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ענף הפיטום במפטמות

בצד ענף הבקר לבשר במרעה, קיימות בישראל שתי פעילויות נוספות של פיטום - שלוחה נלווית לרפת 
החלב ופיטום כענף עיקרי במשק. שתי הפעילויות נמצאות בעיקר במושבים ואחד מאלה המובילים בארץ 
הוא מושב כפר יהושע, שנודע כמושב פיטום מצליח. בשנים האחרונות רושמים שם הפסדים הולכים וגדלים

חברים ותיקים בענף שלנו, ניאותו לפרוש י איר ישראלי ואריה גוברמן, 
בכאב ובחרדה, את המורכבות של שלוחת פיטום בצד רפת החלב. להלן 
מובא סיכום הפגישה שלנו ברוח הדברים שעלו. בהמשך המפגש, שוחחתי 

גם עם מפטמים נוספים ושילבתי את עמדותיהם בסקירה.
ירידה  בשנה.  לפיטום  שחור-לבן  עגלים  כ-80,000  מייצרת  החלב  רפת 
במחיר הבשר החי משפיעה ישירות על מחיר המטרה לחלב בשני סעיפים 

שנמצאים בתחשיב - מחיר היונק ומחיר בשר הפרות.
הוא  בעבר   - האחרונות  השנים  בארבעת  קיצוני  שינוי  עבר  הפיטום  שוק 
לפיטום,  עגלים   200-70 החזיק  מושבניק  החלב,  לרפת  נלווה  בעיקר  היה 
את היונקים קנה מקיבוצי הסביבה )לפני או אחרי גמילה( והוא השלים את 

הפיטום עד ל-12 חודש לערך ואז הוציא למכירה לשווקים שונים.

עד לפני כשלוש שנים הענף היה רווחי ואפשר פרנסה מכובדת של המגדלים. 
וכולם השלימו את המפטמות  גדולים  ויותר  עגלים קטנים  ייבוא של  היה 
מייבוא שהתאים למצב השוק. כאשר עברו את האיזון, אז בשנה לאחריה 

הקטינו את הייבוא כדי להוציא את המלאי. 
בפיטום, הרבה כסף במלאי בעלי החיים,  רווחיות  - חוסר  זה השתנה  כל 
חרדות רבות  גבוהות,  סיכון  רמות  וברווחיות,  במחירים  גדולה  תנודתיות 

לגבי העתיד.

 - סגירה  בתהליך מתמשך של  נמצא  הנלווית  בשנים האחרונות השלוחה 
כ-90  מתוך  הסוגים  משני  מפטמים   60 בעבר  היו  לדוגמה,  יהושע,  בכפר 
נחלות וכיום נשארו 7 מפטמים עצמאים וכ-10 בשלוחה נלווית. בעבר היו 

15,000 ראשים וכיום כמחצית מזה.
לתוצאות  שהביאו  במרעה(  הבקר  במאמר  )שנסקרו  תהליכים  התפתחו 

בשטח:
גידול בייבוא של בקר חי במשקלים שונים. 	•

מיעוט במספר המשווקים - בעיקר דבאח ואדום אדום. 	•
פיטום עצמאי של המשווקים הגדולים. 	•

תהליך מתמשך של הורדת מחירים של הבקר החי. 	•
ייתור המפטמות המקומיות הקטנות. 	•

בלי  מביאים  מהייבוא,  הרבה  מרוויחים  הגדולים  מוכרים,  שוק  כללי  אין 
סוף ואנחנו לא יכולים להתחרות בהם - אין לנו, הקטנים, כל סיכוי מולם. 
מהמפטמים  נעלם  הזה  והשוק  ירדו  הם  כיום  מאתנו,  קנו  הם  בעבר  אם 

הקלאסיים.

עודף ההיצע הוא תמצית הבעיה - כל הקטנים 
נופלים, מפטמים, סוחרים, קצביות ואחרים - 

הכול עובר לגדולים ומהר

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
yossi@icba.co.il

ברפת יאיר ישראלי מעסיקים רק ישראלים וישראליות - ענבל ותוםגידול גדול בהיקף הייבוא של בקר אוסטרלי - בקרנטינה
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הם שוכרים את כל הסככות הפנויות בהרבה יישובים. בכל רפת שהתפנתה 
הכניסו בקר מיובא וגם סככות של מפטמים מלאות עד אפס מקום בבקר 

מיובא של הגדולים.
מקבלים   - היבואנים  של  ל"ווסאלים"  הפכו  בעבר  העצמאיים  המפטמים 

סכום מוגדר לראש ואת כל ההוצאות האחרות משלם היבואן.
המלחמה של הגדולים היא על השוק הכשר, כי בחלקים האחוריים שאינם 
פנתה  תנובה  אצלנו.  בעבר  שקנה  הערבי  השוק  את  מכים  הם  כשרים, 

לרשתות השיווק וחיפשה בקר עם כשרות גבוהה.
עודף ההיצע הוא תמצית הבעיה - כל הקטנים נופלים, מפטמים, סוחרים, 

קצביות ואחרים - הכול עובר לגדולים ומהר.
נושא הפיקוח הווטרינרי הוא קריטי לרפת החלב - בשנים האחרונות חלה 

עגלי  השפעת  של  הסכנה  וגוברת  הווטרינריות  ובדרישות  בפיקוח  נסיגה 
הייבוא על בריאות העדר הרגיש שלנו.

מה קורה בשוק העגלים הקטנים? 
הקיבוצים  של  היונקים  את  נוטשים  לא  אנחנו  בעבר,  ממשברים  כלקח 
 ₪ מ-1,200  ירדו  המחירים  אתם.  אמון  מערכת  ביצירת  הרבה  שהשקענו 

ל-700 ₪ לעגל והכול כתוצאה מהידברות של אמון.

תסבירו לי מה קורה בשוק בעזה ובגדה?
מעזה  עפאנה  חוסני  שנקרא  נוסף  שחקן  יש  הגדולים  של  במגרש   - עזה 
שהוא יבואן גדול של בקר אוסטרלי והוא לקח את המקום שלנו שם. בעזה 

פיטום עגלים ישראלים מתחילים בשלב הינקותבקר ממזרח אירופה מגיע לארץ ובזול יחסית

מתמחים בתכנון, ייצור, הקמה והרצת מערכי שינוע, 
מסועים חלזוניים, מסועי סרט, מסועי שרשרת, 

מעלית כפות, ברזים פנאומטים, מחלקים, 
מיכלי לחץ מערכי שקילה מינון וניפוי, 

גריסה ואחסון, בתעשיית המזון - 

למכוני תערובת ומרכזי מזון
לתעשיית הכימיקלים, המחצבים, 

הטקסטיל, בתי יציקה, ועוד
אזור תעשיה קורן, מעלות, 

טל. 9973205-04, פקס. 9974650-04
 www.azltd.co.il

נשמח לעמוד לרשותכם
sales@azltd.co.il

בקרו אותנו בפייסבוק 

אפשר להשתנֵע...

���� ����-��� ������ �������.indd   29 2/26/14   5:46 PM



30

נפרדת. בגלל  כי הם קרנטינה  וטרינרי מקל  יש פרוטוקול  גוף עצמאי,  הם 
בעיות בפיטום במקום הם משלימים גם בפיטום ישראלי ואחר כך הבקר 

נכנס לעזה - אנחנו כבר לא שחקנים בעזה.
הרבה  ולכן,  לפקח  קשה  המקל,  השחיטה  בפרוטוקול  העגלים  מסלול  על 
פעמים הם עוברים לאחסון גם בסככות ישראליות והם מסכנים את עדר 

החלב שלנו.
השלישייה מקיימת תחרות עזה ביניהם, אך גם שיתופי פעולה שתוצאתם 

פגיעה בנו.

הגדה - המזל שלנו שבגדה לא רוצים בקר אוסטרלי והם לא נותנים להכניס 
אליהם ייבוא משם. הם מבינים בבשר טוב מאתנו ומאז ומתמיד, הם לא נגעו 
בבקר מאוסטרליה, אולי כי הוא ירוד יחסית והיתרון שלו הוא בכשרות גבוהה.
עגלים  כי הם מביאים  רציני,  וזה איום  קונים את הסימנטל הרומני  בגדה 

בפרוטוקול שחיטה.
מבחינת המפטמים, האיום האסטרטגי הוא הבקר האוסטרלי, בעוד שהם 
באירופה, להשלמת  נוספות  וממדינות  בייבוא מרומניה  שחקנים שותפים 

אכלוס הסככות.

מה המיוחד במערכת האוסטרלית?
אחמד  האוסטרלי.  בשוק  כלל  לשחק  יכולים  לא  ואחרים  אנחנו  למעשה, 
והשני  באוסטרליה  יושב  אחד  אח  הזה,  בשוק  מונופול  בעל  הירדני  גושה 
קל  יותר  זה  כי  הגדולים,  השחקנים  בין  השוק  את  מחלקים  והם  בעקבה 

ופשוט.
כל מי שגידל אוסטרלים הפסיד ופרש, נשארו רק "הווסאלים" למשווקים 

הגדולים.

כל הסקירה המדכאת, מה אתם מציעים לעשות  אחרי 
כדי להמשיך ולשמור על ענף פיטום בידיים ישראליות 

עצמאיות? 
ענף הפיטום תורם הרבה ערכים למשק הישראלי, מאפשר תעסוקה הוגנת 
לגופים ולמוסדות רבים, מקטין את מחיר המטרה לרפתנים ומנצל תשתיות 
מקומיות בהתיישבות. לפיכך, יש חשיבות רבה בשמירה על הענף תוך דאגה 
בדרכים  בנחרצות  לפעול  מציעים  אנחנו  בישראל.  הצרכנים  לרווחת  גם 

הבאות:
הגבלה של משקל העגלים ללא מכס עד 150 ק"ג )במקום 240(. על כל   .1

ק"ג מעל למשקל זה יוטל מכס של 9 ₪ .
ממוצע  משקל  במקום  עגל,  כל  של  פרטנית  שקילה   - לביצוע  התנאי   .2

במשאית - לנושא זה יש פתרון טכני, אוטומטי ומוכר.
מעל רמת מחירים מוגדרת, תהיה פתיחה של ייבוא ללא מכס עד לייצוב   .3

השוק.
תוקם ועדת מעקב מיוחדת שתקבל סמכות להגביל את הייבוא לעד 100   .4

 .אלף ראש, כדי לשמור על השוק המקומי

ההתאחדות פועלת בנושא
אביתר דותן - מזכיר ההתאחדות

עוקבים  בראשה,  ואני  בקר,  מגדלי  התאחדות 
מקרוב אחר המשבר בענף הבקר לבשר ופועלים 
לסיוע  נושאים  של  שורה  לקדם  כדי  בנחרצות 

ולטיפול במשבר

נחנו בהתאחדות רואים חשיבות עליונה בהסדרת הנושא ומקיימים א
מגעים עם כל הגורמים שעוסקים בעניין.

השירותים  ובעקבותיה,  גלאון  נדב  ד"ר  עם  תאום  פגישת  קיימתי   .1
הווטרינריים נכנסו לבדיקות.

בהתערבות שלי מול רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות, התבצע ניסיון   .2
לאכוף את חוק התיישבות בכ-12 יישובים.

התבצעה פנייה שלנו למשרד ראש הממשלה להכנסה של הממונה על   .3
הגבלים, לדיון ולבדיקה ראשונית.

הגשנו הצעה לאוצר בדבר הגבלת הייבוא והיא מחכה לדיון מפורט.  .4
אנחנו מתכוונים לצאת לסיור בנמל אילת ולאחריו נגיש הצעה למשרד   .5

החקלאות, לתקצוב ביצוע של שקילות פרטניות של הבקר המיובא.
המלצתי לשר החקלאות להכניס את הענף לפיקוח מחירים, מצד אחד   .6
ובמקביל, עם העברת החוק על הפטור החקלאי מהגבל עסקי, להטיל 
על היבואנים הגדולים הגבלות שיאפשרו הורדת מחיר הבקר החי גם 

לצרכן הבשר ברשתות.  
קיים לחץ של שר החקלאות להקים עוד משחטה, כדי לקדם את סדרי   .7

העדיפות מול השחקנים הגדולים.

החוק  פי  על  פועלים  בענף  הגופים  כל  בשטח,  לדיבורים  מוחלט  בניגוד 
והתפקיד של כולם הוא לתת להם תחרות ראויה.

שילוב של כל הפעולות ביחד יביא תוצאה חיובית.
ראוי גם שכל הגופים בענף יעבדו ביחד ויתאמו פעולות משותפות, כדי 

 .לזהות את הבעיות ולהציע להן פתרונות ראויים

הוא  האסטרטגי  האיום  המפטמים,  מבחינת 
הבקר האוסטרלי, בעוד שהם שחקנים שותפים 
באירופה,  נוספות  וממדינות  מרומניה  בייבוא 

להשלמת אכלוס הסככות
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