
בשלוש השנים האחרונות שילמה החברה לחקלאים פיצויים בהיקף 
שיא של למעלה ממיליארד ₪ הביטוח מונע קריסה כלכלית של 

החקלאים, מאפשר להם להגדיל את כמות התוצרת, את מגוון 
הגידולים ושטחי הגידול. קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 

הודיעה למשרדי האוצר והחקלאות ולארגוני החקלאים כי היא 
מקפיאה את הביטוחים נגד נזקי הטבע בחקלאות החל מחודש יולי. 

ההודעה באה על רקע החלטת דירקטוריון החברה לאור העובדה 
כי המדינה הודיעה שהתקציב עבור השתתפותה בביטוחים כנגד 

נזקי הטבע לשנת 2016 אזל והיא לא תעביר את חלקה בביטוחים 
העתידיים. להערכת החברה מדובר במחסור תקציבי של כ-68 

מיליון ₪ מתוכם למעלה מעשרה מיליון ₪ בגין חובות עבר של 
הממשלה. יצוין כי בחודש יולי אמורים להתחדש הביטוחים 

המרכזיים ובכללם ביטוח הירקות. בשנה החולפת עמד היקף נזקי 
הטבע בגידולי הירקות ובכללם עגבניות מלפפונים פלפל תפו"א על 

למעלה מ 120 מיליון ש"ח. 

חשש כבד בקרב החקלאים
בעקבות הודעת החברה למזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום 

)אבו( וילן כי החל מה-1.7.16 יפסיקו את הביטוח לחקלאים זאת 

לאחר שהמדינה לא שילמה לקרן 68 
מיליון ₪, כפי שהבטיחה לשלם. מזכ"ל 

התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום 
)אבו( וילן פנה לשר האוצר, משה 

כחלון ולשר החקלאות ופיתוח הכפר, 
אורי אריאל וקרא להם "להתערב 
מידית במשבר, לגייס את הסכום 
הנדרש ולאפשר גידול מסודר של 

התוצרת החקלאית". מזכ"ל התאחדות 
חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן: 
"על המדינה להבין כי חקלאים רבים 

יפסיקו לזרוע ולשתול במידה וקנט 
תפסיק את הביטוח לחקלאים ב-1.7. 

המשמעות של אי העברת הכספים לקנט ברורה והיא כי חקלאים 
שלא יבוטחו מפני נזקי טבע או אסונות טבע, לא ייקחו סיכון על 

עצמם ולא ישתלו או יזרעו. מה שאומר שעלול להיווצר מחסור 
אמיתי של ירקות בחגי תשרי". עוד הוסיף וילן ואמר: "אנחנו רואים 

בכך מעשה חסר אחריות ומיותר. אין כל סיבה שלא לפתור את 
המשבר". ▲

החקלאים יפסיקו לזרוע

להתערב מיידית ולפתור 
את הבעיה. אבו וילן

לראשונה מזה כ-50 שנה, קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, הודיעה למשרדי האוצר 
והחקלאות ולארגוני המגדלים כי היא מקפיאה את הביטוחים לחקלאים עקב מחסור בתקצוב 
התמיכה הממשלתית. מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן לשר האוצר והחקלאות 

"חקלאים רבים יפסיקו לזרוע ולשתול במידה וקנט תפסיק את הביטוח לחקלאים ב-1.7". 
באוצר ובחקלאות מנסים לגבש תכנית עזרה. נכון לסגירת הגיליון עדיין לא נמצא פתרון לנושא •

עוזי אנגל מנהל מרכז מזון נהלל מסכם את עונת החורף "באשר 
לעונת המזונות הגסים, בצפון היתה סוג של בצורת וגשם מאוחר 
אבל יבולים מאוד נמוכים וזה השפיע על המחירים בעיקר מחירי 

הובלה. בדרום לעומת זאת היו יבולים טובים ובסך הכל הארצי לא 
היתה פגיעה ביבולים הגסים והמחירים נשארו די יציבים ביחס 

לשנה עברה. לגבי המזונות המרוכזים וכוספאות יבוא, המחירים 
בירידה משנה שעברה וזה בגלל הערכות ליבולים טובים בעולם 
כולל גידול במלאים". אנגל ממשיך ואומר "מה שקרה עכשיו זה 
שכנגד כל התחזיות והערכות הבורסות קפצו לשמיים וזה ישר 
מייקר את מחיר המזון לפרות. בחלבונים אני מעריך עליה של 
כ-30 אחוז בממוצע וגרעינים עלו בסדר גודל של כ-10 אחוז, 

בעיקר התירס שזה הגרעין המרכזי בחולבות שעלה ב-15 אחוז". 
באשר ל-2015 אומר אנגל ״מחיר המטרה אמנם מגן עלינו 

אך הוא גורם לבעיה של תזרים מזומנים בעיקר במשקים 
המשפחתיים. אנחנו כמרכזי מזון נמצאים בקושי מול הרפתן 

בנושא התזרים והגביה ובסוף זה מתגלגל אלינו ומצד שני 
אנחנו משתדלים מאוד לעזור להם מכיוון שזה ענף מתוכנן 

ויחסית יציב״. 

אנגל ממשיך ומציין את הנקודה שלדעתו אולי המשמעותית 
ביותר ״אחד הדברים המפריעים והמייקרים את החלב, מחסור 
חמור בקרקעות לגידולי מספוא לרפתנים, זוהי נקודה שחייבים 

למצוא לה פיתרון. אנחנו תלויים במחיר הגרעינים בבורסת 
קנזס בחודש מאי, אך את מגדל הגד״ש לא מעניין הרפת או מה 
אנחנו צריכים, הוא מגדל מה שכדאי לו ולא מה שהרפת צריכה 
וכך ההוצאות גידול עולות, אם הקרקע היתה שלי הייתי מגדל 

מזון זול יותר״.  ▲

מחירי המזון בעליה הקיץ
בניגוד לתחזיות, מחירי המזון בבורסות בעולם עלו בצורה פתאומית וחדה, 

דבר שגרם לעליית המזון לפרות •

הבורסות קפצו לשמים. אנגל
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