


  ענף החקלאות בישראל
החקלאות הישראלית נחשבת  , למרות מגבלות קשות של מים וקרקע•

 - אנו עדים לצמיחה חדה ביותר , בעשור האחרון. בהחלט לסיפור הצלחה
  50%-התוצר המקומי הגולמי עלה בכ, 46%-התפוקה גדלה ריאלית בכ

).בדולרים שוטפים( 64.8%-והיקף הייצוא החקלאי גדל ב

מכוח העבודה מכלל   60%-הועסקו בחקלאות כ 50-בשנות ה•
כמות המועסקים בחקלאות   2010המועסקים ואילו בשנת 

מכוח העבודה מכלל   60%-הועסקו בחקלאות כ 50-בשנות ה•
כמות המועסקים בחקלאות   2010המועסקים ואילו בשנת 

.  בלבד כל זאת עם המשך גידול התפוקה 2.2%הצטמצמה לכדי 



 ענף החקלאות בישראל

א  "תפו, ירקות
23%, ומקשה

18%, בקר וצאן

5%, גידולי שדה

6%, פרי הדר

,  ללא פרי הדר, מטעים
20%

6%, שונות

,  פרחים וצמחי נוי
4%

18%, עופות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור נתונים



המבטחים העקריים

במגזר המושבים

 50%- כלל ביטוח למעלה מ 
איילון  

הפניקסהפניקס

הראל 

וחברות נוספות



אבני היסוד בביטוח חקלאי

Life stock

 ציוד חקלאי מתנייע

תלדגהחחיבחבחי

 ציוד חקלאי מתנייע

משקים חקלאיים



עיקרי הפוליסה החקלאית

הפוליסה מעניקה כיסוי כולל לחבר מושב למרבית הסיכונים הכרוכים  •
.  עסקי/בהפעלת מושב חקלאי

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות שחלקם ניתנים  •
.לבחירת המבוטח, לרכישה בודדת

          



 עיקרי הפוליסה

בעלי חיים  •

מגורי עובדים  , בתי אריזה , מחסנים•

גידולים  •

דירת מגורים במושב  •

תכולות ומלאים•

הרכוש והחבויות המבוטחים 

תכולות ומלאים•

חבות מוצר  , חבות מעבידים',צד ג - חבויות •

  עסקים מסחריים•



הסיכונים המבוטחים

, הפוליסה בנויה על בסיס אש מורחב 
לפיכך כוללת את מרבית הסיכונים המבוטחים בביטוח  

.פעילות עסקית רגילה



?מה מבטחים במשק החקלאי 

לולים 

דירים
מחסנים

בתי אריזה

סככות

מתבנים

רפתות

דירים

מכון חליבה

מטעים

מחסנים



?מה מבטחים במשק החקלאי 

בקר לפיטום

בקר לחליבה

סוסים

צאן



?מה מבטחים במשק החקלאי 

מטעים

גידולי שדה



?מה מבטחים במשק החקלאי 

בתי מגורים
צימרים



?מה מבטחים במשק החקלאי 

 חבויות

כוורות



?מה מבטחים במשק החקלאי 

לולים 

דירים

כוורותבקר לפיטום

מחסנים

בתי אריזה

חבויות 

בתי מגורים
צימרים

סככות

מתבנים

רפתות

דירים

מכון חליבה
בקר לחליבה

סוסים

צאן

מטעים

גידולי שדה

מחסנים



הגדרת המשק

כולל ביטוח הרכוש המצוין ואת החבויות המבוטחות של כל   משק פעיל•

פעילות חקלאית או מסחרית שמתבצעת במשק  

מוגבל למבנה המגורים  לחצר הבית   במשק לא פעילהכיסוי הביטוחי •

והרחבה מיוחדת  ) 'גנן וכו, עוזרת(לרבות עובדי משק הבית בלבד , בלבד

.  ובלעדית לחבויות המשק החקלאי.  ובלעדית לחבויות המשק החקלאי

או בתי מגורים בבעלות חבר  /מתייחס למבנה מגורים בהרחבה ו תושב•
.המושב



הביטוח החקלאי 

נישה ייחודית

לקוחות חדשים  לקוחות חדשים  

  גיוון התמהיל ותיק הביטוח



?איך ביחד עושים את זה 



?איך ביחד עושים את זה

?  למי מאיתנו אין מכר גר במושב •
. ארגונים/קשר למוסדות החקלאיים•
.שיווק באמצעות פרסום•



!לך על בטוח



  !לך על בטוח

ביטוח טרקטורים 

סכום ביטוח טרקטור שכיח למושבניק  

₪ 150,000-ל₪  50,000נע בין 
מהיר ותחזוקה מעטה  , חיתום קל�

חידושים בטוחים  �

  כמות תביעות קטנה- סיכון נמוך�



!לך על בטוח

  ביטוח מערכת סולארית

פוטנציאל גידול ממשי  , שוק חדש, מוצר חדשני

קומץ סוכנים מבטחים

חידושים בטוחים  • חידושים בטוחים  •



 !לך על בטוח 

LIFE STOCKביטוח בעלי חיים בפוליסת 
₪ 150,000-ל₪ 50,000סכום ביטוח נע בין 

מהיר ותחזוקה מעטה  , חיתום קל•

חידושים בטוחים  • חידושים בטוחים  •

כמות תביעות קטנה   - סיכון נמוך •

)  פ.ר.ש(בכלל כתבי שירות משלימים ייחודיים •



סיכום

כר עבודה פורה , נישה ייחודית •

מעט סוכנים בתחום•

פוטנציאל להרחבת התיק•

ליווי צמוד • ליווי צמוד •


