הבהרות לעניין הכיסוי הביטוחי במסגרת
ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד
מחלת הברוצלוזיס לעונת 2020
מועצת החלב חידשה את הביטוח בקנט לכל עדרי הבקר לחלב הרשומים כנגד מחלת
הברוצלוזיס .הביטוח מכסה את עדר הבקר לחלב מיום לידתו ,למקרה ביטוח של המתת
העדר החולה כתוצאה ישירה ממחלת הברוצלוזיס הכל לפי קביעת השירותים הווטרינריים •
במכתב שהונפק למגדלים על ידי חברת קנט נכתב בין השאר
"ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי עליך לפעול בהתאם
להנחיות השירותים הווטרינריים ולחוזה הביטוח .במקרה
של נזק הפיצוי מותנה ,בין היתר ,בקיום הפעולות הבאות:
 #חיסון עדר הבקר המבוטח כנגד מחלת הברוצלוזיס,
בהתאם למועד וההנחיות שנקבעו על ידי השירותים
הווטרינריים .כמו כן ,יש לנהל רישום של החיסונים שניתנו
לעדר הבקר כנגד ברוצלוזיס (מספר בקבוק תרכיב החיסון,
מועד החיסון שבוצע ושמו של המחסן).
 #ניהול יומן עדר עדכני בו תירשם כל תמותה שארעה בעדר
הבקר המבוטח ,בעת קרות המקרה .עליך לנהוג לפי כל
הוראות והנחיות השירותים הווטרינריים בנושא ,לרבות

בהתאם לנוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב.
את נוהל הדיגום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ובאתר קנט.
למגדל שלא יחסן את העדר ו/או לא ינהג לפי הוראות
והנחיות השירותים הוטרינריים כאמור ,לרבות לפי נוהל
דיגום הפלות לגורמי הפלה ,אזי יופחת הפיצוי למבוטח
– הכל כמפורט בחוזה הביטוח .יובהר בזאת ,כי המתת
עדר הבקר בעקבות הסיכון המבוטח ,תבוצע אך ורק על
פי החלטת השירותים הווטרינריים ועל ידם ובאחריותם
הבלעדית .במקרה של נזק ולא יאוחר מ 24-שעות לאחר
קרות מקרה ביטוח תימסר על ידי המבוטח או מטעמו
הודעה לקנט בדבר קרות מקרה הביטוח▲ .

מילואות דואגים להכשיר
את דור העתיד

קורס דירקטורים מתקדם במועדון מילואות ,ובו משתתפים כ 30-בעלי תפקידים
ממפעלים בקיבוצים ומנהלות יישובי מילואות •
כמדי שנה נערכים קורסים שונים להעשרת הידע
ביוזמת תשלובת מילואות ,כאשר בסוף כל קורס ניתנת
תעודת סיום קורס מטעם איגוד התעשייה הקיבוצית.
קורס דירקטורים מתקדם נועד להעמיק את הידע
של הדירקטורים אשר סיימו את קורס הדירקטורים
הבסיסי ,ללמדם כלים נוספים ולהקנות להם ידע
פרקטי נוסף ומתקדם בתחומים משפטיים ,חשבונאיים,
אסטרטגים ,פיננסיים וניהוליים אשר מכינים את
המשתתפים לתפקידם כדירקטורים בצורה המקצועית
ביותר .כחצי שעה לפני תחילת המפגש המרכזי נערך
מפגש מקדים שמטרתו להכיר למשתתפים בקורס,
ארגונים רלוונטיים במרחב ,לשתפם בסיטואציות
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אמיתיות בחייו של דירקטור מפי דירקטורים
ומנהלים ,לערוך בפניהם סימולציות בתחום ,והעברת
דוגמאות לפעילות דירקטורים .כל מפגש מונחה על
ידי מנחה אחר ,כך שהמשתתפים נחשפים למגוון
רחב של שיטות לימוד .לדברי שוקי בשן סמנכ"ל
פיתוח עסקי של מילואות" :הקורס נועד לסייע לנו
להכשיר את דור העתיד של המנהלים במילואות ולתת
לעובדי התשלובות והמנהלים הצעירים באזור את
הכלים להתמודד עם המשימות העומדות בפני חברי
דירקטוריון .יש לנו צעירים מוכשרים ואנו שמחים
שיש ביקוש ואנו יכולים להכשיר את דור המחר
לטובת הפיתוח הכלכלי באזור כולו"▲ .

