
עיקרי הכללים וההנחיות לענף הלול עיקרי הכללים וההנחיות לענף הלול 
  1-20091-2009עדכון עדכון 

  
  

  ::לכל שלוחות הגידוללכל שלוחות הגידול
  

  עליך לקחת בתוך , עם התפרצות מחלה בלול  עופות מכל לול באתר הגידול  עופות מכל לול באתר הגידול 66,  שעות,  שעות7272עליך לקחת בתוך , עם התפרצות מחלה בלול
- במידה והתמותה נמשכת יותר מ. לבדיקת מעבדה   . ימים עליך לחזור על הבדיקה. ימים עליך לחזור על הבדיקה1414- במידה והתמותה נמשכת יותר מ. לבדיקת מעבדה

  עד לביקור מעריך ,  לצורך ספירתםהעופות המתים בלולהעופות המתים בלול להשאיר את  להשאיר את אתה צריךאתה צריך   מטעם קנטמטעם קנטעד לביקור מעריך ,  לצורך ספירתם
לא . בלול  מטעם  מטעם  שלא נספרו על ידי המעריך שלא נספרו על ידי המעריךבגין עופות מתיםבגין עופות מתיםהיה זכאי לתגמולי ביטוח היה זכאי לתגמולי ביטוח תתלא . בלול
  .קנט.קנט

  בדרך ובשיטה שנקבעו או , אתה מחויב לחסן את העופות בפני כל מחלות העופות וזאת במועד בדרך ובשיטה שנקבעו או , אתה מחויב לחסן את העופות בפני כל מחלות העופות וזאת במועד
.וכן עליך לנהל רישום בדבר החיסונים שניתנו לעופות, י השירותים הוטרינריים"יקבעו ע   .וכן עליך לנהל רישום בדבר החיסונים שניתנו לעופות, י השירותים הוטרינריים"יקבעו ע

  שעות לאחר  שעות לאחר 2424- אתה צריך להודיע על קרות נזק לקנט מיד לאחר שאירע ולא יאוחר מ- אתה צריך להודיע על קרות נזק לקנט מיד לאחר שאירע ולא יאוחר מ 
  .שקרה.שקרה

  

  

  
  ::לשלוחת הטלהלשלוחת הטלה

   באופן מיידי ובכל מקרה לא באופן מיידי ובכל מקרה לא אם תבחין בפחיתה בהטלה אתה חייב להודיע על הפחיתה לקנט אם תבחין בפחיתה בהטלה אתה חייב להודיע על הפחיתה לקנט
, משלושה שבועות מיום התפרצות המחלה המבוטחת בלול שגרמה לפחיתה בהטלה, משלושה שבועות מיום התפרצות המחלה המבוטחת בלול שגרמה לפחיתה בהטלה  יאוחריאוחר

  ! לא יטופלו הודעות נזק אשר יגיעו לקנט באיחור! לא יטופלו הודעות נזק אשר יגיעו לקנט באיחור––לתשומת ליבך . לתשומת ליבך . לפי קביעת המעבדהלפי קביעת המעבדה

   רק עבור מגדלים אשר ביצועיהם בלהקה רק עבור מגדלים אשר ביצועיהם בלהקה מעריך מטעם קנט יבצע הערכה לפחיתה בהטלה מעריך מטעם קנט יבצע הערכה לפחיתה בהטלה
עמדו על , על פי נתוני מועצת הלול, קודמת  ומעלה על פי נתוני הנורמות המפורטות  ומעלה על פי נתוני הנורמות המפורטות 85%85%עמדו על , על פי נתוני מועצת הלול, קודמת

  ..בחוזה הביטוחבחוזה הביטוח

  יבצע מעריך מטעם , לצורך בחינת הפחיתה בהטלה ובעקבות הודעת הנזק שימסור המגדל יבצע מעריך מטעם , לצורך בחינת הפחיתה בהטלה ובעקבות הודעת הנזק שימסור המגדל
ספירה של הביצים באתר הגידול , לאחר תיאום איתך, קנט .  .  בסמוך למועד התפרצות המחלהבסמוך למועד התפרצות המחלהספירה של הביצים באתר הגידול , לאחר תיאום איתך, קנט

  כי אכן קיימת פחיתה בהטלה בלול כפי המוגדר בחוזה , במידה ומעריך מטעם קנט קבע כי אכן קיימת פחיתה בהטלה בלול כפי המוגדר בחוזה , במידה ומעריך מטעם קנט קבע
.תגמולי הביטוח ישולמו לכל מטילה בהתאם לגילה במועד בו אובחנה המחלה, הביטוח   .תגמולי הביטוח ישולמו לכל מטילה בהתאם לגילה במועד בו אובחנה המחלה, הביטוח

  לא תוכר פחיתה בהטלה בלהקה מבוטחת יותר מפעם אחת במהלך תקופת הגידול.לא תוכר פחיתה בהטלה בלהקה מבוטחת יותר מפעם אחת במהלך תקופת הגידול.  

   י המעריך " עבפועלבפועלתביעת המגדל לקבלת תגמולי ביטוח תחושב על סמך ספירת הביצים תביעת המגדל לקבלת תגמולי ביטוח תחושב על סמך ספירת הביצים י המעריך " ע
  ..ולא יתאפשר לעבוד לפי מסמכי שיווקולא יתאפשר לעבוד לפי מסמכי שיווק, , 33כמפורט בסעיף כמפורט בסעיף 

  כי במידה ומדובר במגדל ראשי המגדל מספר להקות הטלה של בעלי מכסה שונים, יצוין , , כי במידה ומדובר במגדל ראשי המגדל מספר להקות הטלה של בעלי מכסה שונים, יצוין
  ..על פי הנתונים של אותו מגדל ראשי באותו אתר גידולעל פי הנתונים של אותו מגדל ראשי באותו אתר גידולבחינת הפחיתה בהטלה תעשה בחינת הפחיתה בהטלה תעשה 

   לצורך טיפול בתביעתך תהיה חייב להמציא לקנט את כל המסמכים הנדרשים על פי בקשת לצורך טיפול בתביעתך תהיה חייב להמציא לקנט את כל המסמכים הנדרשים על פי בקשת
י רופא שיעיד על התפרצות "לרבות היסטוריית הלהקה ואישור מעבדה חתום ע, המעריך י רופא שיעיד על התפרצות "לרבות היסטוריית הלהקה ואישור מעבדה חתום ע, המעריך

. וכן אבחון מוחלט של שם וסוג המחלה, המחלה בתאריך הסמוך למועד הפחיתה בהטלה   . וכן אבחון מוחלט של שם וסוג המחלה, המחלה בתאריך הסמוך למועד הפחיתה בהטלה

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ::להלן רשימת המסמכים הדרושים לצורך המשך הטיפול בתביעה שעליך להעביר לקנטלהלן רשימת המסמכים הדרושים לצורך המשך הטיפול בתביעה שעליך להעביר לקנט

  

:(באירוע מחלה)לכל שלוחות הלול    :(באירוע מחלה)לכל שלוחות הלול 

;(אישור רפואי)תוצאות בדיקת המעבדה למחלות עופות   ..11   ;(אישור רפואי)תוצאות בדיקת המעבדה למחלות עופות 

;עם פרוט החיסונים מהמעבדה- היסטורית להקה / ח על התפרצות מחלת עופות "דו  ..22   ;עם פרוט החיסונים מהמעבדה- היסטורית להקה / ח על התפרצות מחלת עופות "דו

;לפי לולים מגיל יום אחד עד אירוע הנזק- גיליון רישום תמותה יומית   ..33   ;לפי לולים מגיל יום אחד עד אירוע הנזק- גיליון רישום תמותה יומית 

.צילום ברור מתעודת המשלוח של מועצת הלול/עותק  ..44   .צילום ברור מתעודת המשלוח של מועצת הלול/עותק

  

יש להעביר גם- ההודים והרבייה  , לשלוחות ההטלה   ::יש להעביר גם- ההודים והרבייה  , לשלוחות ההטלה

  ;תעודות משלוח של המדגרה;תעודות משלוח של המדגרה  ..11

;(לפי העניין- מלול פרגיות או ממשק האם , מלול ביניים, מבית אמון)תעודת העברת עופות   ..22   ;(לפי העניין- מלול פרגיות או ממשק האם , מלול ביניים, מבית אמון)תעודת העברת עופות 

;ח לטיפולים שנעשו מגיל יום אחד לאורך כל תקופת הגידול בכל אתרי הגידול"דו  ..33   ;ח לטיפולים שנעשו מגיל יום אחד לאורך כל תקופת הגידול בכל אתרי הגידול"דו

  . את דוח המפקד האחרון שנערך בלול. את דוח המפקד האחרון שנערך בלול––במטילות בלבד במטילות בלבד   ..44

  

במקרי הסגר בגין מחלת ניוקסל יש להעביר גם- לשלוחת הפטם    ::במקרי הסגר בגין מחלת ניוקסל יש להעביר גם- לשלוחת הפטם 

;י השירותים הוטרינריים"ע, ח הטלת הסגר"דו   ;י השירותים הוטרינריים"ע, ח הטלת הסגר"דו

;עם כמות האפרוחים שהוזמנה ובוטלה,  טופס הזמנת אפרוחים וטופס ביטול ההזמנה   ;עם כמות האפרוחים שהוזמנה ובוטלה,  טופס הזמנת אפרוחים וטופס ביטול ההזמנה

; י השירותים הוטרינריים"ח ביטול ההסגר ע"דו ; י השירותים הוטרינריים"ח ביטול ההסגר ע"דו

  . הימים שקדמו ליום ההכרזה על ההסגר. הימים שקדמו ליום ההכרזה על ההסגר150150-אישור על יצור ושיווק עופות ב-אישור על יצור ושיווק עופות ב

  

במקרי השמדה יש להעביר גם- לשלוחת הפטם    ::במקרי השמדה יש להעביר גם- לשלוחת הפטם 

  ;צו להשמדת עופות של הרופא הווטרינרי הראשי למחלות עופות;צו להשמדת עופות של הרופא הווטרינרי הראשי למחלות עופות

  ;חשבון ההוצאות בגין פינוי ושחיטת העופות ולניקוי וחיטוי הלול;חשבון ההוצאות בגין פינוי ושחיטת העופות ולניקוי וחיטוי הלול

  ;חשבונית קניית התערובת וחשבון הוצאות בגין השמדת התערובת;חשבונית קניית התערובת וחשבון הוצאות בגין השמדת התערובת

.או בפיקוחם/אישור חתום מהשירותים הוטרינריים על כמות העופות שהושמדה בפועל על ידם ו   .או בפיקוחם/אישור חתום מהשירותים הוטרינריים על כמות העופות שהושמדה בפועל על ידם ו

  

יש להעביר , במקרים של ירידה בהטלה ממחלה, לשלוחת ההטלה   ::יש להעביר , במקרים של ירידה בהטלה ממחלה, לשלוחת ההטלה

; מסמכי שווק ביצים של חודש המחלה ושל חודשיים שלפני ואחרי פרוץ המחלה; מסמכי שווק ביצים של חודש המחלה ושל חודשיים שלפני ואחרי פרוץ המחלה

.ממועצת הלול (אחוז ביצוע)שיעור ההטלה של להקה קודמת או של שנה קודמת    .ממועצת הלול (אחוז ביצוע)שיעור ההטלה של להקה קודמת או של שנה קודמת 

  

יש להעביר, במקרים של ירידה בהטלה מניוקסל, לשלוחת הרבייה הקלה והכבדה   ::יש להעביר, במקרים של ירידה בהטלה מניוקסל, לשלוחת הרבייה הקלה והכבדה

  .מסמכי שווק ביצים של שישה שבועות שקדמו ליום פרוץ המחלה ושל שבועיים אחרי פרוץ המחלה.מסמכי שווק ביצים של שישה שבועות שקדמו ליום פרוץ המחלה ושל שבועיים אחרי פרוץ המחלה


