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חוזה ביטוח כותנה

הערכה ותביעות' אסף שמיר מנהל מח
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מעט על קנט

בעקבות החלטת ממשלה להקים גוף ביטוחי    1967נוסדה בשנת •

.  כנגד סיכוני נזקי טבע עבור המגזר החקלאי

שנה 54קנט מבטחת את החקלאים כבר •

ארגונים חקלאים  14-50%ממשלה 50%-חברה ממשלתית •

.שונים

קנט מבטחת את מרבית היצור החקלאי והחקלאים בישראל בהיקף  •

.₪מיליארד 23-התחייבויות ביטוחיות של כ

תקנון החברה אוסר על חלוקת רווחים לבעלי המניות ולכן כל •

הפרמיות הנצברות מיועדות לתשלום נזקים והוצאות והיתרות  

.מועברות לעתודות החברה לימים רעים

המשתתפת בפרמיות  , קנט פועלת כזרוע ביצוע של הממשלה•

ומעודדת בצורה זו את  , 80%או /ו35%החקלאים בשיעור 

.החקלאים לרכוש כיסוי ביטוחי



ק נ ט

התמיכה הממשלתית בפרמיות הביטוח

ככלי כלכלי
המבוטחים       תועלת  בפרמיות       הרחבת מעגל תמיכה 

:ציבורית

שמירה על אדמות המדינה.

 החקלאיםשמירה על היציבות העסקית של.

 נמוךאספקה רציפה של מזון לאורך כל השנה במחיר.

  כלי יעיל למימוש המדיניות החקלאית הן בתחום בעלי החיים והן בתחום

.הצומח

  התמיכה בפרמיות זולה יותר מהצורך בהתערבות המדינה לפתרון

נעשית בצורה מקצועית ומהירה והחקלאים משתתפים בעלות  . משברים

.הביטוח
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תוצאות ביטוח קנט 

ח"עשור אחרון באלפי ש

ביטוח הכנסה בפלחה, סלמונלה, ניוקאסל: כולל
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פרמיה פיצויים התחייבויות
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חלוקת הסיכונים העיקריים
(2009-2020אחוז לשנים )
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השנים החמות בהיסטוריה היו החל משנת  19מתוך 18

2001

            

                        

            

                        

ודי לקס'נתונים ושקף לקוחים מהמצגת של ג*
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השנים האחרונות5השנים החמות ביותר היו 

ודי לקס'נתונים ושקף לקוחים מהמצגת של ג*
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:הסיכונים המכוסים-ביטוח כותנה

ברד•

(החל מאוגוסט)גשם •

(מטר לשנייה ומעלה18/ קשר 35)סערה •

קרה•

שיטפון•

(מזיקים/אירוע אקלימי או מחלה)מיוחד מקרה ביטוח •
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:שיטת הביטוח

מבטח את כל שטחי הגידול על פי יבול סיבים היסטורי  -בסיסיביטוח 

.ג לדונם"ממוצע בק

.  השקייהשיטת + יבול לזן נקבע ממוצע 

נלקחות השנים הטובות או נורמטיבי למי שלא גידל 

.  בעבר

פ "מאפשר לקבוע יבול מבוטח לכל חלקה בנפרד ע-מורחבביטוח 

המינימום  ולא פחות מיבול , פוטנציאל סיבים צפוי

.שהוגדר בחוזה הביטוח

מונע את התלות בתוצאות העבר של כלל הזן ובעת  

נזק מאפשר כיסוי ביטוחי לרמת יבול גבוהה יותר  

.ההולמת את טיב החלקה
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ג סיבים"ערך מבוטח בדולר לק

כפוף  )כפי שנקבע עם המועצה השנה סיבים לטון הערך המבוטח 

(:לתיקון

2,300$-אקלה

2,800$-אקלפי

3,700$-פימה

5,000$-פימה אורגנית
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דמי הביטוח

.הביטוחמסכום 2.05%דמי הביטוח בענף הם בשיעור של 

וסכומי הביטוח פירוט מלוא השטחים המבוטחים קבלת לאחר 

לכל מגדל  חישוב של סך דמי הביטוח המעודכנים מהמועצה מבוצע 

(.60%יכולה להגיע עד )לזכאים הנחת היעדר תביעות והפחתה של 
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?2007מה השתנה מאז 
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שטח מבוטח  

דונם110,000
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2021שטחים מבוטחים לעונת 

דונם26,800:כ מבוטח"סה

דונם640:פימה אורגניתדונם19,000:פימה

דונם65:אקלה

דונם4,100:אקלפי

דונם3,000:  זרעי מכלוא

?  ומה מצפה לנו השנה
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'ד75,000
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:סוגי הנזקים המוגדרים בחוזה

נזק בשלב זריעה1.

נזק כמותי2.

נזק איכותי3.

נזק לכותנה בערימות4.

מקרה ביטוח מיוחד5.
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:נזק בשלב זריעה

מבחין בין מצב בו ניתן לזרוע מחדש ומצב בו לא  

לפחות עד מתאפשרת זריעה שנייה והשטח נותר בור 

15.8.

(לדונם$ )מרכיבי הפיצוי 

אקלפיפימהאקלה

ללא השקיית  

הנבטה

25.00$46.00$42.00$

41.50$93.00$79.00$עם השקיית הנבטה

15.00$להרבצידיםתוספת 

162.00$210.00$207.00$ללא זריעה שנייה
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:נזק כמותי

.נזק המתרחש בסמוך לקטיף וגורם לאובדן יבול סיבים

.פ כמות הסיבים שנשרה בשטח"הערכת הנזק היא ע

חישוב תגמולי הביטוח יהיה לשטח הניזוק לכל חלקה בנפרד עבור 

י המעריך ולא יותר מההפרש בין "כמות הסיבים שהוערכה כחסרה ע

.היבול המבוטח ליבול שנקטף

(.אין השתתפות עצמית נוספת)מהערך המבוטח 95%-המחיר 

.  בסעיף זה היתרון המרכזי להרחבת יבול הסיבים המבוטח
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:נזק איכותי

נזק המתרחש בסמוך לקטיף וגורם לירידה באיכות הסיבים שנקטפו  

.לאחר הנזק

,  תגמולי הביטוח מחושבים לכל כריכה בנפרד על פי נתוני מכון המיון

ערך )בהתאם לדרגת הטיב ובכפוף למקדם האיכות של כל מגדל 

(.קבוע או ממוצע של כותנה שנקטפה לפני הנזק

לתשלום תהיה עד לגובה היבול המבוטח שתוכר המירביתהכמות 

(.בסיסי או מורחב)
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גליליות/בערימותנזק לכותנה 

נזקי גשם או שיטפון הגורמים לירידה באיכות הכותנה או לאובדן  

.מוחלט

.28.2.23הביטוח תקף עד סגירת המנפטות ולא יאוחר מיום 

  הפיצוי יהיה בהתאם לתחשיב של נזק איכותי או נזק כמותי לפי

.העניין

איחסונן, יש חשיבות לסייגים בעניין זה בנוגע לכיסוי הערימות

הדגש בגליליות על משטחים  . ואמצעי ההגנה שיש לנקוט

.מנוקזים ובדיקת הכיסוי לאחר כל שינוע
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מקרה ביטוח מיוחד

(.  השנה אקלה עם פימה)בנפרד נזק הנבחן בהיקף אזורי לכל זן 

:תנאי הסף הם

מהשטחים המבוטחים 20%בלפחות ביבול 10%פחיתה של 1.

.הזן באותו אזור גיאוגרפיבאותו 

יפוצו רק מגדלים שלהם פחיתה של  , במידה והאזור אושר כנפגע2.

השלמת יבול עד לכמות של  )המבוטח ומעלה מהיבול 15%

(.מהיבול המבוטח85%

 אם המגדל מבוטח  הביטוח הבסיסי גם המבוטח הוא היבול ממסלול היבול

.במורחב

  המחיר יקבע לפי המחיר הממוצע למגדל בעונת הביטוח ולא יותר מהערך

.  90%-המבוטח ויוכפל ב
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הודעות על נזק

שעות מקרות הנזק ובכל מקרה  48יש להודיע על כל נזק תוך 

.לא להתחיל בקטיף לפני ביקור המעריך

.י מעריך קנט"נזקים לאחר זריעה ונזק כמותי יוערכו בשטח ע

י מעריך קנט בשטח  "נזקי איכות ומקרה ביטוח מיוחד ייבחנו ע

.פ תוצאות הניפוט שמעבירה המועצה בסיום העונה"ויחושבו ע
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תודה רבה


