שששןז!
שיא של שנים בהיקף חקי הטבעלחקלאים:
 30חיל
שקל בשנת 2013
מנתוני

אברהם תור

הנזקים במהלך 2013למגדלי
כ129 -מיליון  ,₪מגדלי הפירות יפוצו בסך
מיליון ,₪למגדלי האבוקדו ,הבננות
של כ56 -
 5.72מיליון
וההדרים ישולם סך של כ-
ולמגדלי הפלחהישולם סך של כ23 -
מיליון .₪
מיליון ישולמולמגדלי הפרחים ו-מיליון
למגדלים בענף זיתי השמן .בנוסף ,נגרמו נזקים
ולכן קנט שילמה
למגדלים בענפי החי,
כבדים גם
מיליון למגדלים בענפי הבקר ,סך
סך של כ14 -
מיליון למגדלי הדגים וסך של כ-
של כ11 -
הלול .סכום נוסף ,בהיקף
מיליוןלמגדלים בענפי
שולם על בתי צמיחה שקרסו
מיליון
של כ17 -
ב 2013 -כתוצאה מסערות ,רוחות
ושלגים.
מנכ״ל קנט ,מר דודגינזבורג ,מסר בעקבות
הירקות

הקרןלביטוח נזקי טבע

חברת הביטוח קנט

בחקלאות ,תשלם לחקלאים
מיליון
של ב300 -
עבור נזקי טבע ואסונות
למניינם .מדובר
בשנת 2013
טבע שאירעו
פיצויים

בפיצוי הגבוה ביותר

בךעולה

בהיקף

בחמש השנים האחרונות.

מסיבום נתוני

החברה.

מהבדיקה שנערכה בקנטעולה כי חלק
מהנזקים נגרם כתוצאה מכמה אירועי אקלים
חריגים,ובכללם הסערה החזקה שהייתהלפני
כחודשיים ,סערה נוספת לפני כשנה בחורף
ניכר

שעבר וגם אירוע ברד כבד בסוף החורף שעבר.
בקנט

מדוברבעליה

אומרים כי
שגרם

הנזקים
השוואה,

עמד על

מזג

הממוצע

חדה

בהיקף

האווירלחקלאים .לשם
בחמש

היקף פיצויים

שנתי

השנים

האחרונות

מיליון
של כ170 -

בלבד.
האירוע

החריג

ביותר

קנט עולה

כי

החברה

תשלם

בעוצמתו היה כמובן

בגין

זה :תפוחי אדמה ,בצל
וגידוליעלים.
גרמה גםלנזקים לבתי צמיחהולולים
מהשלג והברד הכבד שנערמועליהם,
גם פגיעות בדגי אמנון ובבננות

כתוצאה

סופתהשלגים הכבדה שחווינולפני כחודשיים.
העז ששרר במהלך הסערה .בסךהכול,
הסערה גרמה
תפצה אתהמגדלים השונים בהיקף של
לנזקים כבדיםלחקלאות ,בעיקר
בשטחים
הירקות
לגידולי
פתוחים ובכלל מיליון
בגין אותה הסערה.

הסערה
שקרסו
ונרשמו
מהקור
החברה
כ110 -

הנתונים כי :״השנה

סך

של

האחרונה הוכיחה ,שוב ,עד

כמה מקצוע החקלאות
לקיצוניים
כמה האירועיםהאקלימיים הפכו
יותר .החקלאות הישראלית נחשבת למשאב
נמצאים
לאומי ,כאשר החקלאים הישראלים
הנו עתיר סיכונים ועד

בחוד החניתהעולמית
לעשות ככל האפשר על

בקדמה ובפיתוחים ,ויש

מנת לשמור עלכך״.

