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משבר גדול בענף הבשר

כבר חודשים ארוכים שמגדלי הבקר לבשר והמפטמים חשים משבר עמוק בבקר לבשר. ייבוא עגלים ללא 
תקדים, הביא לצניחת מחיר העגל בשער המשק והתוצאה הפסדים גדולים לכל העוסקים בגידול ישיר בענף.
שלושה מקורות מרכזיים לאספקת בקר חי לשוק המקומי - הבקר לבשר במרעה, בקר לחלב וייבוא 

בקר לארץ. 
פגשנו את חיים דיין, מנכ"ל אמב"ל הוותיק, של ארגון לבקר לבשר במרעה, שייתן לנו סקירה על הענף 
ולהלן  נוספים  גופים רבים  נפגשנו עם  נודע כמוהו, מזה עשרות שנים. בהמשך,  והסיבות למשבר, שלא 

סקירה רחבה של המשבר והצעות להתמודדות

שוק הבשר

ספר בקצרה על היקף הענף לבקר במרעה
בענף הקטן שלנו יש 400 מגדלים שמהם כ-250 מוסדרים בחוזה מול רשות 
שטח  על  אימהות  פרות  אלף  כ-60  מגדלים  יחד  כולם  ישראל.  מקרקעי 
דונם ברחבי הארץ. התפוקה השנתית היא כ-40 אלף  1.8-1.5 מיליון  של 
בישראל.  הטרי  הבשר  משוק  כ-12%  שהם  ופרות,  עגלות  עגלים  ראשים, 

הגזעים הנפוצים - סימפורד, מעורב סימנטל, שרולה לימוזין.
קו  ירושלים,  בפרוזדור  השאר  צפונה,  מחדרה  פרוש  במרעה  מהבקר   80%
יישובי עוטף עזה, לכיש ואמציה בדרום הר חברון - הכול  הבצורת בנגב, 

באזורי פריפריה.

זוכרים  שלא  שאומרים  הנוכחי,  למשבר  הסיבות  מה 
כמותו?

קיימות מספר סיבות שכולן חברו יחד למשבר גדול מאוד:
הוצע  קדמי",  "ועדת  המלצות  פי  על   - טרי  בשר  על  מכסים  הורדת   .1
להוריד את המכסים על ייבוא בשר טרי מ-190% ל-100% ע"פ המפתח 
הבא: על כל ק"ג בשר טרי מיובא, יש 16% מכס בתוספת 12 ₪ - בשקלול 
זה יוצא כ-100%. בנוסף, בהסכמי הסחר מול מדינות שונות ניתן לייבא 
בשר טרי ללא מכס כלל בהיקף של כ-5,000 טון. כל ייבוא הבשר לארץ, 

ע"פ חוק הכשרות, מותנה בייבוא של בשר כשר בלבד. 
לפתוח  היא  הוועדה  של  שנייה  המלצה   - באניות  להובלה  מעבר   .2
קרנטינות כדי להגדיל את היקף הייבוא של הבקר החי, כי זה מאפשר 
להוזיל את עלויות ההובלה של העגלים ולהביאם באניות במקום בטיסה 

ובכך להגדיל את כמויות הבקר המיובאות מאירופה. 
התנאי לפתיחת הקרנטינות היה שמשרד האוצר ייתן להן תקנים לצורך   
פיקוח על הייבוא. לצערנו, השירותים הווטרינריים פתחו קרנטינות ללא 
תקנים נוספים, וזאת על אף ההבטחה של מנכ"ל משרד החקלאות. תנאי 

צפונה,  מחדרה  פרוש  במרעה  מהבקר   80%
בנגב,  קו הבצורת  ירושלים,  השאר בפרוזדור 
הר  בדרום  ואמציה  לכיש  עזה,  עוטף  יישובי 
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זה היה אמור להיות המחסום המעשי בפני הגדלת היקף הייבוא, כי היה 
די ברור שהאוצר לא יקצה תקנים, בעידן של קיצוצי תקציב.

את  הגדיל  ובכך  לארץ  העגלים  שינוע  עלויות  להוזלת  אכן  הביא  השינוי 
היתרון של ייבוא עגלים לארץ.

הורדת מכסים על בקר חי - בנוסף לכך, ועדת קדמי המליצה להוריד את   .3
המכסים על ייבוא בקר חי מ-1.15 ₪ לק"ג לאפס במהלך של שנתיים: 

כיום זה 1.15 ₪ לק"ג, מעל ל-250 ק"ג ממוצע למשלוח. 
עד 240 ק"ג אין מכס כלל על ייבוא עגלים חיים. בין 250-240 ק"ג המכס   
הוא 2.5 ₪ לק"ג ומעל למשקל זה המכס יורד ל-1.15 ₪ לק"ג ממוצע 

במשלוח. 
המלצות קדמי להוריד את המכס בשני שלבים: תחילה ל-0.6 ₪ ואחר כך   

לאפס מכס ובתמורה יתנו תמיכה לעדרי הבקר לבשר במרעה.
את  השו"ט  פתחו   2012 האחרון  ברבעון   - מרומניה  ייבוא  פתיחת   .4
רומניה לייבוא בקר והיא המדינה הראשונה באיחוד האירופי שמייצאת 
לישראל. לייבוא זה יש פטור ממכס עד 1,200 טון חי משקל כולל, בלי 

קשר למספר הראשים. 
העגלים  מחירי  של  דרמטית  ירידה   - באוסטרליה  מחירים  ירידת   .5

מאוסטרליה מכ-16 ₪ לק"ג לכ-10 ₪.

מה הבעיה עם הייבוא מרומניה בנוסף לזה מאוסטרליה?
ברומניה יש עגלי סימנטל איכותיים שתפוקות הבשר שלהם גדולות יותר 

מהשחור-לבן שלנו וכך יש יתרון שיווקי של עגלים כאלה בארץ.
הביאו  ב-2012  עליהם.  עטים  והיבואנים  נמוכים  במחירים  מגיעים  הם 
ברבעון האחרון מעל ל-15 אלף עגלים וב-2013 הגענו ל-38 אלף עגלים, 

מרומניה בלבד!
היתרון היחסי הוא בתפוקות וגם במחיר ולכן רצים לרומניה. החיסרון של 

העגלים הרומנים הוא הכשרות הנמוכה ולשמחתנו, בחברת "אדום אדום" 
של תנובה, הבינו את העניין והפסיקו את הייבוא, אבל המחיר עדיין נמוך 

בגין הפטור ממכס.
האירופאי,  באיחוד  שחברה  אחת  מדינה  שנפתחה  שברגע  להבין,  חשוב 
בעיה  אין  כי  הגבלה,  שום  ללא  המדינות,  מכל  להביא  שניתן  המשמעות 
להעביר בקר מבולגריה לרומניה ומשם לישראל וכך הדבר מכל מדינה אחרת 

והדמיון יכול לעבוד בנושא.

קרה דבר נוסף, שגם האוסטרלים הורידו את המחירים, בעיקר בגלל סגירת 
שווקים במזרח אסיה, בגין מצב רווחת בעלי החיים באינדונזיה ובמדינות 

נוספות. נוצר להם עודף עצום של עגלים והמחירים ירדו.
נכון להיום, מחיר ק"ג עגל מיובא ב-300 ק"ג, נע בין 11-10 ₪ וזה מחיר 

נמוך שמעודד ייבוא.

לייצור הבקר בישראל  מה עושים כל התהליכים האלה 
ולרווחיות המגדלים?

עגלי  של  הגמילות  במחירי  קשה  פגע  שפורטו,  הסיבות  כל  של  הצירוף 
המרעה וגם הוריד מחירים בפיטום במפטמות. המחירים היו כ-17 ₪ לק"ג 

וזה ירד ל-14-13 ₪ מחיר עגל משווק ובעגלי השחור-לבן עוד פחות.

האוסטרלים הורידו את המחירים, בעיקר בגלל 
סגירת שווקים במזרח אסיה, בגין מצב רווחת 
בעלי החיים באינדונזיה ובמדינות נוספות. נוצר 

להם עודף עצום של עגלים והמחירים ירדו

הבקר במרעה באביב
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באמצע 2012 מחיר הגמילות עמד על 4,400 ₪ ל-100 ק"ג + 8 ₪ לכל ק"ג 
נוסף. נכון לינואר האחרון, מציעים 3,000 ₪ בלבד - ירידה של כ-40%!

התמורה המתקבלת היא מתחת לעלויות הייצור! 
עצירת  כמו  בענף  האחרים  לקשיים  בנוסף  מפסידים,  המגדלים  היום 
הגשמים, מחסור במרעה ובמזון, מחירים גבוהים של מזונות גסים, גנבות, 

טרפות, בעיות סביבה ועוד.
המחיר האלטרנטיבי של בקר שמגיע לארץ הפיל את מחירי הגמילות והענף 

נכנס למשבר עמוק שלא זכור בעבר.
עם  להתמודד  יכולים  לא  אנחנו  כי  בשוק  למיותרים  הפכו  שלנו  העגלים 

הייבוא.

האם מחירי הבקר החי הנמוך בא לביטוי במחירי הבשר 
לצרכנים?

הבשר  מחירי  ומנגד,  מ-2011  בהתמדה  ירדו  החי  הבקר  מחירי  לא!  ממש 
בשוק לא ירדו וכולנו יכולים להעריך היכן נשארת היתרה.

בית   - מאוד  גדולים  יצרנים  שני  הם  בישראל  הבשר  שוק  על  ששולט  מי 
המטבחיים של דבאח בע"מ ואדום אדום של תנובה.

על פי נתוני השחיטה של השו"ט, דבאח שבסיסו בבית המטבחיים בדיר אל 
אסד בגליל, עולה כיום בשליש על אדום אדום בהיקף השחיטה. 

ירד  לא  לצרכנים  הבשר  ומחיר  הבשר  בשוק  לחלוטין  שולטים  היצרנים 
כלל. לפני חודש הורידו באדום אדום את המחיר לקמעונאים וזה לא הגיע 
לצרכנים הסופיים - זה נוגד מאוד את מדיניות האוצר להוריד את המחיר 

לצרכנים.
בקצביות  הבשר  למחיר  המגדלים  אצל  הבקר  מחירי  בין  מדאיג  קצר  יש 

ובסופרים.

מה עשיתם כדי להעלות את הבעיות למעלה?
בעקבות התופעה פנינו למספר גורמים ממלכתיים לטיפול דחוף:

לצרכנים  המחיר  מדוע  העסקיים  ההגבלים  על  לממונה  שאלה  הפנינו   .1
כנראה  יש  טיפול.  להמשך  לעובדיו  הנושא  את  העביר  הוא  יורד?  לא 
חשש למונופול, שאותם גורמים בעלי שליטה על כל השרשרת: הייבוא, 

הגידול, השחיטה וגם שוק הקמעונאי של הבשר.
פנינו גם לשו"ט שיבדקו את הנושא - כל יבואן צריך לקבל אישור על   .2
מקום הפיטום ואופן השמירה על רווחת בעלי החיים שם. מה שקרה, 
בקר  הרבה  מנגד,  והביאו  מסוים  גודל  על  אישורים  קיבלו  שהיבואנים 
ללא כל אישור. יש הנחיה של המנהל לבדוק בכל מקום שהיבואן חייב 
הכמות,  את  להכיל  יכול  האם  המקום,  גודל  הגידול,  מקום  את  לציין 

והקרבה לגידול בע"ח אחרים - הרפתות לחלב.
כמוכן, הממונה על חוק ההתיישבות אמור להיות מדווח על כל הסככות   .3
שבהן מפטמים את הבקר המיובא בחוזה עם היבואנים. ישנו חשד אצל 
הממונה, שיש כאן עברה על החוק והוא עושה בדיקה בנושא ואף רה-

ארגון מחודש.

מה ההצעות שלכם לטיפול במשבר?
הגשנו למשרד החקלאות מתווה עקרונות לטיפול בנושא. 	•

לקחנו ממוצע של עשר שנים אחרונות - הביאו 90 אלף עגלים לשנה  	•
)למעט 2013(, אנחנו מציעים לאפשר ייבוא של הכמות הזו ללא מכס. 

מעל ל-90 אלף עגלים בשנה יהיה מכס של 10 ₪ לק"ג. 
משרד החקלאות והאוצר יקבעו את מחיר החי למגדל ואם יעלה מעבר  	•

אליו, יפתחו את המכסה לעוד ייבוא ללא מכס.
הכנסנו הגבלת משקל - לא יעלה מעל ל-270 ק"ג. 	•

לא יגיעו עגלים בפרוטוקול שחיטה - יש לפנות את המקום למגדלים  	•
המקומיים.

המחיר  כאשר  המגדל.  על  וגם  הצרכן  על  לשמור  המתווה  של  המטרה  	•
למגדל יעלה אזי יפתחו את השוק לעוד מכסה.

מעל  שבו  לנושא  תקדים  יש  והירקות,  הפירות  מענף  הרעיון  את  לקחנו 
למחיר מסוים וידוע, באם גם כמות הצריכה גדלה, אזי פותחים לעוד ייבוא.
מה קרה מאז הגשת המתווה, מה עמדת משרדי הממשלה?
הגשנו את המתווה לשר החקלאות והוא התלהב מאוד מהרעיון, עוד בכנס 
החירום שהתקיים במושב ניצני עוז - עברו כ-8 חודשים ובמבחן התוצאה 

לא קרה כלום וחבל.
מנסים להוביל מהלך מול אגף התקציבים באוצר להגדיל את היקף התמיכות 
לנתק  צריך  ולכן  בארץ  הטרי  מהבשר  כ-12%  מייצר  במרעה  הבקר  בענף. 
לאומית  חשיבות  בעלי  אבל  לצרכן,  הבשר  מחיר  על  מהשפעה  הענף  את 
גדולה, שגם מקובלת על חברי הכנסת ומקבלי ההחלטות בממשלה: שטחים 

פתוחים, שטחי לאום, מניעת שרפות, שמירת נופים ירוקים ועוד.
ביקשנו הגדלת התמיכה באופן משמעותי אשר תשווה לתמיכות שמקבלים 
באיחוד האירופי. בנוסף, לפעול ע"פ המלצות ה-OECD האומר שמחירי 
המזון בישראל גבוהים בגלל המכס וההמלצה שלהם היא להחליף מכסים 

בתמיכות, זה גם מתאים להמלצות ועדת קדמי.
עד לפני שנתיים, מחירי הגמילות היו גבוהים ואף קיבלנו תמיכות לאורך 

זמן, בגין המשימות הלאומיות ששלנו.

הנה כי כן, ענף הבקר לבשר נמצא במשבר עמוק בגין מהלכים יזומים של 
להתגייסות  חשיבות רבה  יש  העולמי.  בשוק  וגם התפתחויות  הממשלה 
מחודשת של מקבלי ההחלטות בממשלה להציל את הענף שתורם רבות 

 .לכלכלה ולציונות בישראל

הטרי  מהבשר  כ-12%  מייצר  במרעה  הבקר 
בארץ, אבל בעלי חשיבות לאומית גדולה, שגם 
ההחלטות  ומקבלי  הכנסת  חברי  על  מקובלת 

בממשלה

הקרנטינה באילות מאוכלסת במלואה
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