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 2022ינואר 

 2022לעונת  הניוקאסלכנגד מחלת  לול: ביטוח הנדון

 ,רב שלום
ביטוח זה נועד  .2022כנגד מחלת הניוקאסל לעונת  בסיסיביטוח עבור הלולנים  בקנטרכשה  המועצה לענף הלול

לתת מענה מקיף עבור נזקי מחלת הניוקאסל הכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן בגין נזקי המחלה. דמי 
תשולם על ידי  80%יתרת דמי הביטוח בשיעור של ואילו מדמי הביטוח  20%הביטוח אותם ישלם המגדל מהווים 

 הממשלה. 
במסגרת טרינריים. ושיינתן על ידי השירותים הוהמתה עופות במקרה של צו כיסוי ביטוחי להמתת ה הביטוח כולל 

טרינריים וכן ואת פעולת המתת העופות בלולים בתיאום של השירותים הוקבלנים שיבצעו קנט תפעיל הביטוח, 
יהיה זכאי המגדל  .בהיקף שיקבע על ידי קנט תדאג לפינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים ולניקיון וחיטוי הלולים

, כמוגדר בחוזה ותערובת המזון ככל שזו הושמדה שהומתו המבוטחים לקבל מקנט תגמולי ביטוח בגין ערכי העופות
 בשלוחות הרבייה כולל הביטוח גם פיצוי בגין השמדת ביצים. .ובכפוף לעמידה בכל התנאים בחוזה הביטוח הביטוח

כן כולל הביטוח מנגנון פיצוי להסגר שיוטל על המשק בגין ניוקאסל ופיצוי בגין פחיתה בהטלת ביצים לשלוחת 
 ההטלה.

 .www.kanat.co.il שכתובתו באתר האינטרנט של קנט נמצאחוזה הביטוח לנוחיותכם 

 :עקרי הביטוחלהלן 
  מבניהם ם תום גבול אחריות המבטח, לפי המוקדםעאו  31.12.2022ומסתיים ביום  1.1.2022החוזה מתחיל ביום.  
 ה.ילפיטום, תרנגולי הודו לרביתרנגולי הודו  רביה כבדה, ,קלה פטם, הטלה, רבייה - השלוחות המבוטחות 
 בתעודות המשלוח.על ידי המועצה לענף הלול בהתאם לפירוט שנמסר לקנט  - המבוטחים העופות 
 או הסגר עקב מחלת ניוקאסל שהתרחש במהלך תקופת הביטוח לעופות אירוע מחלת ניוקאסל  - מקרה ביטוח

על פי חוזה זה בהיותם בלול  המבוטחים העופותאו המתת ו/או שחיטה ו/ באופן ישיר לתמותההמבוטחים, והביא 
 . ו/או להכרזת הסגר ו/או לפחיתה בהטלה בשלוחת ההטלה 

  מסכום תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח שיחושבו על פי  15% של בגובה עצמית שתתפותה -השתתפות עצמית
 .חוזה הביטוח

 ור כל שלוחה מפורטים בחוזה הביטוח. סכומי הפיצוי ואמות המידה לחישוב עב - המרבייםהפיצוי  סכומי 
  כולל תגמולי  2021הסכום המרבי אותו מתחייבת קנט לשלם לכל המבוטחים במהלך שנת  -גבול אחריות המבטח

, ביטוח למבוטחים, הוצאות המתת עופות בלול והוצאות נלוות, לא יעלה תקרת גבול האחריות כמפורט בחוזה הביטוח
 .בלבד ₪מיליון  55על סך של  2022העומד לשנת 

 ח )לפרוט מלא יש לגשת לחוזה הביטוח(הביטו בחוזה עיקריים שינויים
 כמפורט:דמי הביטוח לעוף עודכנו , 

 .(אגורות 5במקום )אגורות  1.20 – אימון לפיטום בתרנגולי הודו -
 .אגורות 4.30 –בתרנגולי הודו לפיטום פיטום  -

 המגדל:  באחריות
 .לפי הוראות השירותים הווטרינריים  הניוקאסלכנגד מחלת כנדרש את העופות  לחסן -
 וקנט או מי מטעמה. השירותים הווטרינריים, חוזה הביטוח והנחיות הוראותכל ל בהתאם לפעול -
 .נזק מקרה כל עבור הנדרשים המסמכים את להמציא -
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 : כולל הביטוחי הכיסוי
לרבות פינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים מן הלול, וכן ניקוי וחיטוי הלול בהיקף  - בלול עופותה המתתתהליך  -

 של השירותים הוטרינריים.המתה שיקבע על ידי קנט, בעקבות צו 

. המספר המרבי של עופות מתים שיוכר פיצוי עבור עופות שמתו בלול כתוצאה ממחלת הניוקאסל - עופות תמותת -
על ידי קנט לשם פיצוי יהיה זה שיספר בפועל על ידי מעריך קנט ערב ביצוע המתת העופות בתוספת מספר העופות 

לפני מתן צו ההשמדה ובקיזוז תמותה טבעית ותמותה מגורמים שאינם ממחלת הניוקאסל הנגועים שמתו בלול 
 עריך ולפניה )ולא יותר מכמות האפרוחים המבוטחים/המאוכלסים בפועל(.מבוטחים במהלך ימי הספירה של המ

ואישור קנט ובנוכחות המעריך. גבול האחריות לתערובת  יבהוראות הרופא הווטרינר - השמדת תערובת המזון -
 לטון. ₪ 1,500שהושמדה בפועל בלול על ידי קנט או מי מטעמה יהיה 

ובכפוף המתה בהתאם להוראות צו  - ה ותרנגולי הודו לרבייה בלבדהקלה והכבד ההשמדת ביצים בשלוחות הרביי -
אליו, הפיצוי יהיה עבור כמות הביצים המושמדות בלול/ במדגריה בנוכחות מעריך קנט ולא יותר מכמות הביצים 
למטילה לפי לוח הטלה בחוזה הביטוח, במשך ארבעת השבועות שקדמו לגילוי המחלה כפול מספר המטילות 

 סכום פיצוי מרבי לביצה יהיה כמופיע בחוזה הביטוח.שהושמדו. 

)הכרזת אזור נגוע( עבור לולים יצרניים  םהווטרינריי םבעקבות סגר שהוטל על ידי השירותי - מניעת אכלוס הלול -
 הקלה והכבדה ותרנגולי ההודו על פי הגדרות חוזה הביטוח. ההרבייבשלוחות הפיטום, ההטלה, 

 24 -, ולא יאוחר מבלול הניוקאסל מחלת התפרצות גילוילאחר  מידיש להודיע לקנט על נזק  - הודעה על נזק 
. באחריות המגדל םשעות לאחריו, כתנאי לתשלום התביעה, וכן עם קבלת צו המתה מאת השירותים הווטרינריי

 . 03-6270200לבדוק כי הודעת הנזק נתקבלה במשרדי קנט בטלפון 

  של נזק יעשה באמצעות המועצה לענף הלול.תשלום  הפיצויים במקרה 

 למגדל קנט תשלם הנוספים על פי החוזה הביטוח, הנדרשיםלא נקט בכל התנאים  המגדל כי ימצא בהם במקרים
 . וכמפורט להלן הביטוח בחוזה הנקובים הפיצוי שיעורי לפיביטוח  תגמולי

 המרבילחישוב שיעור פיצוי לעוף באחוזים מסכום הפיצוי  אמות מידה

 אמות המידה
לעוף מסכום  % -שיעור הפיצוי ב

 הפיצוי המירבי*
לא מולאה במלואה תוכנית החיסונים העדכנית של השו"ט למחלת 

 הניוקאסל, על פי קביעת השו"ט, קודם לפרוץ המחלה. 
בפיקוח המבטח ו/או על פי בדיקת כייל  קביעה זו תעשה על ידי השו"ט

 .3 -ל 0הנוגדנים המצביעה על ערך של בין 

0%** 

 אי מילוי הוראות השו"ט הקשורות לאחד או יותר מהנושאים הבאים : 
 המתת הלהקה לרבות כל הפעולות הנלוות.  .א
 הטלת הסגר והתנהלות במהלך תקופת ההסגר.  .ב
 הסרת הסגר. .ג

0%** 

בוצעה הכנסה ו/או הוצאה של עופות מאתר הגידול ללא היתר הובלה 
 מהשו"ט )גם אם בוצע טרם פרוץ המחלה(.

60% 

אי עמידה באחת או יותר מההוראות להסדרת הפעילות במשק העופות 
אשר מפורטות להלן  -לשלוחות: פיטום, תרנגולי הודו, עופות לרבייה והטלה 

 )בנוסחן העדכני(. ***

לפי הרשום ליד כל ) 90%/80%
 ₪ 20,000-ולא יותר מ סעיף(

 בוצע שיווק להקת עופות במשך תקופה העולה על:
 ימים לזכרים )כולל(. 10 -ימים לנקבות ו 10בשלוחת תרנגולי ההודו 

 ימים )כולל(. 7 -בשלוחת הפיטום 
80% 

אי ביצוע נוהל החלפת בגדים ו/או אי רישום יומי של כניסה ויציאה של אנשים 
 מתוך אתר הגידול

90% 
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 אמות המידה
לעוף מסכום  % -שיעור הפיצוי ב

 הפיצוי המירבי*
אי ביצוע נוהל החלפת בגדים ומקלחת  -במשקי גידול פרגיות ו/או רבייה 

כנדרש לפני כל כניסה לאתר הגידול ו/או אי רישום של כניסה ויציאה של 
 אנשים מתוך אתר הגידול.

70% 

גידול עופות באותו לול/אתר גידול בגילאים העולים על הפער המותר כמוגדר 
 לחוזה הביטוח. 6בסעיף ד' 

80% 

אי ביצוע ניקוי וחיטוי יסודי בלול לפני אכלוס של להקה חדשה ו/או אי פינוי 
 מחזורי גידול. 3 -כל הרפד מהלול אחת ל

70% 

מקרה הביטוח ארע באתר גידול בו פרצה מחלת הניוקאסל בפעם השנייה 
 . 1.1.2020החל מיום 

90% 

מקרה הביטוח ארע באתר גידול בו פרצה מחלת הניוקאסל בפעם השלישית 
 1.1.2020או יותר החל מיום 

60% 

, בהתאם למפורט על פי גיל האפרוחהאחוז מבטא את שיעור הפיצוי ב% לעוף מסכום הפיצוי המירבי לעוף  * 
 לחוזה הביטוח. 1בסעיף ג' לחוזה הביטוח ובנספח 

לקבל מהמבטח תגמולי ביטוח עבור העופות שמתו/הומתו/נשחטו כמפורט  זכאי יהיה לאאלו המבוטח  במקרים **
 ז' לחוזה הביטוח. -א' 5בסעיפים 

 :לרבייה ועופות  הודו תרנגולי, פיטום: לשלוחות העופות במשק הפעילות להסדרת הוראות ***
וחיטוי בקלות. רצפות הלול  רצפות הלול עשויות מבטון, אספלט או מחומר אחר בלתי חדיר למים הניתן לניקוי .א

 (.80%ס"מ לפחות מעל פני הסביבה ) 30-וסביבתו מוגבהות ב
שולי לול החיצוניים עד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני של הלול עשויים מבטון או מאספלט  .ב

 (.80%הניתנים לניקוי ולחיטוי בקלות )
לול, לרבות דלתותיו תקינות ושלמות. הלול אטום רשתות הלול תקינות ושלמות, הקירות הבנויים של מבנה ה .ג

 (.80%בפני ציפורים )
 (.80%משק העופות מגודר בגדר המונעת כניסת בני אדם ובעלי חיים, שיש בה שער ומנעול ) .ד
שק מוטמן; דולבים; עגלות או פחים  -כל פגרי העופות מסולקים או מפונים מהמשק באמצעות מתקן מתאים  .ה

 (.80%שרפה ובלבד שאושרו על ידי רופא וטרינר ממשלתי ועל ידי המשרד להגנת הסביבה )סגורים; בור רקב או מ
המזון לעופות המוחזק במשק מאוחסן במיכלים סגורים היטב למניעת חדירת ציפורים ונברנים. מיכלי המזון  .ו

 (.90%מותקנים על גבי משטח מוצק ונקי, הניתן לניקוי ולחיטוי בנקל )
ה מוחזקים במכל סגור היטב שאין נזילה ממנו, יה הראויים לשתיית בני אדם, מי השתיילעופות ניתנים מי שתי .ז

 (.90%כל עודפי המים במשק העופות מנוקזים באופן המונע התהוות שלוליות )
במשקים שאין בהם אמצעי למילוי מיכלי המזון מחוץ לגדר המשק יש להקים מתקן לחיטוי משאיות הנכנסות  .ח

 (.90%יטוי של דופנות המשאית מכל צדדיה )לשטח המשק, המאפשר ח
 מרסס לחלופין או קבוע גשר מתקן ורק אך הנו זה בסעיף כמוגדר משאיות לחיטוי מתקן כי, בזאת יובהר
 .מנועי

ס"מ לפחות, בצבע שחור על רקע לבן,  30בכניסה למשק מוצב שלט ובו מצוין בבירור, באותיות וספרות בגודל  .ט
 (.100%במערכת לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים )מספר המשק כפי שרשום 

תרופות יוחזקו בארון נקי ונעול, תכשירי חיטוי והדברה יוחזקו בארון נעול נפרד, על האריזה של כל תרופה  .י
 (.90%ותכשיר תצוין תכולתה )

 (.80%במשק בו מוחזקים תרכיבי חיסון קיים מקרר תקין להחזקת תרכיבים ) .יא
המתקנים והציוד בו, לרבות מאווררים, פתחי ניקוז, מערכות האבסה, מיכלי השתייה חצר המשק, המבנה,  .יב

 (.90%נקיים ) -ושוקתות 
 (.90%ציוד החיסון במצב שלם ותקין ) -במשק בו מוחזק ציוד חיסון )מערפל, מרסס ומזרקים(  .יג
, 80%מטר ) 300המרחק ממשק העופות למשק עופות אחר שבו סוג עופות, שלוחה או גיל שונים, הוא לפחות  .יד

 "ט(.מהשואלא אם המשק קיבל אישור מראש 
מטר מדרך המקשרת בין משקי עופות מסוג, משלוחה או מגיל שונים  30מבנה משק העופות מרוחק לפחות  .טו

(80%.) 
בעלי חיים לתוכו, ובפרט; גודל חורי הרשתות קטן דיו כדי למנוע כניסת  לול יהיה בנוי בצורה שתמנע חדירת .טז

 (.80%ס"מ ) 2רים וחולדות. גובה עין הרשת לא יעלה על וציפ
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 :ההטלה לשלוחת העופות במשק הפעילות להסדרת הוראות ***

 (%80)איסוף והחזקת הביצים בלול  .א
 פחות.יש לאסוף את הביצים שהוטלו בלול בתדירות של אחת ליום ל .1
 יש להחזיק את הביצים לאחר איסופן במבנה העומד בדרישות שלהלן: .2

 המבנה סגור ומוגן מפני חדירת בע"ח: יונקים וציפורים. .א
 למבנה קירות ורצפה הניתנים לניקוי וחיטוי. .ב
 מעלות צלזיוס בכל שעות היממה.  20המבנה יהיה נקי והחום בו לא יעלה על  .ג

מקסימום שיאופס מידי יום, או רישום דיגיטלי -מינימוםהטמפרטורה תבוקר באמצעות מדחום 
 מתאים.

 במבנה המיועד להחזקת ביצים תוחזקנה רק ביצים. .ד

 (%80)העברת ביצים מהמשק אל תחנת המיון  .ב
עגלות הביצים תסומנה במדבקה שתכלול את הפרטים הבאים: שם הישוב, שם המשק, מספר המשק,  .1

 מספר לול ותאריך משלוח הביצים.
שעות. קרי, לפחות  72שעות מהטלתן למעט בשבת ובחג תוך  48תועברנה לתחנת המיון תוך  הביצים .2

 פעמים בשבוע. 2
על המגדל לשמור ברשותו את רישום משלוחי הביצים לתחנת המיון או למחסן האיסוף. הרישום יכלול  .3

 בכל עת. תאריכי הטלה, כמות הביצים ותאריכי שיווק. המסמכים המתעדים יהיו זמינים לביקורת
 אריזות ותבניות הביצים למשלוח תאוכסנה במקום נקי ויבש. .4
 ים לפני הוצאתן מהמשק.אין לרחוץ ביצ .5

 על כל מגדל להחזיק יומן תפעול משק הכולל את הפרטים הבאים:(  %80) יומן תפעול משק .ג

 .רישום יומי של מספר ביצים שהוטלו .1

 רישום יומי של תמותת עופות. .2

התערובת למשך  וכמותה. על המגדל לשמור את תעודות המשלוח של אספקתתאריכי קבלת תערובת  .3
 שנתיים ולהציגה לשירותים הווטרינריים על פי דרישה.

התרופה, מספר אצווה,  טיפולים תרופתיים בהתאם להתוויה לרבות; תאריך הטיפול, השם המסחרי של .4
. (סיום מועד זמן המתנה)הביצים  לשווק את מינון, משך הטיפול, אופן מתן התרופה, התאריך בו ניתן

הטיפול ותיווסף חתימתו. בנוסף, על המגדל לשמור מרשמים  לצד רישום הטיפול, ירשם שם מבצע
 הטיפול בעופות וקבלות על רכישתם בפועל למשך שנתיים ולהציגם לשירותים שניתנו לו לצורך

 הווטרינריים על פי דרישה.

 שם המחסן. כיב, מס' אצווה ותוקף, דרך מתן החיסון,תיעוד חיסונים: תאריך החיסון, שם התר .5

, (בשלושה חודשים נדרש ביצוע לפחות אחת)תיעוד הדברת מכרסמים וחרקים: תאריכי ביצוע הדברה  .6
  התכשיר, שם המדביר ומס' רישיונו.

, הבנויים של מבנה הלול רשתות הלול תקינות, שלמות ונקיות באופן שיאפשר מעבר אוויר חופשי. הקירות .ד
  .(80%) ציפורים לרבות דלתות ושערים, תקינים ושלמים. הלול אטום בפני חדירת

 השירותים הווטרינריים כל פגרי העופות מפונים מהלול לפחות אחת ליום אל מתקן מתאים שאושר על ידי .ה
(80%).  

  .(90%) המזון לעופות מוחזק במכלים סגורים ואטומים .ו

נזילה ממנו. כל  לשתיית בני אדם, מוחזקים במיכל סגור היטב שאיןמי השתייה הניתנים לעופות ראויים  .ז
  .(90%) עודפי המים במשק העופות מנוקזים באופן המונע התהוות שלוליות



 

5 

מ לפחות, מספר "ס 25באחריות המגדל להציב על כל לול שלט ובו מצוין בבירור, באותיות וספרות בגובה  .ח
  (.100%) הווטרינריים ות העוף בשירותיםהמשק ומספר הלול כפי שרשום במערכת לבריא

האריזה של כל תרופה  תרופות תוחזקנה בארון נקי ונעול. תכשירי חיטוי והדברה יוחזקו בארון נעול נפרד. על .ט
ה. ארונות יכאשר תווית התכשיר שלמה ונקי ותכשיר תצוין תכולתה. כל תרופה תוחזק באריזתה המקורית

  .(90%) ומוצבים בתוך מבנה לבדהאחסון יהיו מיועדים למטרה זו ב

יהיה  (מערפל, מרסס ומזרקים) תרכיבים יוחזקו בקירור בהתאם להוראות היצרן. במשק בו מוחזק ציוד לחיסון .י
   .(80%) הציוד במצב נקי, שלם ותקין

המגדל לפנותם מהמשק  פגי תוקף. באחריות (תרופות, חומרי הדברה או תרכיבים)אין להחזיק בתכשירים  .יא
  .(90%) המותר בחוק על פי

עגלות לאיסוף ביצים,  מטרים ממנו, המתקנים והציוד בו, לרבות 6המבנה, סביבת המבנה עד למרחק של  .יב
 .(80%) יתוחזקו בקביעות ויהיו נקיים מאווררים, פתחי ניקוז, מערכות האבסה, מכלי השתייה ושקתות

 .שטחי הגידול המבוקשים לביטוח נמצאים בתחומי מדינת ישראל )באזורים המוחזקים והנשלטים על ידה(

)א( הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח  – העברת מידע
הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע 

פוליסת הביטוח שלי. למען  המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על פי
(, גודל להקה, דו"ח חיסונים, גיל, GISהסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: מיקום שטח הלול )

העברות בין חקלאים , מספרי אוזן, תעודות ייבוא וייצוא של בעלי חיים וכן מידע אודות בריאות )מחלות( בעלי חיים. 
לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות  )ב(הנני הח"מ מאשר בזאת

 קנט ושנוגע לעדרי הלול שבהחזקתי.
הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור עצמי  – איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור

 הנני מתחייב להודיע על כך מידית לחברה.וכי אינני פועל בעבור אחר. במידה ואפעל עבור אחר 

 לראות אין, לך המוצע 2022 לשנת הניוקאסל מחלת כנגד לול ביטוח אודות בלבד ושיווקי כללי תוכן מכיל זה מכתב
 מחלת כנגד לול ביטוח חוזה. כריתתו להליך או הביטוח לחוזה ביחס כלשהן טענות ממנו לגזור ואין מחייב מסמך בו

 כולל הביטוח חוזה. ועניין עניין לכל הקובע והוא והמחייב הסופי המסמך הוא נספחיו על 2022 לשנת הניוקאסל
 רכישת בטרם אותו לקרוא ועליך, הביטוח לתחולת וסייגים עצמית השתתפות, התניות סעיפי ובכללם שונים סעיפים
 . הביטוח

כמו כן תוכל בקטגוריית חוזה ביטוח,  http://www.kanat.co.il קנט באתר נמצא 2022העדכני לשנת  הביטוח חוזה
 .03-6270200  בטלפון קנט במשרדי ביטוח למחלקת לקבל את החוזה המודפס בדואר בפניה

 
 לול חוזה ביטוח 

 כנגד מחלת הניוקאסל

http://www.kanat.co.il/

