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ביטוח ענפי הבקר  

והצאן
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קנט
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

ביטוחיותהתחייבויותבהיקףבישראלוהחקלאיםהחקלאיהיצורמרביתאתמבטחתקנט•
.₪מיליארד15-כשל

דיבידנדמחלקתאינההשוניםהחקלאייםוהארגוניםהממשלהשבבעלותכחברהקנט•
.ביטוחלעתודותהופכיםשנצבריםהכספיםועודפילבעליה

ככלנמוכותפרמיותעלשמירהתוךהטבעוסיכוניהחקלאיםמרביתאתמבטחתקנט•
.הממשלהשלביצועכזרועופועלתהאפשר

הממשלההשתתפות.80%או35%בשיעורהחקלאיםבפרמיותמשתתפתהממשלה•
.הסחרלהסכמיבהתאםומוכריעילתמיכהכליהנההביטוחבפרמיות

:מבטחתקנטאותםהענפים•

,פירות,משתלות,כותנה,ירקות,שמןזיתי,הדרים,ייןגפן,צמיחהבתי,בננות,אדמהאגוזי,אבוקדו–
.נויצמחי,פלחה,פירות

מדגה,לול,מערכותכשל,דבוריםדבש,ברפתותלחלבבקר,במרעהלבשרבקר,במפטמותלבשרבקר–
.הודותרנגולי,צאן,רביהעופות,מדגה

ק  נ  ט
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תוצאות ביטוח קנט
(2007-2016)

ק  נ  ט
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סקירה כללית של תכניות הביטוח

ק  נ  ט

כיסויסוג ביטוחענף

בקר לחלב ברפתות
במסגרת ביטוח המועצהוכילויפינוי 

אובדן חלב, גניבה,תמותהאסונות בעדר הבקר לחלב

בקר במרעה
כולל פיצוי למגדלוכילויפינוי 

תמותה מצטברת בלבדאסונות בעדר הבקר במרעה

בקר במפטמות
ללא פיצויפינויוכילויפינוי 

תמותה מצטברת בלבדאסונות בבקר במפטמות

צאן
פינוי ללא פיצויוכילויפינוי 

*תמותה מצטברת בלבדאסונות בעדר הצאן

בשלבי פיתוח*
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וכילויביטוח פינוי 
יתרונות התוכנית

ארצית  ובקרה על התפשטות מחלות ברמה מניעה •

.והעברת המידע ברמה אזורית וארצית

הגעת בשר פיגולים לשוקמניעת •

מקורות המזון המשפיעים על אוכלוסיית הטורפיםהקטנת •

ק  נ  ט
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שעות  48בכל מקרה של תמותה יש להודיע טלפונית תוך •

לצרף  יש , בעת הפינוי. לכילויביו אקולוגיה כדי שזו תפנה את פגר הבקר . ע.אלחברת 

.ותווית אוזן200. ו.תעודת רישום בקר ש

04-9069500: תא קולי: שעות ביממה בטלפונים הבאים24שרות בדבר הפינוי ניתן •

.04-9069510או בפקס , 04-9069502משרד , 1שלוחה 

להוציא את פגר הבקר טרם הגעת המשאית לפינוי לנקודת האיסוף שתהיה בצמוד לדרך יש 

.  סלולה כך שתתאפשר גישה נוחה לרכב הפינוי

ק  נ  ט

וכילויביטוח פינוי 
?כיצד מפעילים את הביטוח
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החברה מקבלת את ההודעה ומקשרת אותה  •

.לנהג ייעודי לפי מסלול העבודה שלו ומיקומו

המערכת שולחת הודעת משימה בצורה אוטומטית •

.לנהג הייעודי

הנהג יכול לפתוח מפה בהתאם למשימה הנבחרת•

ק  נ  ט



8

קריאת שירות יכולה להיפתח על ידי מרכז •

פרטי  . רק אם המגדל מבוטחהשירות או הנהג 

המגדל המבוטח יעלו במערכת עם פתיחת  

.קריאת השירות

המגדל ימסור עם הבקר המפונה  •

את תעודות רישום הבקר וסיבת  

(.64ו .ש)המוות על פי הווטרינר 

ק  נ  ט
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הנהג רושם בטלפון שלו את כל הפרטים הנחוצים  •

מצלם תמונה של הפגר עם תג האוזן ומתייג את 

.מיקומו במפה

ק  נ  ט
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הכילוימתקן 

עובדים באמצעות גז ומשתמשים במערכת  הכילויתנורי •

.פילטרים למניעת ריחות ועשן

עומד בתנאים מחמירים של תקנות זיהום  הכילוימתקן •

.הסביבה

במתקן הווטרינר בודק את טפסי הבקר ומוודא התאמה  •

.לפגר ולמידע שהועבר על ידי הנהג

במקרה של מחלות ואירועים  •

חריגים הווטרינר מתריע  

.בפני השירותים הווטרינאריים

ק  נ  ט
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:כל התהליכים במפעל מנותרים באופן יומי על ידי•
.תוכנות מחשב ייחודיות–

.הוטרינרנקודת בדיקה ראשונה בעת כניסת הפגר למתקן על ידי –

נקודת בדיקה שניה של תאימות פרטי הפגר לפרטי האיסוף לפני  –

.כניסה לשריפה

תשלום תגמולי ביטוח  ( תמותות)אסון טבע בביטוח •

ביואקולוגיהמבוסס על דיווח המצטברים במסלולים 

.הכילויכמות וסוג הבקר שעבר את תהליך עבור 

ק  נ  ט
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הביטוח  תוכניות

ק  נ  ט

בקר לחלב ברפתות•

בקר לבשר במפטמות•

בקר לבשר במרעה•

צאן•
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ברפתותבקר לחלב 
וכילויפינוי 

:  כיסוי הביטוח•
נרכש במרוכז על ידי המועצה–

שנשחט בבית , חודשים ומעלה6של בן בקר מגיל חלקית /טוטלית השמדה –

.בחלקו /בשלמותו נמצא פסול ובשרו מטבחיים 

ולכל היותר  , של בן הבקר שנשחטפסילה של לפחות רבע מבשרו חלקית פירושה פסילה •

.של בן הבקר שנשחט בבית המטבחייםשלושה רבעים מבשרו 

אשר הובא  , חודשים ומעלה שבוצעה ברפת6דחק של בן בקר מגיל שחיטת –

.הכילוילמתקן 

.הכילויאשר הובא למתקן , בן בקר מיום לידתותמותת –

ק  נ  ט
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בקר לחלב ברפתות
וכילויפינוי 

ק  נ  ט

עונה
כמות  

מבוטחת

כמות מפוצה
תגמולי  

₪ביטוח 
כ"סהגדוליםקטנים

2016240,00016,1757,16923,3449,382,7

2017*240,00017,0007,75024,7509,600,0

הערכה–2017* 
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בקר לחלב ברפתות
(מועצה)ביטוח חובה –וכילויפינוי 

ק  נ  ט
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ברפתותבקר לחלב 
(תמותות)אסונות 

:כיסוי הביטוח•
.נרכש על ידי המגדל עצמו ישירות מקנט. ביטוח מורחב–

שחיטה דחופה ומוות  , ביטוחי למקרה של גניבהמעניקה כיסוי הביטוח תוכנית–

וכן כיסוי למקרה של אובדן ( לרבות נזקי אש והרעלה)מכל סיבה שלא הוחרגה 

מראשתפוקת החלב בנזקים שהוגדרו 

ק  נ  ט
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בקר לחלב ברפתות

הביטוחמסלולי -( תמותות)אסונות 

:מסלול מחיר קבוע•
הפיצויים יהיה למקרה של  תשלום . לחלבסכומי הפיצוי מותאמים למחירי הבקר 

.נזק לאירוע או בנזקים מצטברים

ק  נ  ט

סכומי הפיצוי  :להלן דמי הביטוח וסכומי הפיצוי המרביים
₪המרביים 

דמי הביטוח לשנה 
₪*

ימים  8עגל בגיל 
לכל יום נוסף עד סכום פיצוי מירבי של₪ 8.20ועוד 

1,150
4,1005.80

ימים  8עגלה בגיל 
לכל יום נוסף עד סכום פיצוי מירבי של ₪ 6.40ועוד 

1,000
3,7007.20

4,60011.00עגלה בהריון

5,60011.00(כולל)חודש 120חודשים ועד 22פרה מגיל 

3,70011.00(כולל)חודש 143חודשים ועד 121פרה מגיל 

2,10011.00חודש ואילך144פרה מגיל 

.800₪-דמי הביטוח לרפת לא יקטנו מ* 
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בקר לחלב ברפתות

הביטוחמסלולי -( תמותות)אסונות 

:דף כחולמסלול •
אחריות נקבע על פי ערך העדר אותו בחרת בהתאם למחירון הדף  גבול –

.מגבלות נוספותללא ,הכחול

:י בחירה באחת או בשתי האפשרויות הבאות"להקטין את דמי הביטוח עניתן –

.גבוהה, בינונית, נמוכה: בחירת השתתפות עצמית •

כמפורט בטופס הזמנה  , (באחוזים)שיעור פיצוי נמוך יותר ביחס לדף כחול •

.לקבלת הצעה

www.kanat.co.il.קישור למחירון הדף הכחול נמצא  באתר קנט •

.800₪-בכל מקרה דמי הביטוח לרפת לא יקטנו מ •

ק  נ  ט

מצטברים  בנזקיםאולאירוענזקשליהיה למקרה,בשני המסלולים, הפיצוייםתשלום
,  הנזקליוםעדכני, הכחולהמתפרסמים בדף( הוצאות גידול)ויתבסס על מחירי עלות 

.לראש₪ 12,000-יותר מולא
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בקר לחלב ברפתות
(תמותות)אסונות 

ק  נ  ט
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בקר לבשר במפטמות

יבואנים•

וכילויביטוח פינוי –

לאחר העברת  גם ,המיובאתקף לכל אורך חיי העגל יהיה הפינוי ביטוח •

.  הבקר מהיבואן למגדל

ק  נ  ט
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בקר לבשר במפטמות
דמי ביטוח–יבואנים 

תעריף פרמיית ביטוח  וייעודומקור הבקר המיובא 
(ראש בקר/ ₪ )

12.00₪ישראללשטחימיועד,מאירופהמקורו

7.50₪ישראללשטחימיועד,מאוסטרליהמקורו

3.00₪בקרנטינהשהייהלאחרפ"לרשלהעברהמיועד,שהואמקורכל

ק  נ  ט

התעריפים המוצגים בטבלה  )35%הממשלה משתתפת בדמי הביטוח בשיעור של 

(.לתשלום לאחר ניכוי השתתפות הממשלהנטוהנם 
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בקר לבשר במפטמות

מגדלים•

וכילויפינוי ביטוח–

של פגרי הבקר המבוטח במפטמה מיום  וכילוימבטיח פינוי הביטוח •

.לידתו

(תמותות)אסונות ביטוח –

.  במפטמהמכסה את ערך הבקר במקרים של תמותה הביטוח •

ק  נ  ט
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בקר לבשר במפטמות
הסדרי תשלום–מגדלים 

הסדר תשלום דמי הביטוחסוג העגל ומקור הגעתו

עגל יבוא לפיטום שמקורו מיבוא  
(אוסטרליה/ אירופה )

י היבואנים"דמי הביטוח משולמים במרוכז ע

עגל מקומי לפיטום שמקורו מרפת  
החלב

או יצרני חלב  /ו, עבור מפטמים שאינם יצרני חלב
שהמפטמה אינה סמוכה לרפת החלב יש להסדיר תשלום  

. ישירות מול קנט

עגל מקומי לפיטום שמקורו 
מהמרעה

יכסה את עגל הבקר  , ככל שנרכש ביטוח עבור האם
שמקורו במרעה

עגל מקומי לפיטום שמקורו 
מהמרעה 

(שלא רכש ביטוח מרעה בקנט)

דמי הביטוח ישולמו על ידי מגדל המרעה במועד העברת  
.  העגל מהמגדל למפטמה

ק  נ  ט
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בקר לבשר במפטמות
דמי ביטוח וסכומי פיצוי–מגדלים 

ק  נ  ט

ביטוח פינוי 
לפגרי בקר  וכילוי

במפטמות

ביטוח בקר לבשר  
במפטמות המכסה  

תמותות

*דמי ביטוח 

דמי ביטוח  ₪
₪

סכומי  
הפיצוי  

המרביים  
₪

א
בו

י

לסכום  עד ( כולל)יום 90שיצא מתחנת ההסגר ועד גיל לאחר עגל 
שלמירביפיצוי 

נרכש  ביטוח
יבואן

20.001,800

(כולל)יום 120יום ועד לגיל 91מגיל עגל 

שלמירבילכל יום נוסף ועד לסכום  פיצוי ₪ 40.00תוספת 
20.003,000

ואילך( כולל)יום 121מגיל עגל 
שלמירבילכל יום נוסף ועד לסכום פיצוי ₪ 7.00תוספת 

20.005,100

מי
קו

מ

25.0020.001,000(כולל)ימים 8החלב בגיל מרפת עגל 

ואילך( כולל)ימים 9החלב בגיל מרפת עגל 
של  מירבילכל יום נוסף ועד לסכום פיצוי ₪ 7.00תוספת 

25.0020.003,900

15.0020.003,000( כולל)יום 120ועד גיל ( כולל)יום 30בגיל ממרעה עגל 

ואילך( כולל)יום 121עגל מקומי ממרעה בגיל 
שלמירבילכל יום נוסף ועד לסכום פיצוי ₪ 7.00תוספת 

15.0020.005,100

דמימתשלוםפטור,בלבדוכילויפינויביטוחהסדרבמסגרתהיבואןידיעללקנטביטוחדמישולמהשעבורומיבואעגל*
.וכילויפינוירכיבעבורנוספתביטוח
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וכילויביטוח פינוי 
לבשר במפטמותבקר 

ק  נ  ט

כמות מפוצהכמות מבוטחתעונה
תגמולי ביטוח  

₪

2016230,7606,0993,211,124

2017*230,0006,0003,000,000

הערכה–2017* 
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בקר לבשר במפטמות
וכילויפינוי 

ק  נ  ט
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בקר לבשר במפטמות
(תמותות)אסונות 

ק  נ  ט
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בקר לבשר במרעה

:וכילויפינוי •

כל עדר הבקר לבשר הגדל במרעה מיום לידתו ואילך -הבקר המבוטח –

כמפורט ברשימה  , ועל פי מצבת העדר של כל מבוטח, המסומן על פי דין

.ומתועד בספר העדר

זה מהווה תנאי מקדים לקבלת תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים  ביטוח –

.ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר

ק  נ  ט
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בקר לבשר במרעה
דמי ביטוח וסכומי פיצוי–וכילויפינוי 

וכוללים בתוכם את כל  ₪ 12.00לכל פרה אם דמי הביטוח 

.  בני הבקר בעדר

:הביטוחתשלום תגמולי •
ישירות למתקן  והכילויבמקרה של תמותה תשלם קנט את הוצאות הפינוי –

. הכילוי

חודשים6פגר בקר עד גיל עבור ₪ 100פיצוי של –

חודשים ואילך 6עבור פגר בקר מגיל ₪ 300פיצוי של –

אחרת , יום30התשלום יתבצע לאחר -₪  600על סכום פיצוי מצטבר העולה –

.בסיום תקופת הביטוח

הכילויישולמו תגמולי ביטוח בגין פגרי בקר שלא יפונו על ידי קבלן לא –

.מנקודת האיסוף

ק  נ  ט
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וכילויביטוח פינוי 
לבשר במרעהבקר 

ק  נ  ט

עונה
כמות  

מבוטחת

כמות מפוצה
תגמולי  

₪ביטוח 
כ"סהגדוליםקטנים

201651,7491,8822,0653,9472,536,8

2017*52,5181,8501,9003,7502,200,0

הערכה–2017* 
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בקר לבשר במרעה
כילויפינוי 

ק  נ  ט
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בקר לבשר במרעה

(:תמותות)אסונות •

.ואילךימים 8עדר הבקר לבשר במרעה מגיל -הבקר המבוטח –

.60,000מינימום , מערך העדר10%השתתפות עצמית מצטברת –

.  וכילויפינוי ביטוח תמותות מותנה ברכישת יטוח –

ודיווחו אושר  הכילויחישוב תגמולי הביטוח מבוססים על הבקר שפונה למתקן –

.י קנט"ע

ק  נ  ט
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בקר לבשר במרעה
דמי ביטוח וסכומי פיצוי–( תמותות)אסונות 

₪דמי ביטוח *₪סכומי הפיצוי המרביים 

1,500שלמירביעד לסכום ( כולל)יום 30ימים ועד גיל 8עגל מגיל 

21.00
(  כולל)יום 120יום ועד לגיל 31עגל מגיל 

ח לכל יום נוסף ועד לסכום מירבי של"ש28.00תוספת 
4,020

ואילך( כולל)יום 210יום ועד לגיל 121עגל מגיל 
ח לכל יום נוסף ועד לסכום מירבי של  "ש7.50תוספת 

4,695

1,500עד לסכום מירבי של  ( כולל)יום 30ימים ועד גיל 8עגלה מגיל 

17.50
(  כולל)יום 120יום ועד לגיל 31עגלה מגיל 

ח לכל יום נוסף ועד לסכום מירבי של"ש22.00תוספת 
3,480

ואילך( כולל)יום 540יום ועד לגיל 121עגלה מגיל 
ח לכל יום נוסף ועד לסכום מירבי של"ש6.00תוספת 

6,000

7,000פרה אם ועד לסכום מירבי של/עגלה בהיריון 
26.50

4,200ועד לסכום מירבי של( כולל)חודש ואילך 121פרה מגיל 
12,00048.00( כולל)יום 365פר הרבעה מגיל 

ק  נ  ט

ערכיפיעלאו/וגידולימיחישובבסיסיעללהלןהמפורטפיעלהביטוחתגמולייחושבוביטוחמקרהבקרות-מירבייםפיצויסכומי*

.מביניהםהנמוךלפי,המבוטחהבקרשלהשוק
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בקר לבשר במרעה
(תמותות)אסונות 

ק  נ  ט
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צאן

המגדל רוכש ביטוח עבור האימהות•

.בעדר בלבדשל כל בני הצאן וכילויפינוי הביטוח כולל •

.לאמא₪ 12.00הינם ( עזים וכבשים)לאימהות צאן -דמי הביטוח •

מגיע לאיסוף מהדיר רק כאשר יש תמותה של צאן  הכילוימתקן •

אין איסוף של המתקן אם יש תמותות  )בוגר ואז יאסוף את הוולדות 

מתבצע מחצר הדיר האיסוף (. אלא פעם בשבוע בלבד, וולדות בלבד

.בלבד

פונו . פיצויים₪ 232,000-ראשים ושולמו כ16,642בוטחו 2017בשנת •

. אימהות ועוד כמספר דומה של וולדות1,200

ק  נ  ט
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וכילויביטוח פינוי 
צאן

ק  נ  ט

עונה
כמות  

מבוטחת

כמות מפוצה
תגמולי  

₪ביטוח 
כ"סהגדוליםקטנים

2017*16,6426001,6502,250300,000

הערכה–2017* 



37

...?מה בהמשך

.לכיסוי נזקי גניבות ונזקי טרור חקלאיתוכנית•

ביטוח צאן•

הטלת סגר כתוצאה  , הרחבת הביטוח לתמותות–

ממחלות

ק  נ  ט
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סרטים

סרט אנימציהסרט קצירסרט תדמית

ק  נ  ט
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תודה רבה


