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 2018לשנת  לחלבבקר פינוי וכילוי ביטוח 
 

של קנט אותו רוכשת המועצה לענף החלב בישראל מדי שנה לכלל מגדלי בקר בקר לחלב פינוי וכילוי ביטוח 
 מתחדש בימים אלו.לחלב 

 
כחלק מהמאמץ להרחבת הידע והשליטה בכל הקשור למחלות בעלי החיים בשירותים הוטרינריים, יופעל גם 

באזור עין  הפועלמערך לטיפול בפגרי הפרות ובני בקר. המערך כולל מיתקן לכילוי פסולת מן החי השנה 
 בין הפגרים. השילוב המפרץ, מערך ארצי להובלת הפגרים וכן ביטוח המכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של

לעמוד לכולנו אקולוגיה מאפשר -ביו, קנט וחברת א.ע בישראל החלבלענף  המועצההוטרינריים,  םהשירותי
בסטנדרטים הגבוהים שמציבים גורמי איכות הסביבה. מערכת איסוף הפגרים הארצית מאפשרת לכל יצרני 

 ג לפינוי הפגרים.הנות מהשרות ובכך נמנע הצורך של כל רפתן לדאויהחלב בארץ ל
 

 להלן פירוט הסעיפים העיקריים בחוזה הביטוח:
 
ו/או ממשקי פיטום שבהם  הביטוח השנה יאפשר פינוי אך ורק ממשקיהם של מבוטחים שהם יצרני חלב .1

 . בקר שמקורו מרפתות של יצרני חלב
יבוצע בכפוף , יתאפשר גם הוא במסגרת הביטוח. פינוי זה רפתות חלבב ממפטמות, שמקורופינוי בקר  .2

 .   , לרבות מצבת עדר מלאהלרישום המפטמה בקנט
לכל   ₪ 900( יהיה 64ש.ו.  תעודתסכום הפיצוי לבשר פסול בבית המטבחיים כתוצאה משחיטה דחופה )כולל  .3

 שנפסל במלואו. בן בקר
שנפסל  לכל בן בקר ₪ 650סכום הפיצוי לבשר פסול בבית המטבחיים כתוצאה משחיטה רגילה יהיה  .4

 במלואו.
 .1.1.2018-לתוקפם ב כנסויכל הסעיפים שפורטו  .5

 
 

. במקרה של תמותת בקר מסומן כדיןלתשומת ליבך: על פי הנחיות השירותים הוטרינריים חלה חובת סימון 
ש.ו. תעודת )תעודת הרישום של פגר הבקר למסור את לסמנו בתווית אוזן ממשלתית וחלה עליך החובה 

הספרות אחרונות של  4בה וימים בתגית פלסטיק  7ניתן לסמן בקר עד גיל ( למוביל בעת פינוי הפגר. 200
 של האם.  200 .מספר האם, בצרוף צילום תעודת ש.ו

 
 .פינוי הזמנת לפתיחת הכרחי זה תנאי. המפונה הבקר של אוזןה' מס למסור את יךעל לפינוי ההזמנה בעת

 .לעיל בקר לא מסומן כאמורפגרי  פינוי תאפשר לא החלב מועצת
 

היצרן במקרה זה לא  ע"י קנט. תכוסה וכילויים בני בקרפגרי , עלות הפינוי למיתקן הכילוי של לידיעתך
 .שפונה וכולה עבור הפגר פיצוי יקבל כל 

 ביטוחי כיסוי. הביטוח יאפשר לך כדי לקבל פיצוי בגין הפגר עליך לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט
 למקרה כיסוי ,כןכמו  .והרעלה אש לרבות נזקי דחופה הגניבה, שחיטלתמותה מכל סיבה שלא הוחרגה 

   כל זאת בהתאם לסכומי הביטוח שתבחר. ,מראש שהוגדרו בנזקים החלב תפוקת אובדן של
 

 בדף הרצ"ב תמצא פירוט של סוגי הביטוח השונים ופירוט תהליכי פינוי הפגרים.
 

כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע שנתבקש בדבר פרטי  יובהר בזאת,
הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי 
בקרה ופיקוח, תוך שמירה על הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה. עם 

 טוח בקנט, המבוטח מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.רכישת הבי
 

המוצע לך, אין לראות בו  ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלבמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות 
מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. את חוזה הביטוח 

 .03-6270200בטלפון  במשרדי קנט לנירהלפנות או  www.kanat.co.ilט תוכל למצוא באתר קנ
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 רפתן, רופא מטפל, רופא בית מטבחיים, רופא לשכה וטרינרית.

 
 2018לשנת  לחלבבקר פינוי וכילוי הנדון: ביטוח 

 
 .2018חלב לשנת לבקר פינוי וכילוי קנט חתמה עם המועצה לענף החלב בישראל על חוזה לביטוח 

 
לאפשר פינוי מטרות הביטוח הן לפצות את יצרני החלב במקרה של פסילת הבשר בבית המטבחיים וכן 

משק, הכל במטרה למנוע מפגע תברואתי, שמירה על בריאות הציבור והתאמה מהבקר  פגרישל מסודר 
 לתנאי איכות הסביבה.

 
 להלן סוגי הביטוח:

 :ביטוח פסילת בשר .1
ובמקרה   ₪ 650הפיצויים עבור בשר שנפסל למאכל אדם בבית המטבחיים יהיו במקרה של שחיטה רגילה  

 , 64בקר, מותנה בהצגת תעודת ש.ו.  לבן ₪ 900של שחיטה דחופה 
יעה מתה לבית המטבחיים, ולכן את כל הפרות כי לא יהיה כל פיצוי עבור פרה שהג ,כאן המקום לציין 

 .שמתו במשק יש להפנות ישירות למיתקן הכילוי, ע"י מערכת איסוף הפגרים הארצית
 
 :תמותהפינוי ביטוח  .2

מטרת הביטוח היא לדאוג לפינוי פגרי הבקר משטח המשק למתקן הכילוי. בכל מקרה של תמותה יודיע  
 אקולוגיה" שתפנה את הפגר למתקן לכילוי פגרים.המבוטח טלפונית לחברת "א.ע. ביו 

 .04-9069510או בפקס  04-9069500שעות ביממה, בטלפונים הבאים: משרד:  24השרות ניתן 
 שעות מקבלת ההודעה הטלפונית ולאחר תיאום עם יצרן החלב. 24הפינוי יתבצע תוך  
 לוי.עלויות הובלת הבקר והשמדתו משולמות ישירות למערך הפינוי והכי 
ניתן לפנות עגלים ועגלות מיום המלטתם למתקן והוצאה זו תכוסה ע"י הביטוח ללא עלות ליצרן  

 החלב.
די של הפגר כדי למנוע מפגע תברואתי. לכן יש להודיע מיד ילידיעתך: ישנה חשיבות רבה לפינוי מי 

 לחברת "א.ע. ביו אקולוגיה".
 

 :להלן פירוט תהליך פינוי הפגרים 
 החלב אחראי להזמנת הרופא הוטרינרי המטפל לצורך בדיקת בן הבקר.יצרן  .1
הרופא המטפל במשק יאשר את תמותת הבקר, ימלא את האבחנה ויחתום על תעודת רישום בקר  .2

 .200ש.ו. 
וית אוזן מחוץ למשק, להזמין ולתאם עם המוביל של ובאחריות יצרן החלב לפנות את הפגר עם ת .3

ולקבל  200אקולוגיה" את נקודת האיסוף, למסור למוביל תעודת רישום הבקר ש.ו. חברת "א.ע. ביו 
 העתק של תעודת משלוח חתומה ע"י המוביל.

 
. במקרה של תמותת בקר כדיןלתשומת ליבך: על פי הנחיות השירותים הוטרינריים חלה חובת סימון בקר 

 ביל בעת פינוי הפגר. ( למו200מסומן חובה למסור את תעודת הזיהוי של הפגר )ש.ו. 
 מכיוון והפינוי בכל השלוחות מוסדר, עליך לוודא כי הבקר מסומן על פי השלוחה )חלב / יבוא / מרעה(.

 
יובהר בזאת, כי המבטח מחויב להעביר לממשלה, לפי דרישתה, כל נתון או מידע שנתבקש בדבר פרטי 

ידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש במ
בקרה ופיקוח, תוך שמירה על הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה. עם 

 רכישת הביטוח בקנט, המבוטח מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
 

ע לך, אין לראות בו המוצ ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלבמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות 
מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. את חוזה הביטוח 

 .03-6270200בטלפון  במשרדי קנט לנירהלפנות או  www.kanat.co.ilתוכל למצוא באתר קנט 
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