
על מנת לתת מענה ביטוחי מקיף, שקט נפשי, רשת ביטחון 
כלכלית מלאה  והגנה על ההשקעות הכלכליות הרבות קנט 

מאפשרת למגדלי הצאן לרכוש, בנפרד, שני כיסויים נוספים: 
כיסוי כנגד תמותה ממחלה וכיסוי כנגד גניבות. יצויין כי 

השנה ניתן לרכוש כל אחד מהכיסויים הללו בנפרד. במסגרת 
ביטוח פינוי וכילוי בעדר הצאן, יבוטח כל עדר העזים, 

הכבשים, התיישים והאיילים לחלב ולבשר, מיום לידתם 
ואילך. דמי הביטוח - לכל כבשה או עז אם יעמדו על  12.00 

₪ לראש וכוללים בתוכם את כל בני הצאן בעדר. הביטוח 
כולל כיסוי של עלויות הפינוי והכילוי של הצאן ללא עלות 

נוספת מצד המגדלים. לאימהות מעדר הצאן גבול האחריות 
לפינוי וכילוי של פגרים יהיה 12% מהכמות המבוטחת. 

ביטוח נגד תמותה וגניבות
הצאן המבוטח במסגרת ביטוח כנגד תמותה בעקבות מחלה 
כולל את הצאן השוהה בדיר בלבד ולא במרעה ובכלל זה כל 

עדר העיזים, הכבשים, הטלאים והגדיים, התיישים והאיילים, 
לחלב ולבשר, מגיל 30 יום ואילך. על פי תנאי הביטוח, 

על הצאן המבוטח להיות מטופל ברמה מקצועית ונאותה 
ועל המגדל לנקוט באמצעי המנע הידועים והאפשריים על 
מנת למנוע או להקטין נזק לצאן. השתתפות עצמית תהיה 
עבור כל מקרה ביטוח בנפרד, ותעמוד על 3% מערך העדר 
ובכל מקרה לא פחות מ-20,000 ₪ ולא יותר מ-100,000 

₪. גם ביטוח כנגד גניבות  כולל את הצאן השוהה בדיר 
בלבד ובכלל זה כל עדר העיזים, הכבשים, הטלאים והגדיים, 

התיישים והאיילים, לחלב ולבשר, מגיל 30 יום ואילך, 
המטופלים  ברמה מקצועית ונאותה ננקטים אמצעי המנע 
הידועים והאפשריים על מנת למנוע או להקטין נזק לצאן. 

על פי תנאי הביטוח, על הגניבה להתגלות בסמוך למועד 
האירוע ולא בעקבות ספירת מלאי העדר ועל המגדל 

להודיע מידית למשטרה ולקנט אודות הגניבה. על מתחם 
הדיר המבוטח בו שהה הצאן המבוטח בעת שנגנב להיות 

מגודר וכל שעריו נעולים על ידי שרשרת ומנעול מתאימים, 
ופועלות בו מצלמות אבטחה המצלמות את כל שטח הדיר 

באופן שוטף ורציף שתיעדו את מעשה הגניבה. ההשתתפות 
העצמית תהיה עבור כל מקרה ביטוח בנפרד, ותעמוד על  

3% מערך העדר ובכל מקרה לא פחות מ-20,000 ₪ ולא יותר 
מ-100,000 ₪.

משבר הקורונה
 בקנט ממשיכים בפעילות השוטפת ובכלל זה טיפול בפניות, 

הפקת פוליסות, תשלום תביעות וביצוע הערכות נזקים. 
בהתייחס להתמודדות הספציפית של המגדלים עם מגפת 

הקורונה, בקנט אומרים כי בימים אלה בהם רף חוסר 
הוודאות עולה והדאגה בציבור גדלה, חשיבות פועלם של 

החקלאים וחשיבות ביסוסה וחיזוקה של התוצרת המקומית 
בחקלאות גדולה מתמיד. שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט 
"בתקופה זו, כמו תמיד, אנו עומדים לרשות המגדלים 

ונותנים להם את המענה הדרוש, את השירות הטוב 
והמקצועי ביותר ואת רשת הביטחון הכלכלית במקרה של 

נזקי טבע. עם המגבלות החלות על כל המשק, קנט ועובדיה 
ממשיכים בפעילות השוטפת ובכלל זה טיפול בפניות, הפקת 

פוליסות, תשלום תביעות וביצוע הערכות נזקים".  ▲

קנט מחדשת את ביטוחי הצאן 
ובכלל זה את ביטוחי הגניבה והתמותה 

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מחדשת את ביטוח הצאן הכולל פינוי וכילוי של 
פגרי צאן. תוכנית הביטוח גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני מגדלי 

הצאן וקנט, ומטרתה לאפשר פינוי מסודר במקרה של תמותה בעדר  התוכנית פותחה 
מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה, שמירה על בריאות העדר, מניעת מפגע 
תברואתי ושמירה על בריאות הציבור. הביטוח מיועד לעדר הצאן )כבשים, עזים המגודלים 

לחלב ולבשר( ויתבצע ישירות בקנט  •

]12[

במכתב ששלח עמית יפרח, הוא תוקף את ההחלטה של 
המשרד ״דווקא עתה, כשהמשק הישראלי מצוי במצב 

חירום נוכח התפשטות וירוס הקורונה ומעסיקים במשרדים 
הממשלתיים רק עובדים חיוניים, אנשי האוצר יורדים לשטח 

ומצלמים משקים לצורך סקר של מנהל התכנון במסגרת 
תיקון 116״. מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח פנה 

היום למנהל הרשות לאכיפה ברשות למקרקעין במשרד 
האוצר, אבי כהן בנושא אכיפת דיני התכנון והבנייה במהלך 
מצב החירום נוכח וירוס הקורונה. יפרח אומר: ״הגיעו לידי 
פניות של חברים לפיהם גורמים המציגים את עצמם כאנשי 
משרד האוצר מסתובבים בכפר ידידיה ומצלמים את חלקות 

ב' של המשקים לצורך סקר של מינהל התכנון במסגרת תיקון 
116 הנ"ל. לא מובן ואף תמוה בעיני מדוע נערכים סקרים 
ובדיקות של מנהל התכנון דווקא בימים קשים אלה, בהם 

המשק הישראלי מצוי במצב חירום נוכח התפשטות וירוס 
הקורונה״. יפרח סיכם את המכתב: ״דרישתנו הינה להקפיא 

לאלתר את יישום תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה וזאת לכל 
הפחות עד לאחר שתוקם ממשלה ויגובש מתווה שיאפשר 

מידתיות הן ביישום ובאכיפה והן בהסדרת השימושים״. 
כזכור, ב-25.10.2017 נכנס לתוקפו תיקון 116 לחוק התכנון 

והבנייה, אשר עניינו פיקוח, אכיפה ועונשין בתחום עבירות 
התכנון והבנייה. כידוע, נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת האכיפה 
והחמרת הסנקציות שניתן להטיל על הפר את הוראות התכנון 
והבנייה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והגדלת העיצומים 

הכספיים. תנועת המושבים פועלת לצמצם ככל הניתן כל 
הפרה או שימוש חורג שאינו מוסדר בנחלות במושבים.   ▲

במשרד האוצר לא מגלים רגישות
במשרד האוצר לא נחים לרגע ולא במובן החיובי, אנשי רשות האכיפה ברשות למקרקעין, 
החליטו דווקא עכשיו, בעת משבר הקורונה שבו המשק כולו נכנסים למצב, דווקא עכשיו 

הם מצאו זמן לצאת למשקים, לצלם שטחים לסקר במסגרת תיקון 116. מזכ״ל תנועת 
המושבים "זו לא העת, הייתי מצפה ליותר רגישות והבנה"  •

ביקורת תיקון 116 בכפר ויתקין 24.03

התנועה הקיבוצית מברכת את רפתניות ורפתני ישראל בברכת

חג פ�ח כשר ושמח!
עם פרוס חג האביב, נאחל שגשוג, צמיחה, שפע ובריאות.

חג אביב שמחוהארץ נתנה יבולה, ארץ זבת חלב ודבש... 
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