
ההתחממות הגלובלית מכה גם בחקלאים הישראלים, ומעבר 
לנזקי החום, אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף תופעות של 
מזג אוויר קיצוני ולפגיעה כלכלית עצומה בחקלאים. מנתוני 

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי במחצית 
הראשונה של 2018 בלבד שילמה החברה לחקלאים פיצויים 

בהיקף שיא של למעלה  מ-155 מיליון ₪. זאת לעומת 
כ-180 מיליון ₪ ששילמה החברה למגדלים עבור נזקי 

מזג האוויר בשנת 2017 כולה. מהנתונים עולה כי הנזקים 
המרכזיים נגרמו בצפון הארץ וגורם הנזק המרכזי לנזקים 

היה הברד הכבד שירד במספר אירועים בחודשים הראשונים 
של השנה. הענף שספג את מרבית הנזקים במחצית 

הראשונה של השנה היה ענף הפירות. בסך הכל התקבלו 
בחדר המצב של החברה למעלה מ-6,600 הודעות נזק שונות 

במחצית הראשונה של השנה.

פיצויים במספרים
מסיכום נתוני קנט עולה כי במחצית הראשונה של השנה 

החברה פיצתה את מגדלי הפירות בלמעלה מ-43 מיליון ₪. 
בקנט מציינים כי השנה ניכרת פחיתת יבולים מהותית במיני 

פירות שונים כמו משמש, דובדבן, אפרסק, נקטרינה ועוד. 
מגדלי הירקות פוצו במחצית הראשונה בלמעלה מ-33 מילון 

₪ ומגדלי הפלחה  פוצו בלמעלה מ-24 מיליון ₪. נזקים 
משמעותיים נוספים נגרמו גם למגדלי האבוקדו וההדרים 

)למעלה מ-4 מיליון ₪ פיצויים לכ"א(. גם למגדלי בעלי 
החיים נגרמו במהלך המחצית הראשונה של השנה נזקים 

כלכליים כבדים והחברה פיצתה אותם בלמעלה מ-35 מיליון 
₪. עיקר הנזק נגרם למגדלי העופות - למעלה מ-25 מיליון 

₪. את מגדלי הבקר פיצתה החברה בכ-9 מילון ₪. 
שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנטאמר בעקבות הנתונים שהוצגו" 

עבור רבים מאיתנו, התחממות כדור הארץ והשינויים 
האקלימיים הם במקרה הטוב נושא לשיחה,  עבור החקלאים 

מדובר בהתמודדות יומיומית ובנזקים כלכליים עצומים. 
בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני 

יותר ומאופיין באירועים עוצמתיים שכמעט שלא ניתן 
להתמודד עימם. בנוסף, 

אם בעבר כל אחת מעונות השנה אופיינה בתופעות 
אקלימיות ספציפיות, ובהתאם לכך הותאמו הגידולים, 

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות חריגות כמו גשמים 
עזים או ברד, גם בחודשים מאוחרים כמו מאי ויוני, 

תוך שהם מסבים נזקים כבדים לגידולים. ללא התמיכה 
הממשלתית וללא הביטוח, החקלאות בישראל הייתה קורסת 

לחלוטין, על כל המשתמע מכך".  ▲

קנט מסכמת את מחצית 2018: נזקי עתק 
של למעלה מ-155 מיליון ₪ לחקלאים 

כתוצאה מפגעי מזג האוויר
לשם השוואה: כלל נזקי מזג האוויר לחקלאים בכל 2017 הסתכם בכ-180 מיליון ₪ 

שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט "עבור רובנו השינויים במזג האוויר הם לכל היותר נושא 
לשיחה-לחקלאים מדובר בנזקים כלכליים עצומים"  •

משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו על תקציב 
של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים שיוותרו 

מרצונם על חלק ממכסת המים שלהם. ההנחה היא 
שהחקלאים הנזקקים פחות למים, יסכימו לוותר 

לטובת חלוקה מחדש לאלו הזקוקים לתוספות מים. 
ההקצאה תעשה בהליך מכרזי שיבטיח חסכון יעיל 

ומקסימלי במים. לאור המחסור במים לחקלאות עקב 

השנים השחונות, ובעקבות החלטת רשות המים על 
קיצוץ כמויות המים המוקצות לחקלאות לשנת 2018, 

נותרו חקלאים עם מטעים וגידולים שאין להם די 
מים. לעומתם, יש חקלאים שתמהיל גידוליהם גמיש 
יותר ומאפשר להם לצמצם או לשנות גידולים ובכך 

לפנות ממכסות המים שלהם.    ▲

החקלאים יפוצו בעקבות הבצורת
בעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון 

ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליון  •
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