
 החקלאית

 
 וטרינרי תעריפי שירות

 

 

 

 * יובים בתעודות המשלוח בעת הטיפולחובת הלקוחות לבדוק את הח* 

 www.hachaklait.org.il בכתובת: באינטרנט "החקלאית"אתר ב

ניתן למצוא: ריכוז תעודות משלוח אישי, מידע כללי וכתבות, 
 שאלות ותשובות, הזמנה לאירועים וכנסי לקוחות ועוד!

 office@hachaklait.co.il לקבלת קוד לכניסה לאתר פנו אלינו לכתובת:

 
 

http://www.hachaklait.org.il/
mailto:office@hachaklait.co.il


 

 

 

 מעבדהביטוח בדיקות 
 תנאי הביטוח:

 .אבחון שוטף בבעלי חיים חוליםהביטוח כולל רק בדיקות 

 ההחלטה על דגימה רק בידי הרופא. אין לשלוח דגימות ללא אישורו.

 משלוח יותר משלוש דגימות ממשק באירוע, בכפוף לאישור מראש.

 . כיום:מכסה בדיקות במעבדות עימן ל"החקלאית" קשרי עבודה בלבדהביטוח 

 מכון וטרינרי, פרו ווט ובית החולים הווטרינרי )המטולוגיה( בלבד.

 כלולות בביטוח: שאינןבדיקות 

 בדיקות במזון בעלי חיים. -
 בדיקות במסגרת סקר מקיף. -
 כגון: בדיקות במסגרת תכנית ביעור בשלוחות השונות,  -
 .CAE ,MV, בת שחפת, מיקופלסמה, ניאוספורה BVDלאוקוזיס,   
 קנייה ובדיקות סקר: \בדיקות לפני מכירה  -
 .MVV ,בורדר , מחלתQFלפטו, כלמידיה, ברוצלה, טוקסופלסמה,   
 בדיקות במעבדות אחרות. -
 בדיקות שאריות אנטיביוטיקה, הורמונים ורעלים בבשר או בחלב. -
 

 עלות הביטוח:

מסלולי  הצטרפות לביטוח מחייבת הצהרה מקדימה של מספר הראשים המבוטחים בכל
 השירות של "החקלאית".

 חודשים. 6-+ מע"מ לראש ל ₪ 2.59עבור חיות משק )בקר, צאן, עזים(: 
 חודשים. 6-לאורווה ל+ מע"מ  ₪ 161לראש עד מקסימום מע"מ  + ₪ 27עבור סוסים: 

 

 הערות:

 מועדי ההצטרפות לביטוח הם בחודשים ינואר ויולי בלבד. -
 התקופה, אלא אם התקבלה מהלקוח הודעת ביטול בכתב.הביטוח מתחדש אוטומטית בסוף  -
 

 נקודות איסוף: 

יסעור, מדרך עוז, עין חרוד מאוחד, גבת, שער העמקים, לביא, שדמות דבורה, קיבוץ איילת השחר, : צפון
 .צמח, רמת הגולן

 .גרנות, כפר ויתקין, עין החורש, צרעה: מרכז
 .פטיש, שובל, סעד, דביר מרמ"ז באר טוביה, מרמ"ז: דרום

 
בעת השארת חומר במקרר יש להתקשר למס' הטלפון הרשום על המדבקה שעל המקרר, על 

 מנת שיבוצע איסוף!

 "החקלאית"החקלאיתון" ובאתר "עדכון מיקום וזמני האיסוף מתפרסמים אחת לתקופה ב
 באינטרנט.

 בשאלות נוספות נא לפנות לרופא המטפל.



 

 

 

 שירות מלאמסלולי מחירי התקשרות 

 מסלול שירות מלא מקנה למשק ביקורים שגרתיים וביקורי רפואת חירום במחיר חודשי גלובלי.

 ואינם כוללים מע"מלראש אלא אם צוין אחרת, המחירים 

 

 חודשים 5עד  –עגלים         נקבות חלב
  ₪ 400  מחיר מינימום:    ₪ 16 הנקבות הראשונות: 40

 ₪ 7.24 העגלים הראשונים: 40   ₪ 10.67  הנקבות הבאות: 760
 ₪ 4.83  העגלים הבאים: 60    ₪ 5.33  נקבות: 800מעל 

  ₪ 2.90  העגלים הבאים: 100        
  ₪ 1.40  העגלים הבאים: 100

 ₪ 1.12  העגלים הבאים: 700  שאינן קשורות במשק בקר לחלב:עגלות לגידול 
  ₪ 0.81  עגלים: 1,000מעל      ממחיר נקבות חלב. 60%

 
 חודשים 5מעל  –עגלים מפטמות:  מחיר השירות זהה למחיר עגלי פיטום. :עגלות פיטום

  ₪ 400  מחיר מינימום:        
 ₪ 1.94 העגלים הראשונים: 200

 ₪ 1.11 העגלים הראשונים: 800        
  ₪ 0.82  עגלים: 1,000מעל         

 

         קר לבשרב
       ₪ 400  מחיר מינימום:

     ₪ 3.28 הראשים הראשונים: 400
     ₪ 2.18  הראשים הבאים: 300
      ₪ 1.63  הראשים הבאים: 300

  ₪ 1.09  ראש: 1,000מעל 
 

 צאן ועזים
  ₪ 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  יועץ צאן: ביקור

 

השונים, כולל מסלולים מסלולים הלנוחיותכם, בעמודים הבאים מפורטים מחירי 
 חודשיים ורבעוניים עפ"י סוגי המשקים.



 

 

 

 עגליםמשקי לחלקי שירות  מסלולי

 ואינם כוללים מע"מ ₪-בהמחירים 
 

 
 

  :בלבד למגדלי עגלים יםמיוחד יםמסלול

 לבעלי עגלים שאין להם שלוחת בקר לבשר או בקר לחלב.מיועד 

 

 שירות חודשי לפי קריאות: .א

 דקות,  45כולל ביקור אחד בחודש במשך עד  ₪ 400מחיר הבסיס בסך 

 ייעוץ טלפוני ותרופות במחירי חבר.

 .₪ 250 :6:00-13:00 נוסף בין השעותקריאה לביקור 

  .₪ 350 לילה, שבת או חג:למחרת,  6:00ועד  13:00בין השעות ביקור קריאה ל

 דקות יחויב בביקור נוסף. 45ביקור הנמשך מעל 

 

 שירות רבעוני לפי קריאות: .ב

ייעוץ דקות,  45לרבעון כולל ביקור אחד ברבעון במשך עד  ₪ 525מחיר הבסיס בסך 

 .ותרופות במחירי חברטלפוני 

 .₪ 300 :6:00-13:00קריאה לביקור נוסף בין השעות 

 . ₪ 425 למחרת, לילה, שבת או חג: 6:00ועד  13:00קריאה לביקור בין השעות 

 דקות יחויב בביקור נוסף. 45ביקור הנמשך מעל 

 מיועד למשקים שאין ברשותם בקר לחלב.



 

 

 

 בקר לבשר י שירות למשקימסלול

 ואינם כוללים מע"מ ₪-בהמחירים 

 שירות חודשי לפי קריאות: .א

  ₪ 400 מחיר התקשרות בסיסי:

 דקות. 45מחיר הבסיס כולל ביקור חד פעמי בחודש עד 

 .דקות המשק יחויב בחלק הזמן היחסי 45דקות. מעל  45-כל ביקור מוגבל ל

 כל נסיעה לשטח תחויב בזמן רופא.
 

 :קריאות נוספותעלות 

  ₪ 250: 13:00במשך היום עד השעה 

  ₪ 350 :בבוקר, וכן בשישי ובשבת 6:00עד  13:00משעה 

  ₪ 100 (:חיוב לפי מספר הפרים שנבדקו) בדיקת פוריות
בדיקות לא יחויב הביקור ובתנאי שהתקיים במשק ולא  20. מעל בדיקות יחויב גם הביקור 20עד 

 במכלאות מרוחקות.
 

  ₪ 5 (:חיוב לפי מספר הפרות שנבדקו) בדיקת הריון
בדיקות לא יחויב הביקור ובתנאי  100ות בביקור מיוחד יחויב גם הביקור. מעל בדיק 100עד 

 שהתקיים במשק ולא במכלאות מרוחקות.
 

 ₪ 36 בדיקת משטחי דם על ידי הרופא:

 הערות

 הזמנת רופא לצורך קבלת תרופות או לנושאים מנהליים שונים יחשב כביקור.

 

 שירות רבעוני לפי קריאות: .ב

 דקות. 45עד  ברבעוןלרבעון, כולל ביקור חד פעמי  ₪ 525 :התקשרות בסיסימחיר 

 .₪ 300: 6:00-13:00ביקור נוסף בין השעות קריאה ל

 . ₪ 425 למחרת, לילה, שבת או חג: 6:00ועד  13:00קריאה לביקור בין השעות 

 דקות יחויב בביקור נוסף. 45ביקור הנמשך מעל 

 בקר לחלב. מיועד למשקים שאין ברשותם

 ניתן להצטרף למסלול זה בתחילת כל רבעון.



 

 

 

 צאן ועזיםמשקי מסלולי שירות ל

 ואינם כוללים מע"מ ₪-בהמחירים 

 קריאות:חודשי לפי  שירות .א

 דקות. 45כולל ביקור חד פעמי בחודש עד  ₪ 400 מחיר התקשרות בסיסי:

 היחסי. דקות המשק יחויב בחלק הזמן 45דקות. מעל  45-כל ביקור מוגבל ל

 כל נסיעה לשטח תחויב בזמן רופא.

 מסלול מיועד למשקים שאין בהם שלוחות נוספות.ה
 

 :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 

 

 :לפי קריאותשירות רבעוני  .ב

 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.



 

 

 

 צאןייעוץ מסלול  .ג

 300עדרי צאן ועזים חולבים )מהקטן ביותר ועד לגדול ביותר( ועדרי צאן לבשר גדולים )מעל  .1
 אמהות(

 צאן: רופאתתשלום עבור ביקורי 
 ₪ 400  ביקור ראשון

  ₪ 360  ביקור שני
 ₪ 290  ביקור שלישי 

  ₪ 200 ביקור רביעי ויותר 
 החיוב יתבצע על פי דיווח בסוף החודש.

 

 אמהות( 300עדרי צאן לבשר קטנים )עד  .2

 צאן: רופאתתשלום עבור ביקורי 
 ₪ 400  ביקור ראשון

  ₪ 250  ביקור שני ויותר
 

 העדרים המוזכרים לעילבכל סוגי * 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 מיוחדת  רופאתדקות בתאום מראש עם  45עבור  ₪ 250
 במידת הצורך.

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

 תדירות הביקורים: .6

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

 תדירות ביקור מינימלית הינה אחת לחודשיים.
בחודש הראשון לביקור  ₪ 550 ישלםחודשיים במהלך  רופאת צאןביקור  הזמיןמשק שלא 

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

 לביקור חירום ויצטרך להירשם למסלול מחדש.

 הערות נוספות:
 המחירים אינם כוללים מע"מ.כל 

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

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

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

 .052-2851320 –ד"ר אילי שלמוביץ 
 

 



 

 

 

 לשירותכם תמיד...

 :בטלפון או בדואר האלקטרוני לעמוד לרשותךנשמח 
 

 דואר אלקטרוני טלפון תחום אחריות שם

 avital@hachaklait.co.il 04-6279615 הנה"ח אביטל שנהר

 galit@hak.org.il 054-4851192 גבייה גלית גולן

 הלנה בן משה
 ,ביטוח אסונות, תלונותמרכזיה, 

 helena@hachaklait.co.il 04-6279618 ביטוח מעבדה

 hr@ hachaklait.co.il 04-6279625 הדרכות וימי עיון ז'אנה הלשטיין

 yafa@hachaklait.co.il 04-6279632 תעודות משלוח  יפה מיד

 lilach@hachaklait.co.il 04-6279617 אתר האינטרנטמזכירות,  לילך הורנונג

 fn@hak.org.il 04-6279614 חשבוניות וכרטסות מרינה רויס

 tziona@hachaklait.co.il 04-6279611 תאום יועצי רפואת עדר, מחקר ציונה אביכזר

 
 

 


