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משק הבקר והחלב 389

דודי גינזבורג, בוגר 

התמיכה בביטוחי נזקי טבע, טרנד 
עולמי. גינצבורג

הפקולטה לחקלאות, תואר 
שני במנהל עסקים. החל את 

עבודתו בקנט לפני כ 41 
שנה כמעריך נזקים והתקדם 
במשך השנים ולפני 20 שנה 

מונה למנכ"ל "אלה היו 
שנים מאתגרות ומעניינות 

ובהם התפתחה החברה 
וכיום היא החברה הגדולה 

והמובילה בביטוחי נזקי 
טבע בחקלאות". באשר 

להיקפי החברה אומר 
גינצבורג "היקף הפרמיות השנתיות של קנט הוא כ 400 מליון 
שח בחברה מועסקים כ-75 אנשים בתחום הביטוח ועוד  75 

מעריכים נזקים המטפלים בכל התביעות החקלאיות. אחת 
הבעיות בביטוחים שכאלה שיש נזקים בעוצמות גדולות 

לפעמים וצריך לתת תשובה באופן מהיר. הסיכונים העיקריים 
בחקלאות הם קרה, ברד, סערות ושיטפונות, אבל בשנים 

האחרונות הוספנו מסלולי סיכון נוספים, כמו מחלות ומזיקים 
בגידולים חקלאיים וגורמים אקלימים הגורמים לידידת יבול 

משמעותית. למעשה חקלאי הקונה ביטוח, מכוסה כמעט כנגד 
כל הסיכונים". בנוסף לגידולים הצמחיים קנט מבטחת את 

מרבית גידולי בעלי החיים בישראל כמו ענף הבקר, הלולים, 
המדגה ועוד.

ענף החלב והבקר בחברה?
"בענף החלב, קנט מבטחת למעשה את כל רפת החלב בישראל 

נגד תמותות מכל סיבה שהיא ואנחנו למעשה דואגים לפינוי 
כל הפרות המתות ברפת במהלך השנה, מה שנותן פיתרון טוב 
לכל הרפתנים שנדרשים לפנות את הפרות המתות ומצד שני, 

מאפשר בקרה על סוג המחלות וסוג התמותות מה שמביא 
להפחתת נזקים לחקלאים. הביטוח נרכש על ידי מועצת החלב 

אני צופה שהתמיכה 
תתרחב לתוכניות 

ביטוח נוספות כמו 
ביטוחי הכנסה 

שמקובלים לאחרונה 
במדינות מסוימות.

ביטוח ההכנסה 
נותן פיתרון מצוין 

לחקלאים וזה 
תהליך שילך ויתרחב 

בעתיד"

דודי גינצבורג, המנכ"ל הפורש של 
חברת קנט, מסכם 41 שנות פעילות 

בחברת הביטוח החקלאית הגדולה 
בארץ ואומר "מבחינת החברה, ענף 

הרפת הינו ענף מאוזן" •

ראובן זלץ

מנכ"ל קנט הפורש
"שמירה על החקלאים 

הינו צורך לאומי"
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לכל מגדלי הפרות מה שהופך את זה לביטוח הרבה יותר יעיל. 
בנוסף לכך, הרפתנים יכולים לרכוש באופן עצמאי ביטוח  

לנזקים גדולים הקורים ברפת.בביטוח זה במידה וברפת אירעו 
נזקי תמותה גדולים,הפיצוי יקבע לפי רמת הביטוח אותה רכש 

החקלאי. מבחינת החברה, ענף הרפת הוא ענף מאוזן לאורך 
השנים וזאת בעיקר כתוצאה מהעבודה הטובה של השירותים 

הוטרינריים שנעזרים במידע המופק מהביטוח". 

עתיד החברה בהתחשב בשינויים המתרחשים 
בחקלאות ובכלל?

"כיום תמיכת הממשלה בביטוחי נזקי טבע, הפכה לטרנד 
עולמי והרעיון הוא לשמור על החקלאים דרך מנגנוני ביטוח 

מסודרים ובגלל שהסיכונים בענף החקלאות נחשבים לגבוהים 
והפרמיות יקרות, יש צורך בתמיכה ממשלתית בפרמיות 

הביטוח, העוזרת לבטח את מרבית החקלאיים. כדאי לזכור 
שהתמיכה בביטוח יעילה ביותר ונותנת לממשלה ולחקלאים 

פיתרונות טובים ויעילים במשברים אליהם חשופים 
החקלאים. אין ספק שלרשות החקלאים והממשלה עומד 

מנגנון תמיכה יעיל ביותר שתומך בחקלאים באופן מקצועי 
ומאפשר להם להמשיך וליצר גם לאחר שנים קשות ונזקים 

גדולים. אני צופה שהתמיכה תתרחב לתוכניות ביטוח נוספות 
כמו ביטוחי הכנסה שמקובלים לאחרונה במדינות מסוימות.

ביטוח ההכנסה נותן פיתרון מצוין לחקלאים וזה תהליך שילך 
ויתרחב בעתיד".

החקלאות בישראל במשבר?
"אנחנו רואים בזה סיכון גדול לחקלאות ולמדינת ישראל, כי 
בסופו של דבר אם יתמעטו החקלאים תהיה בעיה בביטחון 
המזון ושמירה על השטחים הפתוחים ועל פיזור אוכלוסיה 

ברחבי המדינה, לחקלאים תפקיד חשוב בכל אלו ולכן יש צורך 
מבחינה לאומית לשמור על החקלאות והחקלאים".

מי מונה במקומך?
"המנכ"ל החדש של קנט הוא שמואל תורגמן שהיה סגני 
במשך שנים רבות, בעל ידע רב בתחום ביטוחי נזקי טבע 

בחקלאות ויכולת להצעיד את החברה לפיתוח ויכולות נוספות 
שיאפשרו לחקלאים להגן על עצמם באופן יעיל וטוב, אני 

מאחל לו הצלחה".   ▲

תכשירי אדמה מכתשים 
להדברת זבובים 
במשק החקלאי

סניור
להדברת קרציות, פרעושים 
וזבובים במבני משק ריקים

אוסקר*
ליישום במשטחי זבל, מצבורי 

אשפה או כל מקום אחר המועד 
להתפתחות דגירה של זבובים.

להדברת רימות זבובים

ניתן להשיג ברשתות שיווק 
תשומות לחקלאות

חברת קנט היא חברה בבעלות משותפת,50 אחוז 
ממשלה ו-50 אחוז 14 ארגונים חקלאיים שונים, אך 

לממשלה יש זכות הכרעה במקרה של שוויון בהצבעה 
ולכן היא נחשבת כחברה ממשלתית. הפרמיות 

השנתיות בשנת 2016 עמדו על כ-400 מיליון שקל, 
השתתפות המדינה במסלול נזקי הטבע היא כ-35 

אחוז מהפרמיות ובמסלול אסונות טבע, כ-80 אחוז, 
סך כל סבסוד הממשלה הוא כ-50 אחוז מהפרמיות. 

החברה מבטחת את רב רובה של חקלאות ישראל ובכך 
מאפשרת יציבות כלכלית לחקלאים.  ▲
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