
 

 צאן ועזיםמשקי מסלולי שירות ל

 
 ואינם כוללים מע"מ ₪-בהמחירים 

 פירוט בנוגע לבדיקות מעבדה במחירון החקלאית המלא
 

 שירות חודשי מלא .א
  ₪ 400  מחיר מינימום:

   )סה"כ( ₪ 278.52 הראשים הראשונים: 50
     ₪ 2.19  הראשים הבאים: 100
      ₪ 1.45  הראשים הבאים: 150
      ₪ 1.09  הראשים הבאים: 200
      ₪ 0.87  הראשים הבאים: 500

  ₪ 0.23  ראש: 1,000מעל 
  ₪ 350  ביקור יועץ צאן:

 

 קריאות:חודשי לפי  שירות .ב
 דקות. 45כולל ביקור חד פעמי בחודש עד  ₪ 400 מחיר התקשרות בסיסי:

 דקות המשק יחויב בחלק הזמן היחסי. 45דקות. מעל  45-כל ביקור מוגבל ל
 כל נסיעה לשטח תחויב בזמן רופא.

 המסלול מיועד למשקים שאין בהם שלוחות נוספות.
 :קריאות נוספותעלות 

  ₪ 250: 13:00במשך היום עד השעה 
  ₪ 350 :בבוקר, וכן בשישי ובשבת 6:00עד  13:00משעה 
  ₪ 400: )בהזמנה ובתכנון מראש(  יועץ צאןמיוחד של ביקור 

 
 

 :שירות רבעוני לפי קריאות .ג
 שאין ברשותם בקר לחלב. למשקים בעלי צאן ועזים, מיועד

 דקות. 45לרבעון, כולל ביקור חד פעמי ברבעון עד  ₪ 525בסיסי: מחיר התקשרות 
 .₪ 300: 6:00-13:00ביקור נוסף בין השעות קריאה ל

 . ₪ 425למחרת, לילה, שבת או חג:  6:00ועד  13:00קריאה לביקור בין השעות 
 דקות יחויב בביקור נוסף. 45ביקור הנמשך מעל 
 .₪ 400קריאה ליועץ צאן: 

 ניתן להצטרף למסלול זה בתחילת כל רבעון.
 

 פירוט בעמוד הבא –מסלול יועץ צאן  .ד

  



 

 

 

 צאן יועץמסלול  .ד
ביותר ועד לגדול ביותר( ועדרי צאן לבשר גדולים עדרי צאן ועזים חולבים )מהקטן  .1

 אמהות( 300)מעל 

 ₪ 400  ביקור ראשון צאן: רופאתתשלום עבור ביקורי 
  ₪ 360  ביקור שני

 ₪ 290  ביקור שלישי 
  ₪ 200 ביקור רביעי ויותר 

 החיוב יתבצע על פי דיווח בסוף החודש.

 אמהות( 300עדרי צאן לבשר קטנים )עד  .2

 ₪ 400  ביקור ראשון צאן: רופאתתשלום עבור ביקורי 
  ₪ 250 ביקור שני ויותר

 

 בכל סוגי העדרים המוזכרים לעיל* תשלום עבור קריאות חירום דחופות .3
 שירות הניתן רק ביישובים הנכללים בשירות רופאי החקלאית בענף החלב(:* )

  ₪ 360 – 6:00-13:00בימי חול בין השעות 
  ₪ 450 –מחוץ למסגרת הימים והשעות הנ"ל 

 
 תשלום בגין בדיקות הריון: .4

הצאן. לא כולל תוספת נסיעה  רופאתדקות בתאום מראש עם  45עבור  ₪ 250
 מיוחדת במידת הצורך.

 דקות. 30 –דקות. בעדר קטן  45 –: בעדר גדול יםמשך הביקור .5
 

 תדירות הביקורים: .6

הצאן. כל ביקור במשק כולל סיור  רופאתשל ההמלצה המקצועית הינה ביקור שבועי 
 ומתן חוות דעת, כולל ביקורים למטרת חיסונים או בדיקות הריון.

 תדירות ביקור מינימלית הינה אחת לחודשיים.
הראשון לביקור  ₪ 550 ישלםבמהלך חודשיים  רופאת צאןביקור  הזמיןמשק שלא 

 בחודש השלישי.
לא יהיה , יותר תוקפא ההתקשרות עמו חודשים או 3משק שלא יזמן רופא במשך 

 זכאי לביקור חירום ויצטרך להירשם למסלול מחדש.

 הערות נוספות:
 כל המחירים אינם כוללים מע"מ.

 .45תנאי תשלום: שוטף + 
 תשלום הינו באמצעות הוראת קבע.ה

ההצטרפות למסלול מקנה אפשרות לרכישת תרופות במחיר מוזל וכן אפשרות 
 בדיקות מעבדה.להצטרפות לביטוח 

 
 לתאום ביקור הכרות ראשון ללא תשלום יש ליצור קשר עם רופאת הצאן:

 .052-2851320 –ד"ר אילי שלמוביץ 


