/3דכון כמות יבול מבוטח תפוח תחת רשת אריך שנקבע לעת 
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 (3ספח דרגות סיווג נזק  )נ .4

 סוכם שלאחר שיוצגו נתוני הסיווג של המסחר יעשו התאמות

 שתי אופציות : שינוי הגדרות בתוך הסיווגים

 נזק 50%לחילופין תוספת דרגה של                     

 הנושא יבחן בשטח לאור נזקים עתידיים.

 

 כיסוי רשתות לצרכי הנחות:עיתוי  .5

 100% -  25/4כיום  עד 

26/4-5/5 – 70% 

5/5-31/5 -  15% 

 התאריך הראשון איננו רלוונטי

 קנט יבחנו האם יש מקום לעדכון התאריכים

 

 כללי: .6

אייל ינאי ישמש כיו"ר צוות קנט של שלחן התפוח. הוא ייזום את הפגישות, יכין את החומר 

 .2019לתיעוד הסיכומים. יש לקבוע ישיבת המשך לישיבה זו באפריל מטעם השולחן וידאג 

 במועד שיהיה עדיין רלוונטי.  2019לסיכומים לקראת פוליסת 

 

 

 

 

 עודד רטנר רשם:       


