
במטרה להתמודד עם תופעת השריפות בשדות תבואות הקיץ 
של חיטה ושעורה סמוך לרצועת עזה, בעקבות שליחת עפיפוני 

תבערה, החליטו משרדי החקלאות והאוצר להעניק תמריץ 
לחקלאים ששטחיהם סמוכים לגדר המערכת, כדי שיאיצו את 
קציר החיטה והשעורה לגרעינים, טרם המועד הרגיל שלו מדי 

שנה, שמגיע לסיומו בתחילת חודש יולי. המטרה, הפחתת 
הנזק לחקלאים בעוטף עזה החשופים לנזקי עפיפוני התבערה 

ולנזקי השריפות.
זכאים לתמיכה יהיה חקלאים הנמצאים ב"קו האש" של 

טרור העפיפונים, והמעבדים את שדותיהם בטווח 0 עד 7 
ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה. על פי נתוני המשרד 

מדובר בשטחים בהיקף של כ-40,000 דונם של שדות חיטה 
ושעורה, והיקף התמיכה שיסייע המשרד לחקלאים יעמוד 

על כ-2 מיליון ₪. 
המשרד יעניק תמריץ באמצעות תשלום של עד 60 ₪ לכל 
דונם שיקצר החל מעתה ועד תחילת חודש יוני )10.6.18(. 

ניתן להאיץ את קציר השדות בדרך של תגבור שעות 
העבודה של כלים קיימים או באמצעות הבאת כלי קציר 

)קומביינים( נוספים.  ▲

לנוכח טרור העפיפונים, משרדי החקלאות 
והאוצר יתמכו בחקלאי עוטף עזה שיקדימו 

לקצור את שדות החיטה והשעורה
המטרה: הפחתת הנזק לחקלאים בעוטף עזה כתוצאה מנזקי השריפות

ענף בכותרות

הגשמים המאוחרים ומזג האוויר החורפי שפקד את אזורנו 
)סוף אפריל( הסבו לחקלאים נזק של למעלה מ-14 מיליון 

₪. כך עולה מנתונים ראשונים שמפרסמת היום קנט, הקרן 
לביטוח נזקי טבע בחקלאות. מהנתונים עולה כי מתחילת 
חודש אפריל התקבלו בקנט למעלה מ-1,100 הודעות נזק 

מחקלאים, מחציתן בגין נזקי סערה,  גשמים מרובים וברד. 
נזקים משמעותיים נגרמו לגידולי הפלחה בדרום הארץ שנקצרו 

לאחר החורף והושארו בשדות לייבוש. מהנתונים עולה כי 
הגשמים פגעו בכ-30,000 דונם של גידולי פלחה שחלקם 

הושמד כליל. יצויין כי הליך הייבוש של הפלחה לא מאפשר 
לכסות את התוצרת ולהגן עליה מהגשמים המאוחרים. נזקים 

נוספים נגרמו ממספר אירועי ברד וסערה שפגעו במטעי 
הנשירים  בפירות הקיץ כגון דובדבנים, נקטרינה אפרסק, שקד 

תפוח ושזיף, בעיקר בצפון הארץ. כן בפגיעות נרשמו פגיעות 
נוספות בגידולי גפן יין וירקות בשטחים פתוחים. עוד מציינים 

בקנט כי ביטוח נזקי הטבע הממשלתי של החברה מכסה את 
רוב הנזקים, מה שמבטיח שהחקלאים לא יספגו נזקים כלכליים 

משמעותיים. ▲

בעקבות הגשמים, 
נזקים כבדים לחקלאות

הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות: נזקי הגשמים של סוף אפריל לחקלאים עד כה כ-14 
מיליון ₪ עדיין לא ברור מה תהיה משמעות הנזקים לגבי מחירי הפירות בקיץ הקרוב •
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