
תורג'מן אמר עם כניסתו לתפקיד 
"קנט נחשבת לאחת מחברות הביטוח 
המובילות בעולם בתחום נזקי הטבע 

בחקלאות והאתגר יהיה להמשיך 
להעניק לחקלאים את הביטוח המיטבי 
בעולם של חוסר ודאות ותנאי אקלים 
משתנים. חברת הביטוח קנט - הקרן 
לביטוח נזקי טבע בחקלאות מציינת 

בימים אלה 50 שנות פעילות. החברה 
פועלת משנת 1967 כחברת ביטוח 

ממשלתית עסקית בשותפות של 
המדינה עם ארגונים חקלאיים נוספים, 

ביניהם: התאחדות האיכרים, האיחוד 
החקלאי, מועצת הצמחים וארגוני 

מגדלים נוספים, והיא נחשבת לבין 
המובילות בעולם המערבי במתן 

פתרונות ביטוחיים לענפי החקלאות 
השונים. לשמואל תורג'מן, שהנו 

אגרונום בהשכלתו, ניסיון ארוך שנים 
וידע רב בתחומי החקלאות השונים 

והביטוח בדגש על הערכת נזקים. 
הוא החל את דרכו המקצועית כמנהל 
ענפי החקלאות בקיבוץ משאבי שדה. 

בהמשך התמקד ביזמות חקלאית, 
בארץ ובחו"ל, ובין השאר ניהל 

פרוייקט גדול של גידול תפוחי אדמה 
בקזחסטן. תורג'מן מכהן כסמנכ"ל 

החברה מאז שנת 1999. במסגרת זו 
הוביל תורג'מן מהלכים של פיתוח 

עסקי ואת האסטרטגיה של החברה. 

שמואל תורג'מן סיים ואמר "כבוד גדול 
הוא בשבילי להוביל את החברה בה 

גדלתי ובה מילאתי שורה ארוכה של 
תפקידים. למרות שהחקלאות קיימת 
משחר האנושות, הרי שבפועל מדובר 

באחד מענפי המשק המתקדמים 
והמתפתחים ביותר, וללא ספק אחד 

מהחשובים ביותר. אמשיך  להוביל 
את החברה ואדאג כי תהיה לאחת 

המתקדמות מסוגה בעולם. ▲

שמואל תורג'מן מונה 
למנכ"ל חברת קנט

שמואל תורג'מן )62( מונה למנכ"ל חברת הביטוח קנט, הקרן 
לביטוח נזקי טבע בחקלאות, זאת לאחר שעד לאחרונה כיהן 

כסמנכ"ל החברה. תורג'מן יחליף בתפקיד את דודי גינזבורג, מי 
שכיהן כמנכ"ל קנט במשך 21 שנים ויוצא כעת לגמלאות. )ראו 

ראיון מיוחד עם המנכ"ל הפורש עמ' 52(  •

קנט, מהחברות המתקדמות בעולם בתחומה. תורג'מן

בכוונת השר להגיש לממשלה הצעת החלטה לפיה תוגדל המכסה  מ- 
500 היתרים ל- 2,000 עובדים בשנה, לשנים 2020-2017 ולבחון פתיחה 

של מדינות נוספות. שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל: "ענפי החקלאות 
מאופיינים בתקופות עומס ובתקופות רגועות, וזאת בהתאם לסוגי 

הגידולים. בשנים האחרונות, מגיעים אותם העובדים מדי עונה לישראל, 
הם מתמחים במשקים ונותנים מענה לחקלאים בעונות השיא, כאשר 

מכסת העובדים הקבועים אינה מספקת". ▲

שר החקלאות "להגדיל את מכסת 
העובדים העונתיים"

לאור הביקוש הרב, שר החקלאות דורש להגדיל את מכסת 
העובדים העונתיים המרבית המותרת, על מנת לתת מענה 
לחקלאים המבקשים לקבל עובדים לעבודה בעונות השיא 

בחקלאות  •

לפי הנחיות משרד הבריאות, חובה 
לצרוך חלב ומוצריו רק לאחר שעברו 

תהליך פסטור מבוקר. חלב בקר 
וצאן לא מפוסטר עלול להיות גורם 

סיכון להעברת מחלות כמו: ברוצלה, 
ליסטריה, לפטוספירוזיס, א. קולי 
ועוד. תהליכי הפסטור המבוקרים 

בטכנולוגיות מאד מתקדמות הינם 
הכלי החשוב ביותר בישום הבטיחות 
הביולוגית. בהודעה שהוציאה מועצת 

החלב נמסר עוד כי "החוק בישראל 
ומשרד הבריאות קובעים כי כל החלב 
המעובד במחלבה חייב לעבור פסטור, 

לכן כל המחלבות המורשות חייב ות 
לפסטר את החלב טרם עיבודו למוצר 

הסופי.  אין לשתות חלב ישירות 
מהרפת או מהדיר אלא לאחר הרתחה 

או פסטור. אין  לרכוש חלב ומוצריו 
בשווקים או במחלבות שאינן מוכרות 

ואינן מורשות. חלב בריא ואיכותי 
חייב להיות גם חלב בטוח לשימוש, 

דהיינו, מפוסטר".  ▲

תזכורת 
חשובה

צריכת חלב ומוצריו רק 
לאחר פסטור החלב
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